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  العامة  املقدمة

 
إن دراسة االرتقاء في كٍل من الفكر والممارسات المحاسبية تّبين استجابتهما للتغيرات الدولية في 

ومات حول السلوك واالجتماعي والسياسي، حيث تقوم المحاسبة على تقديم معلالمجال االقتصادي والقانوني 
ة في بيئتها إلى جهات متعددة، هذه الجهات اختلفت استخداماتها للقوائم المالية باختالف نشأاالقتصادي للم

ة؛ فكان من نتائج ضغوطاتها المتزايدة للسعي نحو توفير الجودة نشأتجاه المااحتياجاتها ومصالحها وتطلعاتها 
محاسبية، وتطوير المحاسبة باتجاه تحقيق التوافق بما يخدم ظروف عولمة االقتصاد وأسواق الفي المعلومات 

   المال، سعي عّدة منظمات لوضع معايير محاسبة دولية وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيقها.  
بين  يتزايدت الحاجة إليجاد نقطة تالق العولمة على مستوى االقتصاديات المحلية،فبازدياد درجة 

وبين معايير المحاسبة  يقارير المالية على المستوى المحلاألسس المحاسبية المعمول بها في إعداد الت
فأصبح من األهمية التوجهات الدولية،  معمحاسبتها الدولية؛ األمر الذي دفع العديد من الدول إلى توفيق 

الذي  وزيادة التركيز على البعد اإلعالمي للمحاسبةباعتبارها رسالة إعالمية،  القوائم الماليةبمكان تطوير 
يرتبط بمفهوم اإلفصاح المبني على االتصال، أي عرض وتوصيل المعلومات بغرض التعريف الواضح بأداء 

تصال بينها وبين البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها، حقق االالمنشأة إلى كافة األطراف المهتمة، وبما يُ 
 عالم المحاسبيتخدميها، باعتبارها أهم أدوات اإلوبشكل يجعل التقارير المالية غير مضللة ومفهومة لدى مس

 التخاذ القرارات االستثمارية الصائبة. 
ة تشغيل البيانات واإلعالن واقع الحال في عصر العولمة المالية أن المستثمرين يرغبون في سرع

عنها بكميات متزايدة، فتزايدت وبشكٍل واضح الدعوات المطالبة بتوسيع اإلفصاح والتنويع في مجاالته، مما 
؛ فشمل هذا التوسع لمنشأةلالمالية لصورة ليعني توسيع نطاق المعلومات المحاسبية، إلعطاء فهم أفضل 

وفي األغراض التي تستخدم فيها، وفي طبيعة ونوع  سبيةالمحاتوسعا  في شريحة مستخدمي المعلومات 
المعلومة الواجب اإلفصاح عنها وفي أساليب وأدوات اإلفصاح. إن توسع مجال اإلعالم المالي استدعى من 
الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة ترجمة مختلف مجاالت األداء التي تقوم بها المنشأة، مما استوجب على القياس 

لضمان جودة المحتوى اإلعالمي للتقارير وذلك اراتها وقياس كل مجاالت هذا األداء، المحاسبي محاولة مج
المالية ومالءمة مضمونها وأسلوب عرضها ومستوى اإلفصاح فيها التخاذ القرارات؛ فمستجدات بيئة األعمال 

 ومتطلباتها المالية فرضت تغيراتها على المحاسبة في كل مستويات بنائها. 
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  العامة  املقدمة

 اإلشكالية .1

بأن المبادئ المحاسبية  209في التقرير الرابع في الفقرة  (APB)ر مجلس المبادئ المحاسبية ذك
المتعارف عليها تتغير استجابة للتغيرات في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتطورات العلمية 

Biermanحسب والتكنولوجية، و 
المحاسبي ليست بالتأكيد فإن المبادئ والمفاهيم التي تحكم حاليا القياس ، 1

واقع التأصيل الفكري للمحاسبة، فالمفاهيم والفروض والمبادئ التي  حقائق غير قابلة للنقاش؛ هذا ما أثبته
تبنى عليها النظرية المحاسبية تتغير استجابة للتطورات االقتصادية الحديثة، ويعمل حاليا القائمون على مهنة 

و المهنيين على تكثيف الجهود لمواكبة هذه التغيرات، األمر الذي سيؤدي المحاسبة سواء األكاديميين منهم أ
وبال شك إلى عدم ثبات التأصيل الفكري للمحاسبة وسينعكس على عدم ثبات األسس التي تقوم عليها 

المحاسبيتين. إن جهود توحيد الممارسات المحاسبية الدولية، أو باألحرى توحيد والقياس وظيفتي اإلعالم 
فة اإلعالمية للمحاسبة وما تواجهه من مشاكل في اختالف توجهات النظم المحاسبية، وعدم تجانس الوظي

طرق وأساليب القياس واإلفصاح، وتلبيتها ألغراض معينة، ما هو إال تلبيٌة لحاجات مرتبطة ببيئة محددة 
دمة معطيات هذه توجه القياس المحاسبي لخ لي لمجتمع مالي محدد؛ نتج عن هذاوباحتياجات إعالم ما

فيق دولية لتو المبذولة إليجاد معايير محاسبة البيئات، فاختلفت وتعددت بذلك قواعده وأساليبه؛ فرغم الجهود 
أبقت االستجابة في تطبيق ممارسات معينة، مرتبطة بحاجة بيئة  هذه المعايير الممارسة المحاسبية، إال أن

في ظل المحاسبية رجو من التوفيق الدولي للممارسات دولية ومجتمع مالي دولي، مما سيعيق تحقيق الم
 احتياجات مختلفة للمجتمعات المالية.

إن التعدد واالختالف في أساليب القياس المحاسبي لم يقتصر على األنظمة المحاسبية المختلفة، بل 
حقيقة َسلَّم بها د أصبح نجده كمشكل حتى في األنظمة الخاضعة لتأثير بيئة مالية واحدة، حتى أن هذا التعدّ 

المفكرون في مجال المحاسبة، وانتقلوا إلى إيجاد أسس لالختيار السليم بين هذه البدائل ورسم حدوٍد للحكم 
الشخصي للمحاسب؛ فما ُيطلب اإلعالم عنه من حقائق اقتصادية يختلف باختالف الحاجات، وباختالف 

واختالف تأثيرها على ما يجب اإلعالم عنه ناتج  أسس البناء الفكري للمحاسبة، فتعدد النظريات المحاسبية
التعارض بين مالءمة المعلومة المحاسبية المرتبطة أساسا كما نجد أن  عن تعدد مداخل التنظير ومناهجه. 

باإلعالم المحاسبي، ودرجة الموثوقية المرتبطة أساسا بالقياس المحاسبي، راجع إلى أن طرق القياس 
المحاسبي ورغم إعطائها لخيارات متعددة إال أنها ال تزال ترتكز أساسا على التكلفة التاريخية؛ فالقياس يتطور 

رة اإلعالم المالئم، لكن واقع التثبت من المعلومات المحاسبية يفرض جوهريَته في جل القياسات. لخدمة ضرو 

                                                 
1
 Bierman Harold J.R., Measurement and Accounting, the accounting review, pp. 501-508, 1963.  
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 البيئية كذلك التثبت لم يعد مقتصرا على المعلومات المالية فحسب، فنتيجة الهتمام المجتمع الدولي باآلثار
ذ القياس المحاسبي باعتبارات لمنشآت األعمال وضرورة اإلعالم عنها، أخ وجوانب االستدامة االجتماعيةو 

جديدة في ظل التوسع في اإلعالم المحاسبي، حيث أصبح لزاما دمج محاسبة المشروع مع الظروف البيئية 
ا فرض ضرورة التوسع في الطرق واألساليب الفنية للقياس مواكبة  لمتطلبات الوظيفة واالجتماعية، ممّ 

 اإلعالمية للمحاسبة.
كيد ناتجة عن عدم تناغم القياس المحاسبي مع وظيفة اإلعالم، أو باألحرى إن هذه المشاكل هي بالتأ

فالحاجة إلى إعالم مالئم تتطلب ؟ مع الكيفية التي يجب قياسها بها عدم تناغم ما يجب إيصاله من معلومات
ميقا أن تواكب قواعد وأساليب القياس أسس المالءمة، من خالل إعطاء القياسات المحاسبية بعدا إعالميا ع

ال ُتعنى فإن دراستنا وعلى ضوء هذا  يستند إلى اعتبارات سليمة تمليها عليه متطلبات اإلعالم المحاسبي،
بمشاكل القياس المتأتية عن تغيرات مستويات األسعار واإلفصاح عنها، ومشاكل قياس األحداث االقتصادية 

د؛ إنما لُتحدد تأثير اتجاهات الوظيفة تأتي  غير الكمية، أو الدخول في تفاصيل أي مشكل قياس ُمَحدَّ
من حيث تركيزها على اإلعالمية للمحاسبة وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية على نظام القياس المحاسبي، 

لى مدى مواكبة النظام المحاسبي المالي في  (SCF) التأثير الواقع على قواعد وأساليب القياس المحاسبي، وا 
على هذا األساس  لمتطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي؛ وبناء   -مع هذه المعايير تقاربالناتج عن ال -الجزائر

 فإن التساؤل الجوهري لدراستنا هو:

اإلعالم المحاسبي كمقدمات أساسية  وظيفة تتمثل التأثيرات الناتجة عن اعتبار اتجاهات فيم
لى أّي مدى يمكن للنظام س في ظل معايير المحاسبة الدوليةلقواعد وأساليب القيا ؟ وا 

 ؟متطلبات اإلعالم المحاسبي الدوليالمحاسبي المالي مواكبة 

 على التساؤل الرئيسي، نطرح التساؤالت البحثية التالية: بناء  

 ؟ ولماذا عالم المحاسبياإل وظيفة ية على اتجاهاتكيف أثر البناء الفكري لمعايير المحاسبة الدول
 ؟ كمقدمات للقياس المحاسبيعتبارها التحول نحو ا 

 اإلعالم  وظيفة ما حقيقة عدم مالءمة مخرجات القياس المحاسبي في البيئات المحلية لما تمليه اتجاهات
 ؟وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية المحاسبي

 ؟ محاسبي على قواعد وأساليب القياسعالم اللجديدة التي جاءت بها متطلبات اإلما هي االعتبارات ا 

  ؟عالم المحاسبي الدوليلي في الجزائر مواكبة متطلبات اإليمكن للنظام المحاسبي الماكيف 
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 لفرضياتا .2
  جعلنا نضع الفرضيات التالية:يبإشكالية بحثنا  الخاص إن محاولتنا لإلجابة على التساؤل

اإلعالم المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري ال تتماشى مع متطلبات الفرضية األولى:  -
 ؛المحاسبي الدولي

: بيئة النظام المحاسبي المالي ال تواكب التطبيق السليم لقواعد وأساليب القياس الفرضية الثانية -
 ؛المتعلقة باإلعالم المحاسبي الدولي

تعميق البعد  علىتساعد المؤسساتية المحفزة وديناميكية التوحيد المحاسبي  الفرضية الثالثة: -
 .وفقا للنظام المحاسبي المالي حاسبياإلعالمي للقياس الم

 أهمية الدراسة .3
تتجسد أهمية الموضوع في أهمية المشكل محل الدراسة، وفي تزامنه مع توفيق العديد من الدول ومن 
بينها الجزائر لمحاسبتها نحو معايير المحاسبة الدولية، فمن الضروري تشخيص العالقة القائمة بين اتجاهات 

والقياس وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية، خاصة عندما يتضح االختالل القائمة بين ما يجب وظيفة اإلعالم 
اإلعالم عنه وبين إمكانية قياس ما يجب اإلعالم عنه؛ فدراسة جوانب الموضوع ستجيبنا على عديد األسئلة 

دولية كمرجعية دولية في ال المحاسبة معاييراجهها الكثير من الدول في تبني المنبثقة عن الصعوبات التي تو 
 بيئاتها المحلية؛ لهذا يمكن أن ندرج أهمية الدراسة في النقاط التالية:

عالم المحاسبي والعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية مسايرة االتجاهات الحديثة في اإلأهمية  -
 المؤثرة فيه؛

 حاسبي على قواعد وأساليب القياس؛عالم المات الجديدة التي تمليها وظيفة اإلاالعتبار تشخص أهمية  -

ياجات مستخدمي حاطة بالمدخل السلوكي كأحد أهم وأحدث المداخل تطورا  في تحديد احتاإلأهمية  -
 ؛المعلومات المحاسبية

أهمية إثراء مجال الحكم الشخصي للمحاسب كأحد ركائز مهنة المحاسبة وتأثير احتياجات مستخدمي  -
 المعلومات عليه؛

ن عملية توفيق المحاسبة نحو يحسالمقترحة لتقليص مشكل الدراسة في بيئة الجزائر، وتأهمية الحلول  -
 .سس سليمةالمعايير الدولية على أُ 
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 أهداف الدراسة .4
على قواعد وأساليب القياس  للمحاسبة تتسع أهداف دراستنا لموضوع تأثير الوظيفة اإلعالمية

المحاسبي، لتشمل أهم المشاكل التي يعاني منها القياس والتي نرجعها في دراستنا هذه إلى عدم تناغم 
 وظيفتي القياس واإلعالم المحاسبيتين؛ ومن أهم هذه األهداف:

هما عالم والقياس، األمر الذي يساعد على تحسين أداء كٍل منتشخيص العالقة بين وظيفتي اإل -
 ويقوي األساس الذي ُتقدم به المحاسبة معلومات مفيدة لمتخذي القرارات االقتصادية؛

محاولة تبيان تأثير البناء الفكري للمحاسبة على الوظيفة اإلعالمية ونظام القياس، خاصة من حيث   -
التي ما يجب أن يكون وما هو قائم في أرض الواقع، لمعرفة حدود مجارات القياس لمجاالت األداء 

 تمارسها المنشأة، والتي تسعى إلى عكسها في شكل إعالم محاسبي؛    

تبيان التأثيرات الواقعة على قواعد وأساليب القياس المواكبة لواقع اإلعالم المحاسبي، مما يفتح  -
 المجال لتطويرها والتحكم بأسس إعدادها حاليا، واستشراف تغيراتها المستقبلية؛

يجابيات العالقة بين وظيفتي اإلعالم والقياس، وتسخيرها في تعميق البعد اإلعالمي إاالستفادة من  -
 ؛كل واختالالتاالقتصادية دون مشا للقياس المحاسبي وجعله يستجيب لبيئة األعمال

ل المحاسبية التي تؤدي تفادي سلبيات العالقة بين وظيفتي اإلعالم والقياس، لتفادي بعض المشاك  -
بعض معايير المحاسبة الدولية  إلى صعوبات تطبيق قواعد وأساليب قياس معينة، كما هو الحال مع

واألنظمة المحاسبية العاملة بها في وقتنا الحاضر، ومحاولة إعطاء حلول منطقية لمشاكل تطبيق 
 ه المبادئ في بيئات محلية مختلفة؛هذ

تمكن من تعميق البعد اإلعالمي للقياس  (SCF)الخروج بآلية الستفادة النظام المحاسبي المالي  -
  .IFRSو  SCFجراء مقارنة متعددة األبعاد بين إالجزائرية، وذلك من خالل  في البيئة المحاسبي

 أسباب اختيار الموضوع .5
ة من حيث التوجهات من األسباب الرئيسية الختيار الموضوع، حداثته ومواكبته للتغيرات الدولي

عالم والتوحيد المحاسبي وما صاحبهما من صعوبات في التطبيق، باإلضافة إلى أن مشكل الجديدة في اإل
مس لب يحساس  وعضوالباحث يريد إثارة الفكر في مو البحث يمس متغيرين أساسيين تبنى عليهما المحاسبة، 

طالع هتخصص نظرية الموضوع وحيثياته من خالل تلقيه لدراسات في العلى مشكل ، لما له من خلفيات وا 
 المحاسبية ومداخل بنائها ومعايير المحاسبة الدولية والمعلومة المحاسبية.
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 متغيرات الدراسة .6
 تنقسم متغيرات الدراسة إلى متغيرات مستقلة وأخرى تابعة على النحو اآلتي:

 المتغيرات المستقلة .1.6
  ُمؤثر في  مستقل رئيسيسيتم تحليل هذا المتغير كمتغير  للمحاسبة:التوجيهية الوظيفة اإلعالمية

 التالية: المستقلة الثانويةالمتغير التابع ومَتأثر بالمتغيرات 
  تطور هيكلية تفاعل معايير المحاسبة الدولية: سيتم تحليل تأثير هذا المتغير من حيث بناء

يديولوجية وقوى الضغط في بناء معايير المحاسبة والخلفية الفكرية األ، اإلفصاح والقياس
 ؛الدولية

 ةا المتغير من حيث كمية المعلوملمجتمع المالي: سيتم تحليل هذاإلعالمية لحتياجات الا ،
 لمستقبل. ل صائبة وتوقعات المعلومة وقدرتها على تقديم تنبؤات جودةو 
  المتغير التابع .2.6

 سيتم تحليل هذا المتغير كمَتأثر َيخضع للتأثيرات المباشرة للمتغير المستقل : قواعد وأساليب القياس
 الرئيسي وللَتأثيرات غير المباشرة للمتغيرات المستقلة الثانوية.  

المستقلة الثانوية والمتغيرين المستقل الرئيسي  متغيرات الدراسةهيكل ل (01)رقم الشكل  لنا يوضح
 .والتابع

 ت الدراسة: متغيرا(01)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 من إعداد الباحث.المصدر: 

 االحتياجات اإلعالمية للمجتمع المالي بناء معايير المحاسبة الدولية 

الوظيفة اإلعالمية التوجيهية 
 للمحاسبة

تطور هيكلية تفاعل 
 اإلفصاح والقياس

 يديولوجيةالخلفية الفكرية األ
 وقوى الضغط

 جودة المعلومة كمية المعلومة للمعلومة توقعيةالالتنبؤية/ القدرة

 قواعد وأساليب القياس

 متغيرات مستقلة ثانوية

 متغير مستقل رئيسي

 متغير تابع
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 مفاهيم الدراسة .7
على المكونات التي ستضبط  تؤخذ المفاهيم التالية في الدراسة حسب التعريفات المحددة لها، وبناء  

 من خاللها، وهذا لتحقيق أهداف الدراسة.
 وظيفة اإلعالم المحاسبي  .1.7

في تحديدنا لمعنى المفاهيم األساسية التي تقوم عليها دراستنا، فإننا هنا نقوم بطرحها بإيجاز لوضع 
البدء في التعاطي مع الموضوع، وسيكون لهذه المفاهيم شرح معمق  لمعالم األساسية التي يسهل من خاللهاا

جراءات والعمليات تلك اإلبما يناسب الطرح العام؛ حيث يدل هنا مفهوم الوظيفة إلى  في فصول البحث كلٌ 
والنشاطات المستوعبة )المجتمعة( بطريقة مخصص في شكل مكانة ممنوحة من طرف مجتمع ما وفقا لمجال 

؛ ويشير مفهوم اإلعالم المحاسبي المعرفة والممارسة بغية تحقيق مهمة أو دور محدد لنظام أكبرمحدد من 
ها عن ها واإلخبارتصوير ا و المقترنة به هاحقائقإظهار األحداث االقتصادية والتعبير عنها واإلدالء بكل إلى 

صود مستوى العلم والمعرفة بالغ(، وتحري بلوغ الطرف المقإيصال كل هذا بشكل تام وكاف )إفصاح(، مع إ)
من خالل تفاعل ثنائي متبادل للمعلومات المحاسبية )اتصال(؛ وبهذا يشير مفهوم وظيفة اإلعالم المحاسبي 

جراءات المتخصصة في اإلفصاح واإلبالغ واالتصال المحاسبي والتي تستمد مكانتها من احتياجات اإلإلى 
 اإلعالمي المحاسبي.تحقيق دور النظام  المجتمع المالي وتقوم على

من جهة أخرى، البد أن نشير إلى مصطلحات كُثر استعمالها في معايير المحاسبة الدولية، وهي 
نتطرق إليها في دراستنا على أنها أجزاء من سلسلة اإلعالم المحاسبي، سالتمثيل والعرض والتقرير؛ حيث 

عالم المحاسبي، والذي ندرج وبنية وظيفة اإلجزء الخاص بمفهوم في الفصل الثالث في ال سنبينهكما وذلك 
ومشيرين إلى أن استعمال كل مصطلح من هذه  ؛يبه كتوضيح أول  -(02)شكل رقم  -الشكل الخاص 

 المصطلحات في دراستنا يكون كداللة على مرحلة من مراحل سلسلة اإلعالم المحاسبي.

 (: سلسلة اإلعالم المحاسبي02شكل رقم )
 
 
 
 

األمر الثاني الجدير بالذكر هنا هو استعمال مصطلح إفصاح في معايير المحاسبة الدولية، وهذا 
مرده أن اإلفصاح هو المصطلح الذي عبرت من خالله معايير المحاسبة الدولية على إظهار األحداث 

 التمثيل
Representation  

 العرض
Presentation  

 فصاحاإل
Disclosure  

 التقرير
Report  

 اإلبالغ
Annunciation 

 األحداث

 االقتصادية

 االتصال
Communication 

.: من إعداد الباحثالمصدر  
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؛ أما بالنسبة لنا، رنة بها وتصويرها واإلخبار عنهااالقتصادية والتعبير عنها واإلدالء بكل حقائقها المقت
مصطلح اإلفصاح بشكل عام في معايير المحاسبة الدولية حتى ال يكون هناك لبس حول فسنستخدم 

، (02)ذا استعملنا أيا من مكونات سلسلة اإلعالم المحاسبي المبينة في الشكل رقم إوحتى مضمون فقراتها؛ 
 .الوظيفة الكلية لإلعالم المحاسبيفإننا نؤكد على أن المعنى المقصود هو اإلعالم المحاسبي أو 

 قواعد وأساليب القياس المحاسبي  .2.7
من أربعة مكونات أساسية هي إطار عملية  الحيالييتكون نظام القياس المحاسبي كما بينته دراسة 

 ، حيث1، وأساليب وقواعد القياس، والمقاييس ووحدات القياس، وأخيرا القياسات المحاسبيةالقياس المحاسبية
سبي كمجال لتحديد سنأخذ بهذه المكونات األساسية كنقطة انطالق نختار منها قواعد وأساليب القياس المحا

عالم المحاسبي عليها؛ حيث فصلنا باقي مكونات القواعد واألساليب كما يوضحه الشكل رقم تأثير وظيفة اإل
تشغيل  علىجانب قواعد القياس، و  محددات فيالمبادئ و المفاهيم و ال علىبناء  على وقوع التأثير  ،(03)

 . 2البيانات وتقديرات القياس والتنبؤات والتوقعات المحاسبية في جانب أساليب القياس المحاسبي
 (: قواعد وأساليب القياس المحاسبي03شكل رقم )
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 النظريات والمداخل  .3.7
مختلفة للمحاسبة، سيكون بدرجات التطور الإن استعمالنا لمفهوم النظريات في بحثنا وخالل مراحل 

وأقرب إلى القواعد العرفية أو  من التعقيد؛ فستبدأ بسيطة ومتسقة مع واقعها الفكري والعملي متفاوتة
التي هي صالحة لكل مكان وزمان، وبعيدة عن كل  االصطالحات أو التقاليد )باستثناء نظرية القرآن والسنة
وتتطور إلى أن تأخذ المفهوم الذي يعبر عنها  (،البشرنقص يمكن أن يمس النظريات الموضوعة من طرف 

بيان منظم لألفكار األساسية  ، لتصبحوالذي يعطيها قربا أكبر نحو األسس العلمية في وقتنا الحاضر
عام متسق  إطارتترابط مع بعضها البعض في إطار منطقي متماسك، فهي  والمبادئ والقوانين العامة التي

(Frame of Reference) تهدف النظرية بصفة حيث ؛ للعناصر الفكرية الخاصة بالظواهر موضوع الدراسة
عامة إلى التقييم والتفسير المنطقي للظواهر موضوع البحث والدراسة، والتنبؤ بسلوك هذه الظواهر في ظل 

فستكون  كذلك األمر بالنسبة للمداخل .1محددة، وتوجيه السلوك بما يكفل تحقيق قيم وأهداف محددةظروف 
 ، ومتماشية مع تطور الفكر اإلنساني وتطور النظريات والمعرفة في مجالالتعقيد درجات متفاوتة منعلى 

فهذه المداخل تعد  ؛–روجه التحديد ال الحص على علم االقتصادي –المحاسبة والعلوم المؤثرة في تطورها
يتم من خاللها االنطالق في عملية البحث  مبدئية ارفكأ، أو 2تفكير اتأو اتجاه ائلبالدرجة األولى وس
      لتطوير المعرفة.

 معايير المحاسبة الدولية  .4.7
ضافة إ)ب IFRSsو  IASsمفهوم معايير المحاسبة الدولية كمفهوم عام يضم معايير الباحث سيستعمل 

   .IFRSوهو  المتداول في أغلب المراجع العلمية، وسيرمز لهما بالرمز (’s‘ حرف

 منهج الدراسة .8
 قصد اإللمام بكل جوانب الموضوع، واإلجابة على إشكالية البحث المطروحة سنعتمد على توظيف

 .مجموعة من مناهج البحث العلمي، كٌل بما تقتضيه الحاجة العلمية

  أسلوب التفكير من حيث   .1.8
من خالل فهمها وتفسيرها والتعرف على مكانها من اإلطار  سيعالج الباحث دراسته معالجة  علمية  

الكلي للعالقات المنظمة التي تنتمي إليها، وصياغة التعميمات التي تفسرها، مزاوجا  بذلك بين المنهج 
 االستنباطي والمنهج االستقرائي كاآلتي:

                                                 
1
 .39: ، صمرجع سابق ،عباس مهديالشيرازي  

2
  .60؛ 59، ص ص: 2007، 1، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طمناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعيةزرواتي رشيد،  
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وفيه يربط الباحث بين المقدمات والنتائج، وبين األشياء وعللها على أساس المنهج االستنباطي:  -
 ؛المنطق والتأمل الذهني، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات

: حيث يبدأ الباحث بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة، وهو يعتمد على المنهج االستقرائي -
 .متغيرات الدراسة المختلفةالتحقق بالمالحظة المنظمة والتحكم في 

 سلوب اإلجرائيمن حيث األ   .2.8

 الباحث المناهج التالية: سيوظف 

المراجع  في البحث وتغطية الجوانب النظرية للموضوع من خالل جمع مختلف المنهج المكتبي، -
 ورسائل جامعية وبحوث ومقاالت؛ التي تعرضت له، من كتب

من خالل جمع وتصنيف وترتيب وعرض وتحليل ، الوصفي المنهجكما أنه سيتم االعتماد على  -
وتفسير وتعليل وتركيب للمعطيات النظرية والبيانات الميدانية بغية الوصول إلى نتائج علمية يمكن 

  تعميمها على الحاالت المماثلة لها؛

من خالل استقصاء جوانب الموضوع في الماضي للوصول إلى  المنهج التاريخيسيوظف أيضًا  -
 معلومات مناسبة عن التسلسل الزمني لتطوره، بالموازاة مع تطور البناء الفكري للمحاسبة؛ 

الذي سيطبق للمقارنة بين معطيات معايير المحاسبة الدولية، وما  المنهج المقارن إضافة إلى  -
 .، بغية تحديد آليات استفادة هذا األخيرلجزائريقابلها في النظام المحاسبي المالي با

 الدراسات السابقة .9
لبعض جوانب مشكلته، مع  تهافي معالج وأ ،هها العامسيتم توظيف دراسات تتوافق مع بحثنا في توج

 إرفاق هذه الدراسات بالتحليل والنقد في بعض األحيان لمحاولة إيجاد التموقع العلمي لبحثنا بينها. 

  العربيةالدراسات    .1.9

 ؛نظرية المحاسبة( بعنوان : 2007 ،وليد ناجي الحياليدراسة )

 ملخص الدراسة : -أ
الدراسة عبارة عن كتاب من منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، وتتطرق هذه 

عالمي ياس المحاسبي من خالل المحتوى اإلالدراسة في فصلها السادس إلى المقومات اإلعالمية للق
للتقارير المالية، وآثار الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على نظام القياس المحاسبي، وذلك بدراسة هذا 
التأثير على إطار عملية القياس وعلى أساليب وقواعد القياس، والمقاييس ووحدات القياس وعلى 
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لتأثير الموجود على القياسات المحاسبية. حيث كانت من أهم النتائج التي توصلت إليها على صعيد ا
إلى اتساع  ىوبالتدفقات النقدية مما دعإطار عملية القياس، توجه المعلومات لترتبط أكثر بالمستقبل 

بيانات خارج و طار القياس وفقا لألفق الزمني ومن ناحية المدخالت لتشمل الخواص غير المالية إ
اعتبارين جديدين هما المرونة  السجالت المحاسبية؛ ومن جانب أساليب وقواعد القياس، استعمال

جدت في ظروف تاريخية معينة كي عني النسبية أن المفاهيم والمبادئ واألعراف قد وُ والنسبية، حيث تَ 
غراض معينة، لذلك فالتطورات التاريخية للمحاسبة، وتطور أغراضها يفرضان حدوث تطور أ تخدم 

رونة باعتبارها خاصية هامة من خواص مماثل في مضمون تلك المفاهيم والمبادئ واألعراف؛ والم
جراءات ا  طور أساليبالمحاسبة تجعلها تُ  يتفق ومصالح األطراف الخارجية عن المشروع؛ ومن  بما وا 

جانب المقاييس فإن الدراسة تشير إلى زيادة استعمال المقياس النسبي على حساب المقاييس األخرى 
كالمقياس اإلسمي والبيني والترتيبي، وذلك بزيادة أهمية الدور اإلعالمي للمحاسبة، وأخيرا وفي جانب 

جبرة على توفير قياسات حول التكلفة التفاضلية للقرار وتكلفة الفرصة القياسات، نجد أنها أصبحت مُ 
 البديلة لالستثمار ومعدل العائد المتوقع لالستثمار.

 توظيف الدراسة : -ب
وظيفة اإلعالم  لتأثر من حيث تناولها بشكل شامل بنة األولى لموضوع دراستناعد اللّ الدراسة تُ 
نت أن أهم اعتبارين تم استحداثهما على المحاسبي، وبيّ كل مكونات نظام القياس  المحاسبي على

ختلف تنة، وهذا ما سنحاول التأكد منه؛ حيث و أساليب وقواعد القياس المحاسبية هما النسبية والمر 
ة التأثير جانب قواعد وأساليب القياس المحاسبي ودراس على تركيزهافي دراستنا عن هذه الدراسة 
وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، األمر  للمحاسبةاإلعالمية  الوظيفة توجهاتالحاصل عليها من طرف 

حاسبة ومكوناتها وتوجهاتها الدولية، معالمية للدراستنا تدقق أكثر في الوظيفة اإلالذي سيجعل من 
 وتتعمق أكثر في تشخيص نواحي التأثير المرتقب.  

وظيفـة القيـاس المحاسـبي فــي : اإلفصـاح اإلعالمـي وأثـره علـى بعنـوان( 2008 ،بـراهيم محمـودإ)بكـر  دراسـة
 ؛العراق

 ملخص الدراسة : -أ
دارة واالقتصاد بجامعة المستنصرة بالعراق، تناولت مشكلة الحاجة دمت في مجلة اإلالدراسة قُ 

المتزايدة إلى توسيع نطاق وظيفة القياس المحاسبي بحيث تتسق مع متطلبات اإلفصاح اإلعالمي 



 

 م 

 

  العامة  املقدمة

يخدم احتياجات المستخدمين للمعلومات المحاسبية؛ حيث هدفت الدراسة إلى عرض وتحليل وبما 
 مفهوم وأهمية اإلفصاح اإلعالمي كأحد أنواع اإلفصاح الحديثة، ومدى تأثيره على وظيفة القياس

ظهار قوائم مالية تعبر بشكل واضح عن أنشطة وعمليات إالمحاسبي بالشكل الذي يؤدي إلى 
يث توفر معلومات مالئمة تعين فئات مختلفة من المستخدمين في وضع التنبؤات الشركات، بح

وصنع القرارات؛ وكانت فرضية الدراسة أن اإلفصاح اإلعالمي له أثر كبير على وظيفة القياس 
المحاسبي؛ ولإلجابة عليها، وجه الباحث استمارة استبيان ألساتذة جامعيين ومحاسبين قانونيين؛ 

دراسة أنه وبظهور اإلفصاح اإلعالمي ظهر عجز وظيفة القياس المحاسبي في الوفاء وكانت نتائج ال
أصبح اإلفصاح اإلعالمي وسيلة ضغط على وظيفة القياس؛ و بالتزامات المحاسبة كنظام للمعلومات؛ 

في النظام المحاسبي العراقي كعدم وضوح المفهوم الحقيقي لإلفصاح هناك أوجه قصور كما أصبح 
دراك الكثيرين إعدم وجود قواعد صريحة وواضحة لمتطلباته، اإلعالمي و  ضافة إلى قلة وعي وا 

ألهمية اإلفصاح اإلعالمي في االقتصاد اليوم مع افتقار المهنة إلى الكوادر وعدم توفر األجواء 
بجملة من اآلليات لتطوير وظيفة القياس المحاسبي في  المناسبة لتطبيقه؛ في األخير تقدم الباحث

صدار  ق تماشيا مع اإلفصاح اإلعالميالعرا تمثلت في التعليم والتدريب بما يتناسب والمستجدات، وا 
 قاعدة محاسبية عراقية تتناول اإلفصاح اإلعالمي من كافة جوانبه.

 توظيف الدراسة : -ب
الدراسة تناولت موضوع اإلفصاح اإلعالمي كونه اتجاه حديث لإلفصاح نتيجة زيادة التركيز 

 للبعد اإلعالمي للمحاسبةعلى فائدة المعلومة المحاسبية في اتخاذ القرارات، وهذا ما يتفق مع دراستنا 
عريف الذي يرتبط بمفهوم اإلفصاح المبني على االتصال، أي عرض وتوصيل المعلومات بغرض الت

الواضح بأداء المنشأة إلى كافة األطراف المهتمة، وبما يحقق االتصال بينها وبين البيئة الداخلية 
والخارجية التي تعمل فيها؛ لكن تختلف دراستنا عنها في أنها تحاول التعمق في دراسة التأثير على 

وأسباب عدم تناغم وظيفتي اإلعالم والقياس المحاسبيتين في مختلف البيئات  ،قواعد وأساليب القياس
 المحاسبية في إطار جهود التوحيد المحاسبي الدولي. 
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ـــاتيدراســـة  ـــز ســـليمان ألبي ـــد العزي ـــي :بعنـــوان( 2007 ،)غـــازي عب ـــايير  اإلفصـــاح المحاســـبي ف ضـــوء المع
 ؛المحاسبية الدولية

 ملخص الدراسة: -أ
نسانية، وتناولت مشكلة أن أغلب مجلة جامعة كركوك للدراسات اإل فيدمت الدراسة قُ 

عرف ما هي متطلبات عرف حدود اإلفصاح بشكل واضح، كما ال تُ طر ال تُ الشركات العاملة في القُ 
اإلفصاح التي أوجبتها المعايير المحاسبية الدولية، حيث أن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية 

القواعد ما يناظر ما أصدرته الهيئات الدولية؛ حيث تهدف الدراسة إلى كشف  صدر منالعراقية لم يُ 
فصاح الشركات عن إمفهوم اإلفصاح وأنواعه في معايير المحاسبة الدولية. افترضت الدراسة أن 

المعلومات المحاسبية ضروري لتقويم أنشطتها، ومن ثم يمكن لمستخدمي هذه المعلومات اتخاذ 
فصاح ضرورة قيام المنشأة من االتجاهات المعاصرة في اإل نتائج الدراسة أن رتأشاقرارات رشيدة؛ و 

تقييم معقولية التنبؤ، لكي يستطيع المستثمرين باإلفصاح عن الفرضيات األساسية التي اعتمدت في 
التنبؤات، كما تعالت المطالبات بضرورة احتواء القوائم المالية على المحاسبة عن الموارد البشرية 

ضافة إلى أن اإلفصاح يجب أن إ؛ االجتماعيةى معلومات توضح مدى أداء المنشآت لمسؤوليتها وعل
يراعي االختالف في الخبرات والدراية بين مستخدمي هذه المعلومات ورغبة اإلدارة في اإلفصاح عن 

كل هذا يكون من خالل االعتماد على  بعض المعلومات وعدم اإلفصاح عن بعضها اآلخر، وأن
صدار معايير محلية مماثلة تأخذ في  المعايير المحاسبية الدولية الصادرة بهذا الخصوص، وا 

 االعتبار الظروف والمتطلبات واألحداث المحلية.
 : توظيف الدراسة -ب

ر تتفق هذه الدراسة مع موضوعنا من حيث تناولها لموضوع اإلفصاح وأنواعه في ضوء معايي
البتها بإصدار المحاسبة الدولية وأهم ما جاء به لمستخدمي المعلومات المالية، وكذلك من حيث مط

مة ءفي االعتبار الظروف والمتطلبات واألحداث المحلية، أي أنها تؤيد عدم مال معايير محلية تأخذ
فتختلف من حيث  بعض ما جاءت به المعايير المحاسبية الدولية لبيئة العراق المحلية؛ أما دراستنا

تناولها لظاهرة تأثير اإلعالم المحاسبي على القياس المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وأن 
هذا التأثير هو سبب عدم مقدرة الكثير من األنظمة المحاسبية على تطبيق متطلبات اإلعالم 

 المحاسبي الدولي. 
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اإلعالمي للقوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة : المحتوى بعنوان( 2006 ،)عزو خليف عزيز دراسة
 الدولية، دراسة مقارنة مع النظام المحاسبي الموحد،

 ملخص الدراسة: -أ
الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير قدمت في كلية االقتصاد بجامعة حلب بسورية، وتناولت 

لموحد بخصائص جودة مشكلة مدى تمتع المعلومات المحاسبية المستخرجة من النظام المحاسبي ا
المعلومات؛ حيث هدفت الدراسة إلى تقييم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالية المعدة في ضوء معايير 
المحاسبة الدولية، وذلك من خالل مدى مالءمتها لحاجات مستخدمي المعلومات، وانعكاس هذه 

لتزام بمعايير المحاسبة افترضت الدراسة أساسا أن االحيث المالءمة على قيمة تلك المعلومات؛ 
مكانية تطبيق معايير إالدولية يساهم في زيادة قيمة المعلومات المقدمة في القوائم المالية، وأن 

المحاسبة الدولية في سورية موجودة باالستناد إلى آليات مختلفة؛ اعتمدت الدراسة على استبيان 
 شآت؛ خلص الباحث إلى أنناسبي المموجه إلى مكاتب االستشارة المالية، ومفتشي الحسابات، ومح

نواحي القصور التي تعاني منها القوائم المالية وفق النظام المحاسبي الموحد، تعود لهدف النظام ذاته 
إعداد الحسابات االقتصادية، وتنفيذ الخطط االقتصادية،  ي ركز بشكل أساسي على خدمة عمليةالذ

دون التركيز على المعلومات المحاسبية التي تثير اهتمام فئات مختلفة من مستخدمي المعلومات؛ 
يجابي على المضمون اإلعالمي إبمعايير المحاسبة الدولية بشكل  االلتزامكما أثرت عملية 

مكانية تطبيق إشارت نتائج الدراسة إلى ألقوائم المالية، كما ي تتضمنها اللمعلومات المحاسبية الت
   معايير المحاسبة الدولية في سورية.

 توظيف الدراسة: -ب
الدراسة تركز على المحتوى اإلعالمي للقوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة الدولية، وهذا 

علومات الحتياجات مستخدميها ما يتفق مع دراستنا، كذلك الدراسة السابقة ركزت على مالءمة الم
وانعكاسه على قيمة المعلومات المحاسبية، كما تطرقت إلى التأثير الحاصل على نظام القياس 
المحاسبي وهذا كذلك ما يتفق مع دراستنا لمتطلبات المجتمع المالي، لكن االختالف يكمن في أن 

المحاسبية على  دمي المعلومةطلبات المحلية لمستخبراز أثر المتإهذه الدراسة لم تتطرق إلى 
المحتوي اإلعالمي، بل اكتفت بإيجاد أوجه القصور في النظام المحاسبي الموحد المتمثلة في أهدافه، 

ضافة إلى أن دراستنا الحالية تدرس ظواهر عدم التناغم بين وظيفتي اإلعالم والقياس المحاسبيتين إ
 وفقا لمتطلبات التوحيد الدولية.
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المدخل السلوكي كأداة لتحسين الحكم الشخصي للمحاسـب عنـد بعنوان:  (1991 ،حلمي جمعة)أحمد دراسة 
 عداد القوائم المالية؛إ

 ملخص الدراسة: -أ
دمت في كلية التجارة بجامعة قناة السويس بمصر، الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير قُ 
الحكم ثبتت صحتها في مجال علم النفس التجاري على وتناولت مشكلة تأثير المفاهيم السلوكية التي أُ 

الشخصي للمحاسب وانعكاس ذلك على السياسة المحاسبية؛ حيث هدفت الدراسة إلى اقتراح مدخل 
قامت الدراسة على افتراض و عداد القوائم المالية؛ إ الحكم الشخصي للمحاسب عند سلوكي لتحسين 

د المقدمة األساسية لوظيفة القياس في المحاسبة؛ عأساسي هو أن متطلبات االتصال المحاسبي تُ 
 أفكار مستخدمي وقراء القوائم على والتعرف لنفعية المعلومات المحاسب إدراك خلص الباحث إلى أنو 

انتمائهم  زيادة ثم ومن المالية، بالقوائم المعلومات الواردة عن رضائهم إلى يؤدي ،تهموحاجا المالية
  .المالية إعداد القوائم عند للمحاسب الشخصي الحكم في واطمئنانهم وثقتهم

 توظيف الدراسة: -ب
صبحت تشكل مقدمات أعالم المحاسبي ن متطلبات اإلأالتوجه الذي يقول  تدعم هذه الدراسة

نسانية التي يحكمها السلوك، تؤثر على الحكم الشخصي ن الحاجات اإلأفة القياس المحاسبي، و لوظي
دارت  التي السلوكية عديد المفاهيم على دتننسسكما للمحاسب وبالتالي على محتوى القوائم المالية؛ 

حول هذه  الجدلوذلك رغم كون التجاري،  علم النفس في مجال صحتهاثبتت حولها الدراسة، والتي أُ 
 ال تزال تتخللها عليها، وأن نظرياتها القائمة الفعلية األسس تحديد سألةم في قائما ال يزال المفاهيم
نسانية واجتماعية دينية لعوامل مؤسسيها لتجاهل وذلك من العيوب الكثير  في األهمية. هي غاية وا 

:  انعكاسات التطورات االقتصادية الحديثة على اإلطـار بعنوان( 2004 ،) صالح عبد الرحمن المحموددراسة 
 العلمي لنظرية المحاسبة بالتركيز على معايير المحاسبة الدولية،

 ملخص الدراسة:  -أ
دمت في مجلة جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، وتناولت مشكلة المالمح الدراسة قُ 

والتي تحولت  (GAAT)الرئيسية للتطورات االقتصادية الحديثة كاالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
هم انعكاساتها وآثارها على اإلطار العلمي لنظرية أ و  (WTO)إلى اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 

من حيث تأثر العديد من المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية؛ هدفت الدراسة إلى المحاسبة، 
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ايير المحاسبية التي تمخضت لى أهم المعا  ، و تناول المالمح الرئيسية للتطورات االقتصادية الحديثة
افترض  حيث  عنها التطورات االقتصادية الحديثة وأثرها على اإلطار العلمي لنظرية المحاسبة؛

الباحث في دراسته أن التطورات االقتصادية الحديثة أدت إلى العديد من االنعكاسات على اإلطار 
المحاسبة كعلم  خلص الباحث إلى أنو العلمي لنظرية المحاسبة في ضوء معايير المحاسبة الدولية؛ 
من ثم فإنه من الضروري أن يواكب و اجتماعي تتأثر بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية السائدة، 

تلك المتغيرات تجاوبا وتفاعال من علم المحاسبة يتناسب مع شكل وحجم وأهمية وسرعة تلك 
عادة تقييم الموقف المهني إ ا يتطلب على المستوى األكاديمي أو التطبيقي، وهذ المتغيرات سواء  

واألكاديمي ليتوافق من المتطلبات الحالية والمتوقعة في ظل البيئة االقتصادية الجديدة؛ كما أشار 
الباحث إلى تأثر مبدأ القياس الفعلي، حيث يجب أخذ التوقعات والتنبؤات في االعتبار عند القياس، 

لنظر فيه خاصة في ظل االتجاهات التضخمية العالمية أما مبدأ التكلفة التاريخية فيجب إعادة ا
يتعدى حاجات مستخدمي  أ اإلفصاح فيجب أن يأخذ منحى آخرلتحقيق موضوعية القياس، أما مبد

القوائم المالية المحلية إلى مستخدمين لهم متطلبات تختلف في نوعيتها وحجمها ودرجة تفصيلها 
 ودقتها.

 توظيف الدراسة: -ب
الموضوع من حيث تأثير التطورات االقتصادية الحديثة على اإلطار العلمي الدراسة تناولت 

للمحاسبة من جانب المفاهيم والفروض والمبادئ، فهي بهذا تدل على استجابة البناء العلمي 
للمحاسبة لمتغيرات البيئة االقتصادية، األمر الذي سنتناوله نحن في دراستنا بطريقة مغايرة نحدد فيها 

لمجتمع ل اإلعالمية حتياجاتاللو  لمعايير المحاسبة الدولية ة الوظيفة اإلعالمية للمحاسبةمدى استجاب
، هذا األخير اناء الفكري للمحاسبة على أساسهليتم تعديل وتطوير الب االستجابة المالي، وعكس هذه

على ما تمليه الوظيفة اإلعالمية  قياس من حيث قواعده أساليبه بناء  وبدوره سيؤثر على نظام ال
    للمحاسبة.

ـــالرقي دراســـة ـــاري واإلبعنـــوان: ( 2005 ،)تيجـــاني ب ـــف المـــنهج المعي ـــاس موق ـــدائل القي ـــدد ب يجـــابي مـــن تع
 ؛المحاسبي
 ملخص الدراسة: -أ

دمت في مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير لجامعة سطيف بالجزائر، وتناولت الدراسة قُ 
حيث هدفت  يجابي منها؛ئل، وموقف المنهجين المعياري واإلالمحاسبي وتعدد البدامشكلة االختيار 
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مدى إمكانية المحافظة على المضمون العلمي للمعرفة حول تساؤل الالدراسة إلى اإلجابة عن 
رتباط البحث المحاسبي المحاسبية باعتبارها علم اجتماعي وتطبيقي قابل للتأصيل النظري في ظل ا

قسم الباحث دراسته إلى ثالثة أجزاء، الجزء األول حول طبيعة االختيار حيث يجابي؛ بالمدخل اإل
أما الجزء الثاني حول المنهج المعياري واالختيار المحاسبي، و المحاسبي والسياسات المحاسبية، 
خلص الباحث في نهاية بحثه حيث يجابي واالختيار المحاسبي؛ الجزء الثالث فخصص للمنهج اإل

عده دم قابلية فروض المنهج المعياري لالختبار قد ترجع إلى الطبيعة المثالية لهذا االتجاه وبُ إلى أن ع
من جهته االتجاه و عن الواقعية، مما جعل المفاهيم المعيارية صعبة التطبيق في الواقع العملي؛ 

قع ويرتبط به يجابي يحاول تفسير الظواهر المحاسبية والتنبؤ بها لذلك فهو يركز على دراسة الوااإل
من خالل التركيز على جوانب التطبيق العملي، وختم الباحث بضرورة التكامل بين المنهجين لتحقيق 

 أهم أهداف النظرية وهي التفسير والتنبؤ بكفاءة عالية.

 توظيف الدراسة: -ب
يجابي من تعدد بدائل القياس المحاسبي، فهي حددت موقف المنهجين المعياري واإلالدراسة 

دعيم لألساس الذي سننطلق منه لدراسة تأثير مداخل التنظير المحاسبي على البناء الفكري بهذا ت
للمحاسبة ومن ثم تأثيره على القياس عن طريق وظيفة اإلعالم المحاسبي، كما أنها تشير إلى واحدة 

إليها  عليها دراستنا أال وهي تعدد بدائل القياس المحاسبي التي أشارت تمن أهم المشاكل التي بني
ة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكنولوجية واكبت الدراسة السابقة على أنها محصلة لعدّ 

التطور المهني، كما أشارت الدراسة إلى أن السبب األهم وراء ذلك هو المبادئ المحاسبية المتعارف 
األهم هي إيجاد  لمشكلةعليها، وأن حل مشكل تعدد البدائل لم يعد على درجة من األهمية، كون ا

في دراستنا لموضوعنا سنحاول إيجاد تفسير لتعدد حيث و لالختيار بين هذه البدائل؛  أساس سليم
القياس و  اإلعالم القائم بين تفاعلبين هذه البدائل من خالل ال البدائل المحاسبية وأسس االختيار

 المحاسبي.  

 ؛في النظم المحاسبية الدولية : قياس التنوعبعنوان( 2006 ،)عصام محمد البحيصي دراسة

 ملخص الدراسة: -أ
الجامعة اإلسالمية بغزة في فلسطين، وتناولت مراجعة شاملة  دمت في مجلةالدراسة قُ 

لألدبيات المتعلقة بتصنيف النظم المحاسبية على مستوى دولي عبر عرض تطور عملية تصنيف 
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يضاح خصائص وعيوب كل نوع من أنواع  التصنيفات، حيث أشار الباحث هذه النظم عبر الزمن وا 
أن العنصر األساسي في جميع الدراسات التي شملتها دراسته بالتحليل هو كونها تحاول إعطاء إجابة 

محاولة هو الدراسة  هدفوكان  ؛على الحاجات المعلوماتية المتعلقة بالنظم المحاسبية المختلفة
وعات مالدراسة إلى ثالث مج لباحثا لق منها مستقبال تصنيف جديد؛ قسملوضع قاعدة ربما ينط

رئيسية، دراسات حول تقسيم النظم المحاسبية إلى مجموعات، دراسات حول التوحيد المحاسبي، 
أهم نتائج الدراسة تكمن في وجود وكانت دراسات حول قياس درجة التوحيد المحاسبي بشكل كمي؛ 

ن التعقيد المتزايد في التحليل وأوجهات نظر متنوعة وكثيرة تتعلق باالختالفات المحاسبية الدولية؛ 
 .التحليل يتجه نحو القياس في بيئات محددةوأن الوقت؛ أكثر تعقيدا مع مرور  يجعل الموضوع

 توظيف الدراسة: -ب
تحديد أسباب االختالفات  علىيد من الدراسات، ساعدت للعد الدراسة السابقة وبتحليلها إن

بين النظم المحاسبية األمر الذي ربما يساعد في وضع واقتراح مجموعة من الحلول تسمح بالحصول 
في دراستنا لموضوعنا سنحاول األخذ بأسس و ؛ يدولالمستوى العلى معلومات قابلة للمقارنة على 

بيئاتها المتعددة والمتمايزة، كون االختالف في النظم المحاسبية االختالف بين األنظمة المحاسبية في 
هو باألخص اختالف في طرق القياس وأساليبه وفي طبيعة اإلعالم المالي المطلوب في كل نظام، 

 .ومدى استجابة اإلعالم المحاسبي لمتطلبات المجتمعات المالية المختلفة

 العادلة في بيئة األعمال السورية؛مفهوم قياس القيمة  بعنوان:( 2011 ،) سمير الريشاني دراسة

 ملخص الدراسة:  -أ
دمت في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، وتناولت مشكلة دراسة الدراسة قُ 

المفاهيم التي يعتمد عليها قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات في بيئة األعمال السورية، ومدى 
لى هدفت الدراسة أساسا إحيث إتاحة هذه البيئة للظروف المالئمة لقياس القيمة العادلة بموضوعية؛ 

افتراض الدراسة وكان تقييم ظروف بيئة األعمال السورية اتجاه تطبيق أسس قياس القيمة العادلة؛ 
خلص و  ؛األساسي هو أن بيئة األعمال السورية ال توفر الظروف الموضوعية لقياس القيمة العادلة

 عية لقياسبيئة األعمال السورية ال توفر كامل الظروف الموضو الباحث إلى نتيجة أساسية هي أن 
  القيمة العادلة.
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 توظيف الدراسة:     -ب
الدراسة السابقة ُتبين أن التعارض بين ما يجب اإلفصاح عنه وكيف يجب قياسه قائم في 

ني مفاهيم القياس التي جاءت بَ أرض الواقع، ألن بيئات اإلفصاح المختلفة تعرقل عمليات التوحيد وتَ 
تدعم مشكلة بحثنا حول تأثير متطلبات الوظيفة اإلعالمية الخاضعة بها المعايير الدولية؛ فهي بهذا 

 أساسا إلى احتياجات المجتمع المالي، وانعكاسها على قواعد وأساليب القياس المحاسبي.

  الدراسات األجنبية   .2.9

 بعنوان: (,Enrico Gonnella 2010)دراسة 
The Problem of Financial Accounting Measurement in Italian Accounting Thought 

Between the 19
th

 and the 20
th

 Century From “Exchange Value” to “Historical Cost”  

 ملخص الدراسة:  -أ
دارة األعمال، من تنظيم مركز البحوث قُ  دمت الدراسة في مؤتمر حول تاريخ المحاسبة وا 

األوروبية في العلوم المالية واإلدارية، في جامعة باريس بفرنسا، حيث كان الموضوع الرئيسي للدراسة 
لى ساس قاعدة قيمة التبادل إلى التنظير عأنظرية القياس المحاسبي، واالنتقال من التنظير على 

أساس مبدأ التكلفة التاريخية؛ حيث كان الهدف الرئيسي فهم االتجاهات المحتملة التي تقف وراء 
تم التركيز في الدراسة على العلماء الذين يمكن وصفهم أنهم و تطور نظرية القياس المحاسبي؛ 

ي الفترة تركت بصمتها على تاريخ المحاسبة فو قادرين على تطوير افتراضات أكثر ابتكارا وتميزا، 
خطوات منطقية في تطور النظريات التي وضعت حول هذا  يتم تحليلها، حيث تم تحديد ثالث التي

 Francesco Villaالموضوع، بداية بالقيمة التبادلية، كمبدأ سائد في التقييم وهذا حسب طرح كل من 

& Giovanni Ross  مبدأ التاريخية وا عالن على طريقة التكلفة ال االنفتاح، ومن ثم االنتقال إلى مرحة
، حيث تراجعت Fabio Bestaوهذا حسب طرح  The Finalistic Principle of Value))لقيمة النهائي ل

فكرة سيادة القيمة التبادلية؛ وأخيرا مرحلة اإلنشاء النهائي للتكلفة التاريخية كمبدأ عام ووحيد للقياسات 
. من نتائج الدراسة أن مواقف العلماء Gino Zappaفي المحاسبة المالية، وهذا حسب طرح 

في مطلع القرن العشرين، بدأت تميل لتصبح أكثر أهمية، حيث بدأ الفكر على وجه  اإليطاليين
الخصوص يتحدث عن الموضوع الحاسم لنظرية القياس المحاسبي، وهو التنظير على أساس 

يحدد اختيار أسلوب القياس األهداف اإلعالمية، حيث أصبح العرض اإلعالمي للمعلومة هو الذي 
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المحاسبي؛ وهذا بعد أن كانت المحاسبة تابعة في نظرية القيمة إلى علم االقتصاد، وتابعة إلى طرق 
 تقييم العقارات في نظرية التقييم.

 توظيف الدراسة:  -ب
تتفق هذه الدراسة مع موضوعنا، من حيث أنها بينت أن التطور من القياس المحاسبي على 

التبادلية، إلى مبدأ التكلفة التاريخية، ناتج عن تطور في الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة، أساس القيمة 
واألغراض اإلعالمية التي تستعمل فيها المعلومة المحاسبية؛ ففي تحليلها لدراسات العلماء 

 أنهم في الفترة األولى دعموا الطبيعة العلمية للمحاسبة من خالل هذه الدراسة اإليطاليين، وضحت
تقاربها مع مبادئ االقتصاد، حيث كان ذلك مقبوال  ومناسبا في تلك الفترة مقارنة مع االحتياجات 
التفسيرية للمحاسبة؛ فكذلك األمر في الوقت الراهن وبظهور احتياجات تفسيرية جديدة ومتعددة 

سنقوم بدراسته اسبي، وهذا ما للمحاسبة، فال بد أن يكون هناك تأثير على قواعد وأساليب القياس المح
 حيد الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة.طار جهود تو إفي 

 بعنوان: (Larissa von Alberti-Alhtaybat et al., 2012)دراسة 

Mapping Corporate Disclosure Theories 

 ملخص الدراسة:  -أ
التي يشرف عليها معهد بحوث  (JFRA)دمت في مجلة المحاسبة والتقارير المالية الدراسة قُ 

ة إلى وضع خريطة بماليزيا؛ تهدف الدراس ‘‘مارا’’المحاسبة بكلية المحاسبة، جامعة التكنولوجيا 
فصاح الشركات، كخطوة نحو سد الفجوة في الخلفية النظرية للبحث في هذا إلتوجهات نظريات 

فصاح الشركات، إوالمتنوعة لظاهرة اهيم المختلفة المجال، وكذلك تبسيط العالقة المعقدة بين المف
األمر الذي سيساعد الباحثين على فهم الترابط بينها ويساعد على تفسير السبب في أن بعض النتائج 

ضافة إلى أنها تساعد على تدريس إريات، التجريبية التي قد تتعارض مع التوقعات في هذه النظ
دراسات ن االستنباطي في تحديد الفجوة في الاعتمدت الدراسة على المنهجيحيث النظرية المحاسبية؛ 

فصاح الشركات، واعتمدت على المنهج االستقرائي في مالحظة الظاهرة إاألدبية السابقة في مجال 
الدراسة  تفصاح الشركات؛ ناقشإلة لنظريات والتصنيف وبناء العالقات لوضع خارطة نظرية متكام

فشل السوق، عدم تناسق المعلومات وسوء  –اق المالية النظريات التي تعترف بالميزات الفعلية لألسو 
التي تتحكم في تحديد  قارير الشركات والحوافز اإلداريةلتقديم تفسير لوجود لوائح لت –االختيار 
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مستوى الحد األقصى من المعلومات المفصح عنها في ظل هذه الظروف، حيث تدمج الدراسة هذه 
ح الشركات اإللزامي والطوعي، المالي والسردي، حيث فصاإالنظريات في خريطة تشرح مستويات 

، نظرية اإللزامية والطوعية في Deyنظرية التدوين، نظرية  –نت أن مزيج من الخلفيات النظرية بيّ 
قترح في هذا اإلطار كنظريات لتفسير عمليات التغير في اإلفصاح اإللزامي والطوعي تُ  -اإلفصاح

ي أن تكون نتائج الدراسة أن الخريطة التي تم وضعها تساعد ف للشركات في الممارسة العملية. من
فصاح معياري وتحديد المستوى األمثل من اإلفصاح، وذلك باالستمرار من إنقطة بداية لوضع إطار 

الدراسة  تن، كما تبيّ  (What-Should-Be)‘‘ ما يجب أن يكون ’’إلى تحديد  (What-is)‘‘ ما هو ’’
أن هناك إطارا نظريا  فيما يتعلق بإفصاح الشركات، يفترض هذا اإلطار البدء من المستوى األمثل 
إلفصاح الشركات، بموجب الحالة المثالية لكفاءة السوق، ومن ثم االنتقال إلى اإلفصاح في ظل 

 الظروف الفعلية.

 توظيف الدراسة:   -ب
ولها لموضوع نظريات اإلفصاح واختالف تتفق هذه الدراسة مع موضوعنا، من حيث تنا

، وأن المسيطر عليها هو متطلبات اإلعالم المحاسبي للمجتمع المالي، توجهاتها وتعقد مفاهيمها
خاصة عندما بينت الدراسة السابقة الكيفية التي تؤثر بها العوامل الداخلية والخارجية على تغير بيئة 

عداد التقارير فيما بين إ ر الوقت، وتسبب االختالفات في رو تقارير الشركات داخل البلد الواحد مع م
لى وجود فروق في مستوى االمتثال لمتطلبات اإلفصاح اإللزامي والطوعي بين الشركات.  البلدان، وا 
وما يمكننا االختالف فيه مع الدراسة هو أخذنا للجوانب السلوكية والقانونية والتشريعية في تحليلنا 

دتها الدراسة السابقة م المحاسبي، فضال عن الجوانب االقتصادية التي أفر اتجاهات اإلعال لتأثير
ضافة إلى ربطنا لمتغير القياس المحاسبي باإلعالم المحاسبي في ظل معايير المحاسبة إبالتحليل، 
 الدولية.

 بعنوان:  (George Emmanuel Iatridis, 2012)دراسة 
Voluntary IFRS Disclosures: Evidence From The Transition From UK GAAP to IFRSs 

 ملخص الدراسة:  -أ
إلى معرفة الكيفية التي  تهدفحيث ، (MAJ)دارية دمت في مجلة المراجعة اإللدراسة قُ ا

على الشركات  (IFRS)يمكن أن يؤثر بها اإلفصاح الطوعي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 
البريطانية المدرجة، في مرحلة ما قبل التطبيق الفعلي للمعايير الدولية، كما تسعى الدراسة إلى 
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ية في حالة فصاح طوعي وفقا لمعايير المحاسبة الدولإرف على دوافع الشركات نحو توفير التع
؛ ئل للقيمة أكثر مالءمةضافة إلى اختبار ما إذا كان هذا اإلفصاح سيقدم دالإحاجتها إلى التمويل، 

تستخدم الدراسة الختبار عالقاتها االفتراضية كل من االنحدارات اللوجستية والخطية، كما أن و 
طوعي، يعتمد على عدم اإللزامية لتوفير الغير ف الشركات حسب اإلفصاح الطوعي و تصني

؛ م 2005كلي في سنة معلومات ذات أهمية نسبية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية قبل اعتمادها ال
حيث تم تصنيف الشركات على أساس مؤشر لإلفصاح مشابه للمؤشر الموضوع من طرف مركز 
البحوث والتحليل المالي الدولي. من نتائج الدراسة وفيما يتعلق باالنتقال إلى معايير المحاسبة 

الملكية واألرباح؛ يجابيا في حقوق إشهدت تغيرا  اطوعي افصاحإالدولية، فإن الشركات التي قدمت 
يجابيا كبيرا في الرافعة، مع انخفاض في إفشهدت تغيرا  إفصاحات طوعيةأما الشركات التي لم تقدم 

نت الدراسة أن الشركات المتطوعة في اإلفصاح، أظهرت حقوق ملكية أكبر واحتياج السيولة؛ كما بيّ 
 بار ومدرجة في عدة بورصات.دققة من قبل مدققين كفي التمويل بالدين، وتميل إلى أن تكون مُ 

 : توظيف الدراسة    -ب
مع موضوعنا، في أنها تحاول أن تبين الدوافع وراء اإلفصاح الطوعي وفقا تتفق الدراسة 

لمعايير المحاسبة الدولية، من ناحية االحتياجات المالية للشركات المدرجة في البورصة، وأن هذه 
لمستويات تطبيق اإلفصاح الطوعي في الشركات؛ أما ما  ااالحتياجات تتغير وتتنوع، ما يعطي تفسير 

عمالها القانوني والتشريعي، أ ضافة إلى محيط إ و األخذ بالجانب المالي للشركات،تتميز به دراستنا فه
تطبيق متطلبات اإلفصاح وفقا لما جاءت به معايير المحاسبة  لبلورة تفسير منطقي لصعوبات

 الدولية.

 بعنوان:  (Michael C. Schouten & Mathias M. Siems, 2010)دراسة 

The Evolution of Ownership Disclosure Rules Across Countries 

 ملخص الدراسة : -أ

 كامبريدجالصادرة عن جامعة  (JCLS)دمت في مجلة دراسات قانون الشركات الدراسة قُ 
طار تشريع  إعن الملكية عبر الدول، وذلك في  تهدف إلى تتبع التطور في اإلفصاحو ببريطانيا؛ 

باإلفصاح عن ملكية أغلب حصص  االلتزامعدد من المنظمين لمقترحات ترمي إلى توسيع نطاق 
دولة   25األسهم في الشركات المدرجة في البورصة، حيث استخدمت الدراسة بيانات موحدة لمقارنة 
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من طرف مركز الدراسات في اإلدارة التابع ، هذه البيانات مجمعة (2005-1995)سنة  11لمدة 
كان مجال تحليل الدراسة مؤشر حماية المساهمين، الذي يتتبع تطور القواعد و لجامعة كامبريدج؛ 

القانونية مع مرور الوقت، كما يشمل المؤشر عديد من التغيرات التي تتولى حماية المساهمين تجاه 
لتطور االقتصادي، هي العامل ذو الصلة باالختالف بين مجلس اإلدارة. من نتائج الدراسة أن درجة ا

يجابية بين اإلفصاح عن الملكية والمتغيرات التي إرت النتائج أيضا إلى وجود عالقة البلدان، كما أشا
يجابية بين صرامة قواعد البلدان في اإلفصاح عن إار المساهمين، وكذلك وجود عالقة تحمي صغ

في  ضوالدول النامية لوحظ تناق ي مقارنة النتائج بين الدول المتقدمةفو الملكية والملكية الموزعة، 
مستمر في األولى، في مقابل انخفاضه في  رتفاعااإلفصاح عن الملكية، حيث كان في تطور قواعد 

في مقارنة النتائج بين الدول التابعة و الدول النامية، ما دل على صرامة القواعد في الدول المتطورة؛ 
االتحاد األوروبي وغيرها في عينة الدراسة، لوحظ وجود تقارب في قواعد اإلفصاح عن الملكية إلى 

في دول االتحاد األوروبي وارتفاعها أيضا مقارنة بباقي الدول، وفي مقارنة بين أصول القانون لهذه 
 كثر صرامة في قواعدأ (Common Law)ن أن الدول التي لها أصل قانوني ضمني الدول، تبيّ 

 .(Civil Law)اإلفصاح عن الملكية من البلدان التي لها أصل قانوني مدني 

 توظيف الدراسة:  -ب

تتفق هذه الدراسة مع موضوعنا، في أنها تدرس تطور نوع من اإلفصاح المحاسبي، وأسباب 
تطوره في مجموعة من الدول، كذلك في تصنيفها لنتائجها على أساس دول متقدمة ونامية، تعطي 

دة أن اإلفصاح على معلومات محاسبية يختلف باختالف الظروف االقتصادية والقانونية دالئل جي
ا لن سيختلف من بلد آلخر؛ أما االختالف فيكمن في أنن للبلد، وأن تطبيق القواعد نفسها لإلفصاح

اح على نظام القياس ضافة إلى أننا سندرس عالقة تأثير اإلفصإندرس نوع معين من اإلفصاح، 
 طار متطلبات التوحيد الدولية للممارسة المحاسبية.إي في المحاسب

 بعنوان:  (Mohsen Souissi & Hichem Khlif, 2012) دراسة
Meta-Analytic Review of Disclosure Level and Cost of Equity Capital 

 ملخص الدراسة: -أ 
دارة المعلومات الدراسة قُ  ، وهدفت إلى تحليل (IJAIM)دمت في المجلة الدولية للمحاسبة وا 

دراسة تجريبية اختبرت العالقة بين اإلفصاح الطوعي وتكلفة األموال الخاصة، حيث اختبر  22نتائج 
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لى قياس إضافة إما إذا كانت االختالفات في النتائج يمكن أن تعزى إلى بيئة اإلفصاح،  باحثينال
ستخدمت الدراسة تقنيات صة؛ كما ادرجة اإلفصاح كوسيط يستخدم لقياس تكلفة األموال الخا

حصائية لتحليل العالقة بين المتغير التابع )تكلفة األموال الخاصة(، والمتغير المستقل )اإلفصاح(، إ
، حسب  ’’R‘‘حيث يتم قياس التأثير بين كل زوج في الدراسات التجريبية باستعمال معامل االرتباط 

.Hunter et alنموذج تم تطويره من طرف 
دراسة أنه يجب النظر بشكل صريح إلى . من نتائج ال1

الجوانب القانونية والمؤسساتية )بيئة اإلفصاح المرتفع في مقابل بيئة اإلفصاح المنخفض( عندما نريد 
ضافة إلى أنه ومنذ بداية تحليالت إاإلفصاح وتكلفة األموال الخاصة، تحليل العالقة بين مستوى 

صة في البلدان التي تتميز ببيئة اإلفصاح وتكلفة األموال الخادة للعالقة السلبية بين تاب المؤك  الكُ 
جعل الكشف الطوعي أكثر من أجل الحد من عدم نخفضة، اتضح أن المديرين يشجعون فصاح مإ

اليقين بين المستثمرين وزيادة تسويق األوراق المالية الخاصة بهم، وأن المستثمرين في بيئات 
فصاح الشركات عند اتخاذ القرارات حول إسياسات  فصاح، ينظرون بعناية فيمنخفضة اإل

داة تستخدم من قبل أويات التقارير المالية تبقى أهم إلى أن محت ةتخصيص مواردهم، مشير 
األمر الذي يعزز السلطات التنظيمية لتحسين معايير المحاسبة  لمستثمرين لتقييم شفافية الشركة،ا

ضافة إومات عالية الجودة في البورصات، فير معلوممارسات اإلفصاح في هذا السياق من أجل تو 
إلى أن الدراسة تدعم الدراسات المحاسبية من خالل توفير أدلة بأن االختالف في مستويات حماية 

 المستثمرين يمكن تجاهلها عند اختبار االرتباط السلبي بين اإلفصاح وتكلفة األموال الخاصة.

 توظيف الدراسة:   -ب 

لى دراسة  تتفق الدراسة مع موضوعنا، من حيث تحليلها للعوامل المتحكمة في اإلفصاح، وا 
لى الجوانب التي تدفع السلطات التنظيمية إلى  تحسين جوانب تأثيره على  تكلفة األموال الخاصة، وا 

ين تشكل خطوة لتحس (IFRS)شارتها إلى أن معايير المحاسبة الدولية إمعايير المحاسبة، فضال عن 
ضافة إلى أن دراسة التأثير الواقع على إمة؛ ءاإلفصاح، وتزويد المستثمرين بتقارير مالية أكثر مال

مكن أن يستعمل في يعزى إلى عوامل غير ملموسة بالدرجة األولى، تكلفة األموال الخاصة الذي قد يُ 
قوم به وما جاء في هذه دراستنا كمبرر لمتطلبات اإلعالم المحاسبي الدولية؛ أما االختالف بين ما سن

                                                 
1
 See: Hunter J.E. et al., Cumulating Research Findings across Studies, Studying Organizations: Innovations in 

Methodology, Vol. 4, Sage, Beverly Hill, CA.,1982. 
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الدراسة، فيكمن في أننا سنيين تأثير اإلفصاح على القياس المحاسبي، ممثلة في قواعده وأساليبه، 
 واختبار المقدرة على مجاراة متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولية.

 هيكل الدراسة  .10
 ستتضمن الدراسة في جزئيها النظري والتطبيقي خمسة فصول كما يلي:

 تفاعل اإلفصاح والقياس في مختلف مراحل التطور المحاسبي؛الفصل األول: 
 بناء معايير المحاسبة الدولية ووظيفة اإلعالم المحاسبي؛ :الثانيالفصل 
 تأثير اإلعالم المحاسبي على قواعد القياس؛ :الثالثالفصل 
 تأثير اإلعالم المحاسبي على أساليب القياس؛ :الرابعالفصل 
  .IFRSو SCFالدراسة التطبيقية المقارنة بين مس: الخاالفصل 

وهو الهيكل الذي يبين  ، الهيكل العام الذي ستكون عليه الدراسة،(04)يوضح لنا الشكل رقم و 
الذي تم فيه اقتراح النظام العام للمحاسبة المالية  للجانب النظري، والفصل التطبيقي ربعةالفصول األ

(SGCF) عالمي للقياس المحاسبي ومواكبة متطلبات اإلعالم خاللها تعميق البعد اإلة يمكن من كآلية متكامل
 المحاسبي الدولي.
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 عالم المحاسبي على قواعد وأساليب القياس اإل وظيفة (: تأثير اتجاهات04شكل رقم )
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عد البحث في مجال التفاعل الحاصل بين اإلفصاح والقياس المحاسبّيين، األساس الذي يوضح طبيعة يُ 
الترابط بين تطور المحاسبة بشقيه النظري والتطبيقي؛ حيث دأبت الدراسات المحاسبية على توضيح آلية هذا 

ل هذا التفاعل أن اإلفصاح م، وكانت النظرة السائدة حو  1494التفاعل عبر مراحل تطور المحاسبة منذ سنة 
 Wattsوانطالقا من فكرة كل من ين؛ ية بناء وتطوير الممارسة والفكر المحاسبيّ تابع للقياس في عمل

، فإننا سنأخذ في تحليلنا لهيكلية 1من قبل االقتصاد والسياسة التي تشير أن المحاسبة تتشكل Zimmermanو
المعرفية االقتصادية السائدة على مر مراحل تطور الفكر ين باألصول تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيّ 

والممارسة المحاسبية؛ معتبرين أن المعرفة االقتصادية بدورها تتأثر بكل من الجانب السياسي واالجتماعي 
نا من طرح هيكلية تفاعل مكنّ وغيرها من الجوانب المشكلة للبيئة المعرفية بكافة أبعادها؛ األمر الذي يُ 

تكامل من التأثيرات المباشرة من خالل المعرفة االقتصادية، وغير طار مُ إين في لقياس المحاسبيّ اإلفصاح وا
إلى المؤثرات  إشارةالمباشرة من خالل بقيت الجوانب المؤثرة في المحاسبة بواسطة المعرفة االقتصادية؛ فكل 

ى المعرفة االقتصادية ويقصد المتحكمة في هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس أو تطور المحاسبة ستقتصر عل
 بها ضمنيا بقيت المؤثرات غير المباشرة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  See: 

- Watts Ross L., Corporate financial statements: a product of the market and political processes, 

Australian Journal of Management, Vol. 2, No. 1, pp.53–75, 1977.  

- Watts Ross & Jerold Zimmerman, Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. 
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I. مرحةل البداايت الأوىل للمامرسة احملاسبية يف احلضارة الإسالمية 

التطورات التي تشهدها المحاسبة اليوم، من إحياٍء للبحث في مجال المحاسبة اإلسالمية، واعتراف  إن
الهيئات المحاسبية الدولية، األكاديمية منها والمهنية بوجود مجال بحث اسمه المحاسبة اإلسالمية؛ بّين أن 

الممارسة المحاسبّيين قبل سنة و الفكر تطوير سهامات كبيرة في بناء و إحقبة الحضارة اإلسالمية كان لها 
تحليل آلية التفاعل الحاصل بين اإلفصاح والقياس المحاسبّيين في الحضارة ب البدء هذا ما يدفعنا إلى ؛م1494

  .م1418إلى غاية  م622اإلسالمية خالل الفترة الممتدة من 

 سهامات المسلمين في الفكر المحاسبيإ .1
كعلم  في الحضارة اإلسالميةتمثل مرحلة الحضارة اإلسالمية البدايات األولى للممارسة المحاسبية 

، وهي مرحلة ُيغف لها أغلب مؤصلوا الفكر المحاسبي عند تطرقهم لتاريخ م1418 إلى م622عند المسلمين من 
أطروحته حول فقه  في  (Kantakji)قنطقجي تطور الممارسة والنظرية المحاسبيتين؛ فحسب ما أورده

، فإن البدايات األولى لتأريخ المحاسبة في الحضارة اإلسالمية ترجع إلى بزوغ الدعوة 1المحاسبة اإلسالمية
بإحصاء الناس والعد، وأن أول مرجع علمي محاسبي متكامل في العالم قد ُوضع  اإلسالمية وأمر الرسول 

الذي تناول في جزئه  * ‘‘اإلنشاء كتاب’’ في كتابه  (م 1332 -م 1278) (Al-Nuwayri)النويري على يد 
ة والقواعد العرفية والقوانين الثامن ك تابة األموال بالتفصيل، كما بّين فيه، مصادر المعرفة المحاسبي

صطالحية، والتقسيم الوظيفي للمحاسبة آنذاك، مع ثبوتيات اليومية ودفاتر األستاذ وميزان المراجعة وتقاُبل اال
ضافة إلى توضيح مهام المحاسب والفصل بين الدورات المحاسبية، إ وقاعدة توازن الميزانية الحسابات

بـ  (Luca Pacioli) بشيليو اوكلومحاسبة المسؤولية ونظام الرقابة الداخلية؛ فهو بذلك يسبق الراهب اإليطالي 
أول من أطلق على مهنة المحاسبة تعبير صناعة الحساب  النويري عد سنة في بيانه للقيد المزدوج؛ ويُ  212

 **سهامات أخرى لكبار أوائل الكتاب والمفكرين المسلمينيوضح الجدول الموالي إو . 2كمرادف لكتابة األموال
 .النويري في الفكر المحاسبي قبل وبعد 

 

                                                 
 .42- 40، ص ص: 2004رسالة دكتوراة منشورة، مؤسسة الرسالة، دمشق، سورية،  فقه المحاسبة اإلسالمية،، سامر مظهرقنطقجي  1

 ، مطبوعات وزارة الثقافة، مصر، دت.8، ج نهاية األرب في فنون األدبشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب،  النويري   *

 .36، مرجع سابق، ص: سامر مظهرقنطقجي  2

**
مسلمين والتي تقع ضمن نسانية، التي هي من عمل المفكرين اللألفكار االقتصادية سيكون على األفكار اإل التطرق  عندن تركيزنا إ 

د حول التفرقة بين يستمد توجيهاته من الوحي، للمزي  ان فيها النبي محمدنساني للكتاب والسنة، لهذا تجاوزنا فترة النبوة التي كالتفسير اإل
، المركز العالي ألبحاث ، استعراض الكتابات المعاصرة حول تاريخ الفكر االقتصادي في اإلسالمحمد فالحيرضوان أ الفكرين، أنظر
 . نجليزية(معة الملك عبد العزيز، جدة )باإلسالمي، جااالقتصاد اإل
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 سهامات كبار أوائل المفكرين المسلمين في الفكر المحاسبي(: إ1-1) جدول رقم
 سهاماته في الفكر المحاسبيإ المفكر

 أبي يوسف
 م798

، تخصيص اإليـرادات والتكـاليف والرقابـة علـى حركـة ‘‘ الخراج’’سهاماته في كتابه من أهم إ
 أموال.

 القرشي
 م819

ســـاهم فـــي اعتمـــاد التكلفـــة كمعيـــار لقيـــاس خـــراج األرض واالعتـــراف  ‘‘الخـــراج’’فـــي كتابـــه 
النفقـة  –باإليراد عند اإلنتاج، مع وضعه لمعادلة صافي الدخل )صافي الدخل = المحصـول 

 الديون(.   –

 ابن قدامة
 م940

فــــي وضــــع تعــــابير محاســــبية متطــــورة مثــــل إعــــداد الحســــابات  ‘‘الخــــراج’’أســــهم فــــي كتابــــه 
مقابلة اإليرادات بالنفقات، ومبـدأ التـوازن وتخصـيص النفقـات، مـع السـبق فـي الختامية، ومبدأ 

 إطالق مصطلح األصول والنفقات، ومحاسبة األصول الثابتة.
 الماوردي

 م1058
بــّين المــاوردي قبــل غيــره أن المحاســبة صــناعة تقــوم علــى أمــور مشــتركة بــين الفكــر والعمــل، 

 وأن الفكر فيها أغلب والعمل تابع.
رجب ابن 

 الحنبلي
 م1393

، أن االهــتالك هــو معيــار التفرقــة بــين األصــول الثابتــة والمتداولــة، ‘‘الخــراج’’بــّين فــي كتابــه 
كمــا قــام بالتقســيم الــوظيفي لإليــرادات، ووضــع مبــدأ الموضــوعية واإلثبــات )اإليصــاالت(، كمــا 

 ة.بّين أسس العدالة في فرض الخراج، وراعى تغيرات األسعار حسب الدورة الزمني

 القلقشندي
 م1418

، بـــّين خصـــائص المحاســـبة علـــى أنهـــا: اإلثبـــات والتســـجيل، ‘‘صـــبح األعشـــى’’فـــي كتابـــه 
والعدالــة والموضــوعية والرقابــة علــى حركــة األمــوال وحقــوق األطــراف، وتحديــد النتــائج وقابليــة 

 التفسير واإلثبات.
 من إعداد الباحث استنادا إلى: المصدر:
 .45-37، ص ص: 2004منشورة، مؤسسة الرسالة، دمشق، سورية،  ، رسالة دكتوراهالمحاسبة اإلسالميةفقه ، سامر مظهرقنطقجي 

سهامات المفكرين المسلمين في مجال المحاسبة أن أغلبهم كتب في ما يمكن مالحظته من خالل إ
هو  المحاسبة في صياغ تناوله لمال الخراج، والخراج هو ما يؤخذ على أرض الصلح من مال؛ فالهدف

الحفاظ على المال لذوي الحقوق؛ كما أن أغلب أفكارهم كانت تتمحور حول المبادئ المحاسبية المعروفة لدينا 
اليوم )الموضوعية، المقابلة، التوازن،...(، وكانت النظرية السائدة آنذاك هي القرآن الكريم والسنة النبوية 

 ها فيما سيلي من عناصر.المشرفة، إضافة إلى نظريات أخرى ومداخل سنأتي على ذكر 

 الفكر االقتصادي المؤثر خالل الحضارة اإلسالمية .2
إن الحضارة اإلسالمية التي كانت في ذروة التقدم واالزدهار، في جل مجاالت الحياة، من تجارة 
دارة سياسية وعسكرية، ما كان ليكون لها هذا لوال امتالكها لرصيد علمي وافٍر في عّدة  وصناعة وزراعة وا 
مجاالت، وباألخص المجال االقتصادي، الذي لم يكن حينذاك، مستواه التحليلي معقدا  وال مركبا ، بل كان 

إن بحثنا في واقع الفكر االقتصادي للحضارة اإلسالمية، يمكننا . متناسبا مع منهج الحياة السائد ومتطورا معه
والقياس المحاسبّيين والمداخل والنظريات  برز هيكلّية تفاعل اإلفصاحمن استقصاء الظروف البيئية التي تُ 
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خبة من المفكرين اإلسالميين الذين نرى في أفكارهم تأثيرا على نُ  المؤثرة فيه، وذلك من خالل دراسة أفكار
 ة بين القرنين الثامن والخامس عشر للميالد.يالمحاسب التطبيقات
   (م798 -م731أفكار أبي يوسف ) .1.2

عندنا اليوم بإدارة المالية العامة للدولة، ونظرته إلى مسؤوليات الدولة برع أبو يوسف فيما يعرف 
وتوجهه إلى مفهوم دولة الرفاهة؛ فأهم ما جاء به كان نظام جديد في دفع الخراج، يقوم على جباية الخراج 

رأى في عّوض الدفع من الطعام إلى الدفع النقدي؛ حيث وفق نظام المقاسمة عوضا  عن نظام المساحة، وأن يُ 
ل نسبة ذلك تشجيعا  للنشاط الزراعي وكثرة اإلنتاج، وحفظا  لحق الدولة من التقلبات وعدم التظالم؛ كما عدّ 

الخراج،  لتتناسب مع األوضاع الُمعاشة آنذاك، وحّدد مبادئ الجباية وتوظيفات األموال، بقوله أنها يجب أن 
جبى كون الحكومة هي التي تحّدد هذه النسبة، وأن تُ  وفق طاقة الدافعين، إضافة إلى –نسب الجباية  –تكون 

؛ وفي حديثه عن سعر الطعام، أو ما 1ين وأن يكون الكيل مضبوطا  بالمكيال ال تقديرا  الضرائب بالرفق واللّ 
يعرف لدينا اليوم بالقوة الشرائية، قال أن السعر ال يتوقف على العرض وحده، بل تدخل فيه أيضا  بعض 

؛ كما صاغ أبو يوسف توزيع تكاليف المشاريع التنموية 2، لكن لم يتمكن من اإلحاطة بهاالعوامل األخرى 
 . 3على أساس المنتفعين من تلك المشاريع والنظر إلى المقدرة الناتجة من ذلك االنتفاع

 م(1058 -م975أفكار الماوردي ) .2.2
األحكام السلطانية والواليات "، كتاب االقتصاد، وكانت أهم مؤلفاته فيه أبدع الماوردي في مجال

فمن أفكاره الرائدة ما تعلق بملكية األرض وعائدها "الخراج"، حيث بّين عوامل الريع الفرقي الذي  ؛"الدينية
ينشأ جراء الفرق في الخصوبة والموقع وانعكاس هذا األخير على الثمن، كما أشار إلى فكرة نقل العبء 

ؤثر في أثمان المحاصيل، جراء التباين في كلف النقل، وأن عد عن األسواق يُ البُ رب و الضريبي، فيقول أن القُ 
في حديثه عن االزدواج و ؛ 4وال يؤثر في حالة كون الخراج عينا   ؤثر في حالة كون الخراج نقدا  هذا العامل يُ 

طرف المستأجر الضريبي، بّين أن الخراج على مالك األرض في حالة إجارتها، وهذا منعا  لدفع الخراج من 
؛ وفيما يخص التوزيع فيرى أن التركيز على حد الكفاية هو أساس عدالة التوزيع، 5مرتين )للمالك وللدولة(

ه يتميز د من خالل الموقع االجتماعي ومستوى األسعار وتباين األمكنة، وأنّ يتحدّ  -حد الكفاية –ه وأنّ 
نفاق تابع لإليراد زمنيا  وكميا ؛ وأن المرونة هي أن اإل؛ كما بّين 6بالمرونة والتغير بحسب الظروف االقتصادية

                                                 
، العدد 2، ترجمة رضوان أحمد فالحي، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، المجلد الفكر االقتصادي ألبي يوسف، محمد نجاة هللاصديقي  1

 . 91 - 89، ص ص: 1985 ،99 - 77ص ص:  ،2

 . 93،  ص: مرجع السابقال 2

3
 .78: ص ،2009 األردن، أربد، الثقافي، الكتاب دار ،اإلسالم في االقتصادي النظام الوادي حازم، 

، مجلة دراسات اقتصادية، جامعة حضر موت، المجلد الفكر االقتصادي للماوردي من خالل األحكام السلطانيةالكبيسي صبحي فندي،  4
 . 103، ص: 2002 ،119 - 87ص ص:  ،2، العدد 2

 .105، ص: مرجع السابقال 5

6
: ص ،1ط ،1989 الكويت، قتيبة، ابن دار مكتبة ،الدينية والواليات السلطانية األحكام حبيب، بن محمد بن علي الحسن أبي الماوردي 

269. 
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، وأكد على ضرورة -المقاييس–؛ وأمر بتنظيم السوق، السيما بالمكاييل والموازين 1األساس في إعداد الميزانية
 . 2كونها مطبوعة بطابع من الدولة يعرفه العامة

 م(1328 –م 1263أفكار ابن تيمية ) .3.2
، محمد بن تيمية أن البحث في النشاط االقتصادي من منظور عقائدي مهم جدا  يشير شيخ اإلسالم 

نسب سبب ارتفاع األسعار إلى قوتي العرض والطلب من جهة، ه يَ فمن أفكاره في السعر والتسعير والسوق، أنّ 
لى ظلم بعض الناس  خالف التسعير في الحالة من جهة أخرى، وهو يُ  -باالحتكار وتواطؤ البائعين –وا 

ده السلطة على األعمال والخدمات؛ وأن السعر الذي تحدّ  طبق هذا أيضا  وجبه في الحالة الثانية، ويُ األولى، ويُ 
، وهو السعر الذي يستعمله الناس، ويجري في مثل تلك السلعة، 3عند لجوئها إلى التسعير، هو ثمن المثل

ها تملك وظيفتان رئيستان: مقياس للقيمة، في حديثه عن النقود قال أنّ و . 4وهو يتغير بتغير المكان والزمان
للقيمة العادلة في معامالتهم من غير ظلم لهم،  ضرب للناس نقودا وفقا  ووسيط للتبادل، كما نصح أن يُ 

لما كان يرى من عالقة بين كمية النقود ومستوى األسعار، كما والبن تيمية السبق في الفكرة التي تقول  وهذا  
فسد ما عند الناس ، حيث خالف التغيير المتكرر في النقود ألنه يُ *على النقد الجيدأن النقد الرديء يقضي 

 . 5من أموال بنقص أسعارها، ويظلمهم فيه بصرفها بأغلى سعرها
 م(1406 -م1332كار ابن خلدون )أف .4.2

حلال بذلك األسباب بغرض ستفيضة، مُ ناقش ابن خلدون المسائل االقتصادية مناقشة منطقية مُ 
؛ فمن أفكاره الرائدة في المجال االقتصادي، تأكيده على أهمية تقسيم العمل 6دةالوصول إلى نتائج محدّ 
جهة نظره في مساهمة العمل ن وُ ج، كما بيّ نت  ج وعمل غير مُ نت  م العمل إلى عمل مُ والتخصص فيه، حيث قسّ 

لتبادلية، مع عدم تفريقه بين نوعي شيرا إلى أن العمل أساس القيمة افي القيمة من جانبي الكم والكيف، مُ 
القيمة االستعمالية والتبادلية؛ حيث ُعد ابن خلدون رائدا، مقارنة بمن سبقوه من علماء المسلمين ومن لحقوا به 
من علماء الغرب، في المعالجة االقتصادية الواضحة والجلية في تقسيم العمل، قبل آدم سميث ودافيد ريكاردو 

أن للدولة دافعين فكرة كار ابن خلدون حول تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، من أفو . 7وكارل ماركس

                                                 
 .110؛ 109، ص ص: مرجع سابق ،صبحي فنديالكبيسي  1

2
 .333 ؛332: ص ص سابق، مرجع حبيب، بن محمد بن علي الحسن الماوردي أبي 

3
 .112 – 106 :ص ص ،1970 ، دار الفكر،االقتصاديآراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال ، محمدالمبارك  

، نصوص اقتصادية مختارة من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، مكتبة دار المنهاج، مبادئ االقتصاد اإلسالمي، عبد العظيم اإلصالحي 4
 .79، ص: 1، ط2008الرياض، السعودية، 

*
 .عرف هذا القانون بقانون جريشام، نسبة إلى توماس جريشام 

 .134 – 122، ص ص:  مرجع سابق، عبد العظيم اإلصالحي 5

6
 ،إسالمية اقتصادية دراسات ،وتقويم وتحليل عرض: االقتصادي الفكر في خلدون  ابن الرحمن عبد إسهامات الرحمن، أحمد عبد يسري  

 .12: ص  ،2006 ،63 - 7ص ص:  ،2 العدد ،13 المجلد

، العدد 1، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، المجلد االقتصادية في المعاش )العمل(ابن خلدون وآراؤه ، صالح الدين حسينخضير  7
 .59؛ 52، ص ص: 2009 ،70 - 43ص ص:  ،1
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العدل وتنظيم إيراداتها، كما بّين أن توسع الدولة في زيادة  ل في الشأن االقتصادي، هما إقامةأساسيين للتدخ
نشط الكلي الذي يُ إيراداتها والتدخل سوف ينعكس على اإلنتاج واألرباح، حيث يجب على الدولة تفعيل الطلب 

فابن خلدون يدعوا هنا إلى أن ال يكون للدولة دورا حياديا، إضافة إلى عدم احتكارها لإلنتاج  اإلنتاج وُيحفزه؛
 . 1واإلضرار بآلية السوق 

معالجٍة وتحليٍل مستفيضين  خبة المفكرين االقتصاديين المسلمين، وجودُ يتضح من سردنا ألفكار نُ 
حكما بين المتغيرات المؤثرة والمتأثرة جراء النشاط االقتصادي متناسبين مع الظروف الُمعاشة، وربطا مُ 

قبة الحضارة اإلسالمية قد أفردت مفاهيم اقتصادية لم يعرفها وتقلباته عبر الزمان والمكان؛ كما نجد أن ح  
تاسع عشر للميالد، إضافة إلى دراسة العالقات بين مختلف المتغيرات الغرب إال في القرنين الثامن عشر وال

لقد مهدت هذه الظروف الفكرية االقتصادية لعمٍل وفكٍر محاسبّيين متكاملين، فالحفاظ على ف ؛االقتصادية
لها المال العام، وضبط األسعار وا عداد الموازنات؛ إضافة إلى تسيير أموال الزكاة والميراث وكتابة الدين، ك

 . كانت دوافع لتطوير الممارسة والفكر المحاسبّيين
 االقتصادية المؤثرة  اتالنظريو  ةخل المستعملاالمد .3

عند طرحنا للفكر االقتصادي المؤثر في هذه المرحلة، يتضح لنا أن هناك العديد من النظريات 
ن كانت بسيطة ومتناسقة مع ظروف المرحلة ومعطياتها؛  ها أثرت في توجيه إال أنّ االقتصادية، حتى وا 

وتطوير الممارسة والفكر المحاسبّيين؛ وقبل الحديث عن النظريات، البد من اإلشارة إلى المداخل التي 
لى أثر هذه المداخل على توجيه  اسُتعم َلت في بناء هذه النظريات واألفكار العلمية لدى المفكرين المسلمين، وا 

الذي اعتمده جل المفكرين المسلمين في كل ميادين البحث العلمية، المدخل األساسي ف ؛الفكر ومنهج البحث
، في تطبيق أحكام القرآن الكريم ‘‘المدخل الوحدوي ’’ال ينفك عن ما سنسميه مدخل وحدوية المنهج أو 

والسنة النبوية المشرفة، األمر الذي يطبع البحث االقتصادي والمحاسبي بالطابع العقائدي، ويصبغه بالصبغة 
قر مبادئ وقواعد تصلح لكل زمان ومكان، وتمتاز بالمرونة واالنسجام بين انية الكونية األزلية، التي تُ الرب

عد استثناء في طرحنا لما سيليه من المداخل المتفاعلة مع النظريات، العقل والتجريب؛ إن هذا المدخل يُ 
األخالقي، خالفا للمدخلين الرياضي ، في المدخلين المعياري والسلوكي (1-1)ؤثرا كما يوضح الشكل رقم ومُ 

ثاني المداخل المؤثرة في المعرفة والفكر المحاسبّيين و  ؛واالستقرائي التاريخي، اللذان ُيعدان مدخلين مستقلين
جون عند المسلمين، هو المدخل الرياضي، فقد برع المسلمون قبل غيرهم في الحساب والجبر، فحسب 

: "كانت رسالة الخوارزمي في الحساب (م750 – م680)ن الخوارزمي ، في قوله ع(John McLeish)ماكليش 
، واتضحت أيضا براعة استخدام المدخل الرياضي عند 2أول كتاب في العالم يوضح عمليات األعداد العشرية"

                                                 
، مجلة تنمية الرافدين،  -دراسة مقارنة –نظرية الدولة والفعالية االقتصادية: أطروحة ابن خلدون أنموذجا ، إبراهيمأحمد منصور  1

 ،.2009، 99 – 94ص ص:  ،93 ، العدد31المجلد 

، ترجمة خضر األحمد وموفق دعبول سلسلة عالم المعرفة، العدد العدد من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوتر، جون ماكليش  2
 .162ص:  دت، ،251
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د حدّ وغيرهم من العلماء المسلمين؛ ونجد أيضا المدخل المعياري الذي يُ  1المسلمين في كتابات الكندي والرازي 
أهم المداخل  رابعو  ي ال تتغير بتغير الزمان والمكان؛نبثقة من الثوابت الشرعية، والتالمفاهيم المحاسبية المُ 

السائدة والمؤثرة في الفكر المحاسبي، هو المدخل السلوكي األخالقي اإلسالمي، الذي هو بدوره خالصة 
بّين ُأسس التعامل اإلنساني السوي وه والمباح، وتُ حّدد الواجب والحرام والمكر نية، تُ وتعاليم سُ  ربانيةٍ  ألحكامٍ 

والتعلم واإلدراك والمشاركة واالتصال  توجهاتفرق بين ُخلق مهني وآخر بشري، فالشخصية والقيم والالذي ال يُ 
حقق العدالة والدافعية والتبعية واتخاذ القرار، كلها ُمَحّكمة بالشمولية والمسؤولية والتوازن والواقعية التي تُ 

آخر المداخل المستعملة هو المدخل التاريخي االستقرائي، حيث يهدف هذا المدخل و  ؛والرفاهة في المجتمع
 . 2إلى البحث عن الممارسة العملية والنظرية للفكر المحاسبي في التاريخ اإلسالمي

وسف من جهتها، أثرت أهم النظريات التي سادت هذه المرحلة في بناء الفكر المحاسبي، فنجد أبا ي
عد صاحب أول نظرية للخراج، هذه في طرحه لكيفية معالجة الخراج، وا عطائه ألسس جديدة في حسابه، يُ 

النظرية التي فتحت للفكر المحاسبي مجال عمل أكثر دقة وأقدر على تحقيق عدم التظالم وحفظ الحقوق؛ 
الماوردي للتوزيع، والتي حّددت مجال الفكر المحاسبي، هي نظرية على النظرية الثانية التي أثرت أيضا و 
ابن  إسهاماتسا  جديدة للقياس المحاسبي )حد الكفاية(، ومّكنت اإلفصاح من ضمان الرقابة؛ كما لم تكن أسُ 

عد نظريته في السعر، بالغة األهمية في التأثير على عملية تيمية بعيدة عن الريادة في التنظير للسعر، فتُ 
رابع النظريات التي اتضحت من معالجتنا ألفكار نخبة من و موثوقيته؛  القياس المحاسبي، وضبطه وزيادة

ية وضبط مكانة العمل كما  المفكرين المسلمين، هي نظرية القيمة البن خلدون، التي عالج فيها القيمة التبادل
بين ، التفاعل (1-1)، ما يزيد من دقة القياس ويحفظ حقوق العمال عند اإلفصاح. يوضح الشكل رقم وكيفا  

 أهم النظريات المؤثرة والمداخل المستعملة في مرحلة الحضارة اإلسالمية.

 (: تفاعل أهم المداخل والنظريات االقتصادية1-1شكل رقم )
 

 
 
 

 

 

                                                 
ص ص:  ،1العربي، العدد ، مجلة التراث العلمي المنهج التجريبي والمنهج الرياضي في فلسفة الكندي، لح مهديهاشم صا  -راجع:  1

1 – 5 ،2010.  
 ،10 –1،  ص ص: 1، مجلة التراث العلمي العربي، العدد طرق البحث العلمي في مؤلفات الرازي ، سلسل محمدالعاني   -

2010. 

 .75، مرجع سابق، ص: سامر مظهرقنطقجي  2

نظرية القرآن والسنة 
 النبوية

 وحدوي المدخل ال
  (ؤثر على المدخل المعياري والسلوكييُ )

 معياري  مدخل -
 سلوكي مدخل -

 الخراج نظرية -
 السعر نظرية -
 التوزيع نظرية -
 القيمة نظرية -

 رياضي مدخل -
 استقرائي تاريخي مدخل -

 : من إعداد الباحث.المصدر
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فنجد ديناميكية في التأثير الحاصل من قبل المداخل على النظريات، تتخطى الفكر االقتصادي  
المعياري والسلوكي والمدخل الرياضي واالستقرائي لتصل إلى الفكر المحاسبي، فيكون التأثير من قبل المدخل 

في هذه  سة والفكر المحاسبيالتاريخي، على مختلف النظريات االقتصادية، مشابها لتأثيرها على توجيه الممار 
المرحلة؛ حيث سنجد وضوحا أكثر لهذه الفكرة عند التطرق إلى تأثير هذه المداخل والنظريات على الحاجات 

في حلقة التفاعل الحاصلة بين متطلبات اإلفصاح المحاسبي وأهداف المحاسبة والقياس ذلك و إلى المحاسبة، 
 المحاسبي.

 هيكلّية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيين .4
، 1، كانت موجودة في الحضارة اإلسالمية*لنشأة وتطور المحاسبة (Littleton) ليتلتون إن متطلبات 

جود نظام مالي ومحاسبي محكٍم ومقوماتها ما كان لها أن تكون وتستمر لوال وُ ل مكوناتها مفهذه األخيرة بكا
ة يتكيف مع مستجدات البيئة وتغيراتها االقتصادية واالجتماعية والسياسوسليٍم، وتدعيم هذا النظام بفكر سليم مُ 

والسائد، وما نجم عنه من نتيجة االتساع الكبير للدولة اإلسالمية؛ فعند تحليلنا لواقع الفكر االقتصادي المؤثر 
، وأن لكل نظرية إسهاماتنظريات ومداخل ساعدت على بناء فكر محاسبي سليم، اتضح لنا أن لكل مدخل 

تأثير في تطوير جانبي القياس واإلفصاح المحاسبّيين. فالمدخل الوحدوي استوجب على المحاسبة التطبع 
اس، أعطتها طابعا أكثر دقة وصرامة من أجل الحفاظ ثر ذلك كيفيات جديدة للقيإحددا بالطابع الديني، ومُ 
والحياد ثيق واإلثبات واإلشهاد والعدالة الحث على التو  –على سبيل المثال ال الحصر  –على األموال، فنجد 

، والحث على القسط في الميزان وعدم الغش وبخس الناس في (282آية )في آية الدين من سورة البقرة 
؛ ناهيك عن المدخل الرياضي، الذي أصبح (3-1آيات )، وسورة المطففين (7آية )حقوقهم في سورة الرحمن 

ستوجبا على المحاسبة تكييف إفصاحها عن أنظمة مالية فريدة لم أكثر فاعلية في الحضارة اإلسالمية، مُ 
نظام الزكاة ونظام المواريث؛ إضافة إلى ضبط قيمة أدوات المثمنات رياضيا بعضها يسبق لها مثيل، ك

ببعض )كالذراع والجريب والقفيز والعشير والقصبة والوسق والصاع(، وضبط أدوات األثمان، فثبت وزن 
بط ؛ األمر الذي استوجب ض2غرام 2.97الدينار الذهبي وكان وزن الدرهم الشرعي  10/7الدرهم الفضي بـ 

القياس المحاسبي كميا وقيميا وأعطاه موثوقية ومالءمة أكبر عند التعامل. أما المدخل االستقرائي التاريخي 
ها ما استقر مارسات عصره، على أنّ من خالل استعماله له، في وصف مُ  النويري فقد ساهم حسب ما أورده 

في زمانه، وأقر باختالف المصطلحات والسياسات المحاسبية طبقا الختالف الطرق الفنية في مختلف بلدان 

                                                 
*
مكتملة(، والتجارة ال)بين االقتصاد(، االئتمان )أي المعامالت غير  ، النقودفن الكتابة، الحساب، الملكية الخاصةهذه المتطلبات هي:  
 . للمزيد أنظر:المالرأس و 

 Littleton, A. C., Accounting Evolution to 1900, New York: American Institute Publishing Company, New York: 

Russell & Russell, 1966, p. 12. 
، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ومتطلبات الشريعة اإلسالمية بين غايات المحاسبة الحديثةالفكر المحاسبي ، شكرمحمد  1

 .138، ص: 2007 ،150 - 130ص ص:  ،8، العدد 3جامعة تكريت، المجلد 

 .26 – 23: ص ، مرجع سابق ، صسامر مظهرقنطقجي  2
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، فهو يستوجب 1غيرها االجتهاداتتُ  اإلسالميالمسلمين، وأقر أن السياسات المحاسبية التي تسود المجتمع 
د حدّ المكان. نجد أيضا المدخل المعياري الذي يُ بهذا خضوع المحاسبة إلى االجتهاد البشري وحاجات الزمان و 

المفاهيم المحاسبية المنبثقة من الثوابت الشرعية، والتي ال تتغير بتغير الزمان والمكان، ومنها، مطارح 
ومصاريف الزكاة، الكتابة والتسجيل، التعامل الحالل، التسجيل بالقيمة الحقيقية العادلة، اإلفصاح والصدق 

، فهو يستوجب خضوع اإلفصاح والقياس المحاسبّيين إلى 2، واالعتراف بالربح عند اإلنتاجوالدقة والحياد
جراءات معيارية مصدرها األساسي هو المدخل الوحدوي. وفيما يخص المدخل السلوكي  مفاهيم ومتطلبات وا 

ماعية، لما فيها األخالقي، فإن للمسلمين السبق في الفكر والتطبيق بالنسبة للمحاسبة على المسؤولية االجت
من سماحة لألخالق ونبٍذ للمصلحة الشخصية والعمل بروح المصلحة العامة لكل أفراد المجتمع، فالمدخل 

توازنا وواقعيا، حتى تتحقق شامال ومسؤوال ومُ  إفصاحاقدم السلوكي األخالقي استوجب من المحاسبة أن تُ 
 العدالة والرفاهة في المجتمع.   
دت مؤثرة استوجبت على المحاسبة عّدة حاجات؛ فنظرية القرآن والسنة حدّ من جهتها النظريات ال

متثلة لمقاصد هللا في استخالف اإلنسان في ُأسس عمل المدخل الوحدوي، والذي بدوره طبعها بالحاجات المُ 
استوجبت ، والتي تتفاعل مع متطلبات إفصاح يطلبها الشرع كالعدالة والمساواة والقسط؛ كما ماله سبحانه 

نظرية الخراج على المحاسبة حاجات مستجدة، كتحقيق مفهوم دولة الرفاهة وتطبيق نظام المقاسمة والدفع 
لمبادئ جديدة )طاقة الدافعين(؛ وبالنسبة لنظرية  النقدي للخراج، وحفظ حق الدولة مع حساب الجباية وفقا  

يبي، ونقل العبء الضريبي وتحقيق أسس التوزيع، فقد استوجبت على المحاسبة حل مشاكل االزدواج الضر 
عدالة التوزيع )من خالل حد الكفاية(، وتنظيم السوق والحفاظ على قيود الملكية، مع عدم االنحراف عن 
األجر العادل ومراعاة القيم. من جهتها نظرية السعر، استوجبت من المحاسبة التسعير )في حالة تظالم 

اس؛ كما استوجبت نظرية القيمة، محاسبة كل وظائف على أموال النّ  الناس( والتعامل بثمن المثل والحفاظ
 العمل وأقسامه، ومحاسبة قيمة العمل من جانبي الكم والكيف. 

عد الدافع األساسي لتحديد إن هذه النظريات والمداخل بما استوجبته من حاجات على المحاسبة، تُ 
ا إلطار التفاعل الحاصل بين مختلف المداخل هيكلّية التفاعل بين اإلفصاح والقياس، فمن خالل طرحن
، توضيح آلية (2-1)مكننا من خالل الشكل رقم والنظريات وتأثيرها في توجيه الفكر المحاسبي بشكل عام؛ يُ 

وهذا في ، وأهداف المحاسبة والقياس المحاسبي –متطلباته  –التفاعل الحاصلة بين اإلفصاح المحاسبي 
ؤثر فيها ى المحاسبة التي تمليها المقاصد الربانية والحاجات اإلنسانية، والتي تُ إطار التفاعل مع الحاجات إل

  النظريات والمداخل السائدة في هذه المرحلة. 

                                                 
، وزارة الثقافة 8، ج، نهاية األرب في فنون األدبالنويري شهاب الدين أحمد. نقال عن: 75، مرجع سابق ، ص: سامر مظهرقنطقجي  1

 .255؛ 246؛ 244؛ 233؛ 230؛ 208المصرية، مصر، دت، ص ص: 

 . 73، مرجع سابق ، ص: سامر مظهرقنطقجي  2
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في مرحلة  (: المداخل والنظريات المؤثرة في هيكلّية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيين2-1شكل رقم )
 الحضارة اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحث المصدر:

د بدورها بناء  حيث تُ   عد مرحلة تحديد الحاجات نقطة االنطالق في هذا التفاعل، وهذه الحاجات ُتحدَّ
على مرجعيتين أساسيتين، هما المقاصد الربانية والحاجات اإلنسانية؛ حيث أن المقاصد الربانية هي تلك 
م من خالل المدخل الوحدوي ونظرية القرآن والسنة، وتكون ُمحق قة لهدف استخالف  د وُتَحكَّ المقاصد التي ُتَحدَّ

د م  تُ  كانت آلخرة؛ وهذه المقاصد هي التي، وعمارة األرض والفالح في الدنيا وا اإلنسان في مال هللا
المحاسبة في الحضارة اإلسالمية بمبادئ وثوابت وقواعد، وتجعل أيضا الحاجات اإلنسانية خاضعة لها في 

رة لنظام القياس إتصورها العام، ومستقلة في  د أهدافا  محاسبية  ُمطوّ  بداعها واجتهادها لمتطلبات إفصاحية ُتَحدّ 
بادر إلى الذهن عند التفكر في آلية التفاعل بين العناصر األربعة سابقة الذكر، أن البداية قد المحاسبي. قد يت

، إذ يمكن أن يكون -أي اإلفصاح  -تكون من خالل تحديد األهداف، أو أن النهاية قد تكون بنتيجة القياس

النظرية: نظرية دفع الخراج / نظرية التوزيع 
 / نظرية السعر / نظرية القيمة 

المدخل : الرياضي/المعياري/ السلوكي 
 واألخالقي/ التاريخي االستقرائي

استعمال مبدأ: الموضوعية/ 
 المقابلة/ التوازن/ التكلفة التاريخية

اإلفصاح 
 العادل

اإلفصاح 
 القابل للتفسير

اإلفصاح 
 القابل لإلثبات

 :تتكون من: الحاجات إلى المحاسبة
 المقاصد الربانية )يحكمها المدخل الوحدوي، وهي ذات قواعد ثابتة(  -
  الحاجات اإلنسانية )تحكمها الدوافع المكتسبة والفطرية، وهي متغيرة ومتنامية( -

 المحاسبة إلى الحاجات وتضبط دُتحدّ   والمداخل النظريات
 

 المدخل الوحدوي 

 نظرية القرآن والسنة النبوية

 ف المحاسبةاهدأ
 تحددها متطلبات اإلفصاح

 فصاح عنه( )ما الذي ينتظر اإل

 القياس المحاسبي
على  ضَبط القياس بناء  يُ 

 األهداف

 فصاحمتطلبات اإل
 ُتحددها الحاجات إلى المحاسبة
 ويحققها القياس المحاسبي
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أن لكل هدف نتيجة، فال بد أن  فإذا قلنا أوال   ؛ُمتأثر أيهاها ُمؤثر و من هناك جدل حول ترتيب العناصر، وأي
ال ننسى، أن لكل هدف بواعث ومحفزات، وأن األهداف ال تنشأ من العدم، بل مرتكزها األساسي هو 

ذا قالنا ثانيا، أن مستخدم المعلومة )باعث الحاجات( يكون  ، في عالقة تفاعل مع نتيجة القياس الحاجات؛ وا 
صاحات مع ما تم تحديده مسبقا من متطلبات لعملية اإلفصاح، تطابق اإلفمن خاللها تتم عملية تقييم لمدى و 

 -بما في ذلك من أساليب وقواعد للقياس –ويتم إثر عدم التطابق إما إعادة ضبط أو تعديل لوظيفة القياس 
ما إعادة ضبط أو تعديل لألهداف في حالة تغير الحاجات  يكون هذا و  –في حالة عدم تغير الحاجات، وا 

؛ وال يكون مستخدم المعلومة -دات الحاجات اإلنسانية الطويل، ونتيجة لتغيرات في محدّ  عادة على المدى
في عالقة تفاعل مع األهداف مباشرة، وال حتى مع القياس نفسه؛ ثالثا، يمكن القول أن الحاجات تستدعي 

د وظيفة  –اس ، تمس آلة القيةالحصول على متطلبات إلشباعها، وليس أهدافا ، أضف أن األهداف المحدَّ
جراءاتها لتحقق هذه األهداف؛ نتيجة لهذا، فإن الترتيب المنطقي والتفاعلي والمستمر   -القياس  في مبادئها وا 

 .(2-1)بين العناصر يكون كما يوضحه الشكل رقم 

من خالل طرحنا لفكرة تبعية القياس المحاسبي لإلفصاح، ودخولنا في تصنيف المحاسبة في 
نا نقف على نقطة أساسية في الجدل ، فإنّ الدرجة األولىب لى أنها وسيلة لتلبية الحاجاتالحضارة اإلسالمية ع

ها علم يتطور بذاته؛ لتلبية الحاجات، أم أنّ  الحاصل حول طبيعة المحاسبة ودورها؛ هل هي وسيلة تتطور تبعا  
(Belkaoui) بالقاوي فحسب 

المحاسبة كسجل تاريخي ، تنقسم اآلراء في هذا النقاش إلى خمسة تصنيفات؛ 1
أو كلغة لألعمال أو كعاكس للواقع االقتصادي أو كسلعة تلبي احتياجات المستخدمين أو كنظام متكامل 

بعد لتكون نظام متكامل  المحاسبة في هذه المرحلة لم ترتق  )مع استثنائنا لهذا الرأي األخير كون  للمعلومات
قترح لكيفية تطور المحاسبة في الحضارة اإلسالمية بين ، تصور م(3-1). ويبّين الشكل رقم للمعلومات(

 تلبيتها للحاجات وتطورها كعلم مستقل.

ارسة جملها إلى تطوير الممّ ؤدي في مُ شتركة تُ أن ألساَسّي التطور نقاط تفاعل مُ  لنا الشكل ظهريُ 
ويكون التأثير  على تلبية الحاجات، والفكر المحاسبّيين، فمثال في الحالة األولى، التي يكون التطور فيها بناء  

كون المحاسبة لغة لألعمال  من المداخل والنظريات المستقلة في بنائها عن بناء الفكر المحاسبي، نجد أن
كعامل تطور مستقل نتيجة انفراد المحاسبة بقانون القيد المزدوج  برزيتلبي حاجات ترجمة األحداث المالية، 

، كما نجد دات خاصة بهاإلى اعتمادها في الكتابة على افتراضات ومبادئ ومحدّ في الكتابة والتقييد، إضافة 
أن المحاسبة كسجل تاريخي تقوم على حصر األحداث التاريخية، أدى في الوقت ذاته إلى ضبط المحاسبة 
لمجموعة دفاتر خاصة بها كعلم قائم بذاته؛ وأيضا، كان لحاجات عكس الحقيقة االقتصادية دافع لتحديد 

لعناصر األساسية للقوائم المالية في هذه المرحلة؛ فيوضح هذا قوة التفاعل المشترك بين جانبي تطور ا
 المحاسبة.  
 

                                                 
1
 Belkaoui  A. R., Accounting Theory, Fort Worth: The Dryden Press, 3

rd
 edition, 1993. 
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 الحضارة اإلسالميةتلبية الحاجات والتطور المستقل في مرحلة التطور ل(: المحاسبة بين 3-1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

، مع اإلشارة ثانية لتطور المحاسبةحالة ككما يمكن أيضا أن يكون التفاعل من جهة التطور المستقل 
تبيان القيد المزدوج فمثال،  بالمحاسبة في هذا الجانب من التطور؛أنه ال توجد مداخل وال نظريات خاصة 

وبالتالي ساهم في  بشكل أفضلعكس الواقع االقتصادية مر الذي ساعد على ، األضبط معادلة صافي الدخل
القيد المزدوج أيضا على ترجمة تطور مهمة المحاسبة كعاكس للواقع االقتصادي، ومن ناحية أخرى ساعد 

ومن ؛ مر الذي ساهم في تطور مهمة المحاسبة كلغة لألعمالمدين ودائن، األقتصادية إلى حداث االاأل
، نجد أن )كانت مقتصرة إلى حد كبير على الميزانية( ساسية للقوائم الماليةجهتها، عملية ضبط العناصر األ

على يرادات ونفقات وتكاليف، ساعد إلى حد كبير في الرقابة ا  و  وخصوم التصنيف إلى أصول ثابتة ومتداولة
 سلعة تلبي االحتياجاتك قتصادي ومهمتهاموال ومنه تطوير مهمة المحاسبة في عكس الواقع االاأل

يمكن القول أن الحاجات في الحالة األولى هي حاجات تابعة تخدم األنشطة االقتصادية  إذا   ؛لمستخدمها
ها صنف الحاجات في الحالة الثانية على أنّ مكن أن نُ ة السائدة في تلك المرحلة؛ بينما يُ واالجتماعية والسياسي

 حاجات خاصة بتطور المحاسبة كعلم مستقل بذاته. 

 .من إعداد الباحث المصدر:

 للعملياتالمحاسبة سجل تاريخي 

 المحاسبة لغة لألعمال

 المحاسبة عاكس للواقع االقتصادي

تابع  تطور  
.(على تلبية حاجات تابعة بناء   )  

 الحصر التاريخي لألحداث

 ترجمة األحداث المالية

 عكس الواقع االقتصادي

 تطور مستقل
.) من خالل حاجات خاصة(  

 مداخل مستقلة عن المحاسبة

 

 نظريات مستقلة عن المحاسبة

 

 تطور المّمارسة والفكر المحاسبّيين

 منفعة مستخدم المعلومة المحاسبية المحاسبة سلعة تلبي االحتياجات

 تبيان القيد المزدوج

 وضع المبادئ األساسية للمحاسبة

 وضع الدفاتر األساسية للمحاسبة 

تحديد العناصر األساسية للقوائم 
 المالية )الميزانية(

 تفاعل مشترك
غياب مداخل ونظريات خاصة 

 بالمحاسبة
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II.  مرحةل الاعتقاد ابحلمكة التقليدية للمحاس بة 

في التطور المحاسبي إلى أن االستمرار والتغير هما السمتان األساسيتان للتطور  الشيرازي ُيشير 
 Conventional) ‘‘بالحكمة التقليدية’’المهني واألكاديمي للمحاسبة؛ حيث ُتنشئ االستمرارية ما يعرف 

Wisdom)  يمكن أن ؛ ومن جهتنا، 1نشأة المحاسبة المالية ءوهي ترجع إلى بد ‘‘الحكمة المتعارف عليها’’أو
، وذلك لما شهده تاريخ الفكر المحاسبي من انقطاع في تسلسل ه المرحلة مرحلة البداية من جديدنسمي هذ
وروبا من أ، وبدأت عت جانبا  ض  الحضارة اإلسالمية في مجال الفكر المحاسبي وُ  إنجازاتن كل أذ إبنائه؛ 

ن التاريخ لم أخذين بفرض المحاسبية آنذاك؛ ونحن نقول هذا آفكار أولى األجديد في صياغة وتكوين 
حلة تمتد طوروا أفكارهم استنادا عليها. إن هذه المر المسلمين ويُ  إنجازاتن األوروبيين لم يأخذوا أُيحّرف، و 

اقتصاديا من العصور الوسطى التي أغرقت أوروبا في ظالم الجهل والركود الفكري مقارنة مع ما كانت عليه 
الحضارة اإلسالمية في الحقبة الزمنية نفسها، مرورا بأفكار التجاريين )المركنتيليين( والطبيعيين 

هذه الحقبة واكبتها تطورات في  الثامن عشر.القرن نهايات  أي من القرن الخامس إلى غاية ؛)الفزيوقراطيين(
ا وكليطالي وتتوجت بمساهمة الراهب اإل ،يطاليينلمسك الدفاتر خاصة لدى التجار اإل ةالممارسة المحاسبي

نتهت ايطاليا، و إارسة المحاسبية السائدة في البندقية بُتعرض فيه الممّ  *م بنشر أول كتاب1494سنة  باشيليو
 .والتفسيرية المحاسبية التركيبية اتلتطوير النظريمع البدايات األولى 

 الحكمة التقليدية للمحاسبةاالعتقاد ب مرحلة الفكر المحاسبي خالل في سهاماتاإلأهم  .1
سهامات الفكرية المحاسبية التي كانت سائدة خالل هذه الحقبة، أهم اإل (2-1)يوضح الجدول رقم 

لى أهم و  باشيليووالتي مهدت لمساهمة   على أساس هذه المساهمة. األفكار التي لحقت وتطورتا 
 الفكر المحاسبي خالل مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية للمحاسبة في سهاماتاإل(: أهم 2-1جدول رقم )

 سهامات في الفكر المحاسبيأهم اإل 

أفكار 
العصور 
 الوسطى

 The English Exchequer)نجليزي نظام وزير الخزانة اإل الثاني عشربريطانيا خالل القرن  ساد -

System)يرادات، القائم على محاسبة األعباء واإل (charge/discharge) والذي يتضمن السجالت ،
ضافة إلى التعامل بالحسابات وتدقيقها شخصية والحسابات المجمعة دوريا، إالمكتوبة والمساءلة ال

النظام من ثالثة عناصر: أوال، الفكرة التي الكامل خالل السنة؛ حيث يتكون التصور الفكري لهذا 
والمكونة من وحدة المساءلة )المقاطعة( وموضوع  –المحاسبة  –تتمحور حول عملية المساءلة 

ساءل )العمدة(، ومستلمو المساءلة )موظفو الملك(؛ ثانيا، المساءلة )دخل الملك(، والشخص المُ 
ي يتم بواسطة أشخاص مهرة )األسرة الملكية وذلك من خالل التدقيق الذ ،تفعيل فكرة المساءلة

عملة والمتمثلة في التجميع المست –الوسيلة  –ضاة العائلة الملكية(؛ ثالثا، التقنية بة المهرة وقُ تَ والكَ 
ين من النقدية )العملة الفضية والخزينة( والتوثيق )من خالل كونَ نشائي والنظام الرقمي المُ اإل

                                                 
1
 .13ص:  مرجع سابق، ،عباس مهديالشيرازي  
*

 Summa De Arithmetica, Geometria, Proprtioni Et)، لحساب والهندسة والنسبة والتناسبالكتاب بعنوان: مراجعة عامة في ا 

Proportionalita) 
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عداد ضافة إلى جهاز الحساب )الم  إالمحاسبية واإلحصاءات( األوامر الملكية والمخطوطات 
Abacus) ّر هذا النظام على كل من المحاسبة في صقلية وفرنسا والنورمندي )بفرنسا( ؛ حيث أث

 )ببلجيكا(. الفالمنديو 
كانت في إيطاليا طريقة بديلة عن نظام وزير الخزانة اإلنجليزي نظرا لتقدم األساليب التجارية  -

السيما نظامها المصرفي واالئتماني وكذلك تقنياتها المحاسبية وطرق  ،ة عن بقية أوروبااإليطالي
عرض المعلومات المحاسبية، مّما أدى إلى تطوير طرق مسك الدفاتر إلى طريقة تسمى بالقيد 

 Giovanni Farol)جيوفاني فارولفي؛ حيث ُتعد دفاتر (Double-entry Bookkeeping)المزدوج 

 بنديتو كتروليأقدم األمثلة عن السجالت بالقيد المزدوج في إيطاليا؛ كما ُيعد كتاب    (1299-1300
(Benedetto Cotrugli)  ويحمل عنوان التجارة والتاجر المثالي  م1458الذي كتبه سنة(of 

Trading and the Perfect Trader) أول كتاب يصف القيد المزدوج بإيجاز، لكن الكتاب لم ينشر ،
 قرن. إال بعد

أفكار 
 باشيليو

 – م1445)
 (م1517

في فصول تحت عنوان التقديرات والكتابات  باشيليوتناول ، م1494في كتابه الشهير المنشور سنة  -
(of Reckonings and Writings) أوال، النقدية الكافية أو وهي العناصر الثالثة لنجاح التاجر :

االئتمان؛ ثانيا، ماسك جيد للدفاتر؛ ثالثا، نظام محاسبي يسمح له بعرض أمواله في أي وقت؛ 
تسرد كل األعمال واألصول الشخصية  إعداد قائمةويقول أنه قبل بداية األعمال التجارية، ينبغي 

تقيم الممتلكات بالقيمة  كذلك والديون، ويجب أن تتم عملية الجرد هذه في يوم واحد، وينبغي
السوقية الحالية، وأن ترتب على أساس تداولها وقيمتها مع النقدية واألشياء الثمينة األخرى التي 
ترتب وفقا ألكثرها سهولة في الخسارة. كما تضمنت العمليات التي يسير بها القيد المزدوج في 

اجعة( والتي تتشابه إلى حد كبير على ما هي الدفاتر المحاسبية )يومية ودفتر األستاذ وميزان المر 
عليه في المحاسبة المعاصرة، مع األخذ بمبدأ التوازن والوحدة النقدية نفسها في التسجيل كأهم 

 مبدأين.

أفكار 
الرأسمالية 
المبكرة 
)التجارية 
 والطبيعية(

 (Ballance Account) الحسابأدى التطوير في استعمال القيد المزدوج إلى ظهور مفهوم رصيد  -
الذي استعمل كوسيلة إلعداد المركز المالي وحساب الربحية والتغير في المركز المالي، إضافة 
إلى ظهور حساب البضاعة )كمسميات( الذي مّكن من الحفاظ على حسابات دقيقة للمعامالت 

ن فيها أكثر التي تحدث يوميا؛ إضافة إلى بداية الجدل حول القياس بالتكلفة التي كانوا يرو 
ف مقدار الربح أو الخسارة المرتقبة من ارتفاع وانخفاض عرَ معقولية، أم القيمة التي من خاللها يُ 

بسجالت منفصلة  (Marchandise Accounts)األسعار؛ مع ظهور فكرة إفراد حسابات البضائع 
 لكل فئة كبيرة من السلع، واستعمال أرصدتها لقياس األداء واتخاذ القرارات.

 عداد الباحث استنادا إلى:من إ  المصدر:
 John Jones Michael, Origins of medieval exchequer accounting, Accounting, Business & Financial History, 

Vol. 19, Iss. 3, pp. 259-285, 2009.  
 John R. Alexander, History of Accounting, Association of Chartered Accountants in the United States 

(ACAUS), 2002, pp. 9; 10,: 
http://www.acaus.org/content.aspx?page_id=22&club_id=825456&module_id=39138, 12/12/3012. 

 Thick Anne, Accounting in the late medieval town: the account books of the stewards of Southampton in the 

fifteenth century, Accounting, Business & Financial History, Vol. 9, Iss. 3, pp. 265-290, 1999.  
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 Cossu Claude, The Beginnings of Accounting and Accounting Thought, European Accounting Review, Vol. 

12, Iss. 2, pp. 379-386, 2003.  

 Edwards John Richard et al., Merchants’ accounts, performance assessment and decision making in 

mercantilist Britain, Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, pp. 551–570, 2009. 

يتضح من خالل سرد أهم اإلسهامات في الفكر المحاسبي لمرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية 
، حيث انتقلت من مفهوم بشكل أساسي حول القيد المزدوجمتركزة و ءت متطورة تدريجيا للمحاسبة، أنها جا

التسجيل الحسابي البسيط لألعمال بغية اإلثبات، إلى مفهوم المساءلة في المرحلة اإلقطاعية بغية تحديد دخل 
الذي يظهر من طريقته التركيز على السيطرة المالية  نجليزي الملك )ثروته( على أساس نظام وزير الخزانة اإل

ومتطورة في إيطاليا بشكل أكثر تقدما بابتكار التسجيل وفقا للقيد المزدوج، وبنشر أول كتاب يصف  ؛ال الربح
المحاسبة من وسيلة  بذلك في بقية أوروبا ناقال شر استعمال هذا األخيرانت ،كيفية التعامل بالقيد المزدوج

ح الفروض والمبادئ لكية إلى وسيلة لحساب عائد رأس المال. كما يتضح لنا أيضا ظهور مالملعرض الم
فنجد فرض الدورية في تعامل نظام وزير الخزانة بالحسابات وتدقيقها  ؛المحاسبة المعاصرةفي  المعروفة

افة إلى فرض ضإللقيد المزدوج،  باشيليوالكامل خالل السنة، وفرض الوحدة النقدية والتوازن في وصف 
الشخصية المعنوية الذي بدأت مالمحه األولى مع انتشار الشركات التجارية والحرية الشخصية في بدايات 

تخصيص همية النسبية في نجد مبدأ المقابلة في محاسبة األعباء واإليرادات وبدايات مبدأ األ الرأسمالية؛ كما
والحذر في الحرص على القيمة التي من خاللها  منفصلة لكل فئة كبيرة من السلع، ومبدأ الحيطة سجالت

سعار، ومبدأ التكلفة التاريخية في عملية ة المرتقبة من ارتفاع وانخفاض األعرف مقدار الربح أو الخسار يُ 
إضافة إلى مبدأ الموضوعية الذي يتجلى في أفكار هذه  القياس بالتكلفة التي كانوا يرون فيها أكثر معقولية،

  الحرص على تمثيل الواقع االقتصادي وتسجيله. المرحلة من خالل
إن التطور الذي شهدته المحاسبة خالل هذه المرحلة كان الدافع األساسي له هو التطور في البيئة  
 في العنصر الموالي طرق وبدايات النضج الفكري االقتصادي الذي شغل هذه المرحلة؛ حيث سنت ةاالقتصادي

من نظريات ومداخل أثرت على هيكلية تفاعل اإلفصاح  أنتجتهأهم األفكار االقتصادية المؤثرة وما  إلى
 والقياس المحاسبيين في هذه المرحلة. 

 للمحاسبة الفكر االقتصادي المؤثر خالل مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية .2
على الحياة الفكرية حتى سيطرت الكنيسة على الفكر االقتصادي في العصور الوسطى، بل و  
 البرتوس ماجنوسقطاع والظلم، وكانت أفكار رجال الكنيسة أمثال ة للمجتمع األوروبي ككل، وساد اإلوالروحي

(Magnus )توماس األكوينيو (Thomas Aquinas)دة أساسا من اإلنجيل ستمَ بعاد المادية ومُ ، بعيدة عن األ
فلم يكن هنالك إنتاج فكري متقدم على ما  .1المسيحيين األوائلوكتابات اآلباء  (Aristotle) أرسطووأفكار 

سبقه من أفكار اإلغريق، بل ُوجد أن الكثير من األفكار المهمة التي جاء بها اإلغريق قد تم الرجوع عنها في 

                                                 
المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، ، الشركة العربية تاريخ الفكر االقتصادي، عبد الحميدمحمد شعبان و أبو عيده محمد عمر  1

 .23؛ 22: ص ، ص2009
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قرن الخامس تشير الحقبة من الأما من حيث مكونات الفكر االقتصادي، ف .1مرحلة العصور الوسطى ألوروبا
خالقية والدينية، لجوانب السياسية واالجتماعية واألتضمن ا في أوروبا ن االقتصادأ، القرن الخامس عشر إلى

الجوانب الرئيسية فمن فكار فكانت تعطى بمعناها الحرفي ولم تكن تقتصر على الكتاب واألكاديميين؛ أما األ
ادية للفرد والمجتمع، والقيم األخالقية طلبات االقتصتمبين ال مقارنةاللفكر االقتصادي في العصور الوسطى ل

كذلك األمور األوزان، والتدابير، وخصوصا العملة، و بالغنى والفقر، ودور الملوك فيما يتعلق بتعلق تالتي 
؛ وخالل الحقبة الممتدة من القرن 2طبيعة المال؛ العدالة في األسعار واألجور، والرباك المتعلقة بالفضائل

ن بحثنا إ .الثامن عشر سيطرت على الفكر االقتصادي أفكار التجاريين والطبيعيينالخامس عشر إلى القرن 
ين القياس المحاسبيّ و  فصاحاإل لية تفاعلكهي، وتأثيره على خالل هذه المرحلةفي واقع الفكر االقتصادي 

االقتصادية بما فيها من  بالنواحيالمؤثرة في ذلك، يحملنا لدراسة األفكار المتعلقة  اتوالنظري خلامدوال
أهم األفكار  وذلك من خالل سرد تحقيقا للثروة؛خطوات لحل المشاكل االقتصادية واالستفادة من الموارد 

 لنخبة من المفكرين االقتصاديين نرى في أفكارهم تأثيرا على تطور الفكر والممارسة المحاسبيين.
 ( م1274 – م1225)أفكار توماس اإلكويني   .1.2

الطبيب والكاهن والعالم، ومن أكثر فالسفة الدين شهرة، حتى أنه وصف بأنه أعظم  اإلكوينيتوماس 
، فضمن كتاباته الالهوتية الفلسفية األخالقية ركز على السعر والربا كونهما 3شرمفكر في القرن الثالث ع

؛ كما 4أساس جميع التبادالتبالنسبة إليه أساس التمسك بالعدالة وفقا للقانون الطبيعي، ويقول أن العدالة هي 
اهتمامه خاصة في لقيمة والتجارة في ا العمل أثر، ، وحقوق الملكيةتقسيم العملنالت مواضيع أخرى مثل 

(Summa Theologica)كتابه مراجعة عامة في الالهوتية 
في السعر العادل أنه السعر  اإلكويني ى ؛ حيث ير 5

ما يريده من منفعة، الذي ال يضع عبئا على طرفي عمليتي البيع والشراء التي يبادل فيها كل طرف غيره ب
فكرة السعر العادل معنا ثابتا، فقد أخذه على أنه سعر السوق، وأخذه تارة أخرى على أنه السعر  وألنه لم يعط

اإلنتاج مع إمكانية تضمين تكاليف أخرى في الحالة التي يرى فيها البائع الذي يغطي بما فيه الكفاية تكاليف 
أنها تجنبه الخسائر؛ ويقول في تقسيم العمل أنه ضرورة تستدعيها التأثيرات الطبيعية وأنه التنظيم المنطقي 

بد منها، وهو من مؤيدي الملكية الفردية ويرى فيها أيضا طبيعة بشرية ال ؛للمجتمع بسبب العناية اإللهية
يبرر هذا بالمزايا التي تقدمها الملكية الخاصة، من التسيير الجيد وحسن االستخدام واالنتفاع في حال كانت و 

؛ أما التجارة التي كانت مستنكرة من قبل الكنيسة في العصور 6الملكية لسلعة ما تحت تصرف فرد واحد

                                                 
 .125: ص ،2012 ،1ط األردن، عمان، الحامد، دار ،االقتصادي الفكر تاريخ كاظم، علي المعموري عبد 1

2  Murray Alexander, Medieval Economic Thought, English Historical Review, Vol.118, pp. 1038 - 1040, 2003, p. 

1039. 
3
 Cunha Felix, Thomas Aquinas: Incunabula medica VII, The American Journal of Surgery, Vol. 65, Iss. 1, pp. 

141-152, 1944, p. 141. 
4
 Hagan Michael J., St. Thomas Aquinas: Economics of the Just Society, Grove City College, Austrian Student 

Scholars Conference, 2012, pp. 3; 5. 
5
 McGee  Robert W., Thomas Aquinas: A Pioneer in the Field of Law & Economics, Western State University 

Law Review, Vol. 18, No. 1, pp. 471- 483, 1990, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=713924, p.1. 
6
 Hagan Michael J., Op. Cit., pp. 16 – 21. 



 

18 

 

  احملاسيب التطور مراحل خمتلف يف والقياس اإلفصاح تفاعل 

ين العقيدة الالهوتية واألحوال االقتصادية قبوال من حيث توفيقه ب إلكوينيقد لقيت في فكر افالوسطى، 
عاشة واشترط فيها التبادل بالسعر العادل، كما أقر بمشروعية التجارة الخارجية إذا كانت تحقق منفعة المُ 

 . 2؛ وبالنسبة ألثر العمل في القيمة فهو يرى أن تحديد القيمة يكون بمقدار العمل الداخل في إنتاجها1للدول
 (م1641 – م1571) مان أفكار توماس  .2.2

من القرن الخامس عشر إلى غاية ي ساد أوروبا ذإلى الفكر التجاري ال (Thomas Mann) مانينتمي 
 Discourse of)والهند الشرقية  إنجلترابحث في اإلتجار بين ’’القرن الثامن عشر، ففي كتابيه الشهيرين 

Trade, from England into the East Indies) ‘‘  والذي وصف فيه طبيعة العالقة التجارية بين م1621سنة ،
  England's  Treasure by) عن طريق تجارتها الخارجية إنجلتراثروة ’’والهند الشرقية، وكتاب  إنجلترا

Forraign trade) ‘‘  متضمنا أهم أفكار المدرسة التجارية حول م1664وتم نشره سنة  م1630الذي كتبه سنة ،
عطي التاجر مكانة مرموقة جدا في المجتمع، ويتخذ من التجارة الخارجية الخارجية، فهو يُ الثروة والتجارة 

، كما كانت له آراء رائدة فيما يخص الميزان التجاري ورأس المال واألسعار، فيقول أن 3طريقا لصنع بلد ثري 
يمة الصادرات من مصدر الثروة يكون بتحقيق الفائض في الميزان التجاري الذي يتحقق من خالل فائض ق

نجليزية صناعية، وضرورة استعمال السفن اإلالسلع عن الواردات منها، مع التركيز على الصادرات ال
أفكاره عن السعر فهو يدعوا إلى سياسات تسعيرية بحسب منفعتها  وفيما يخص، لالستفادة من أجور الشحن

محتكرة لها، ويتم اعتماد أسعار تنافسية بالنسبة للسلع  إنجلتراللميزان التجاري، فيتم رفع األسعار التي تكون 
التفريق بين  من حيثالتي تخضع إلى المنافسة في السوق، كما له السبق في الفكر االقتصادي التجاري 

ن اكتناز أإلى  شير، كما يُ 4، على أن رأس المال هو الجزء الفائض من النقود(Stock)النقود ورأس المال 
سعار ويضر باالقتصاد ارة الخارجية يؤدي إلى ارتفاع األفي عمليات التج إدخالهمادم الذهب والفضة وع

  .5اإلنجليزي 
 (م1687 – م1623)أفكار ويليام بيتي   .3.2

فكار لمسائل االقتصادية والربط بين األبمنهجه الكمي في معالجة ا (William Petty) بيتياشتهر 
 أفكاره الرائدة (The Political Arithmetic) ‘‘ الحساب السياسي’’بين في كتابه  االجتماعية والسياسية، حيث

سياسية، الهيئة الاألسرة، و و المعادن و األراضي عالج بالتحليل الكمي الذي يُ  في التحليل االقتصادي الحديث
أوائل الذين كتبوا حول  هو منو  ؛فضال عن الخصائص الكمية للسكان والمجموعات السكانية الفرعية

أحد اآلباء األوائل  بيتيعد إذ يُ ، 6االقتصادي للمستعمرات التجارية في القرن السابع والدورالسياسات 

                                                 
1
 .142 ؛141: ص ص سابق، مرجع كاظم، علي المعموري عبد 

2
 McGee  Robert W., Op. Cit., p. 14 

3
 Roll Eric, A History Of Economic Thought, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ, 3

rd
 edition, 1956, pp. 76; 77.  

4
 Karkensson Lewis, The day of the merchant: a comment on economic thought in a national order, Managerial 

Finance, Vol. 25 Iss: 3/4, pp. 5 - 18, 1999.  
5
 .91: ص ،2008 ،1ط األردن، عمان، وائل، دار ،االقتصادي الفكر تطور القريشي، مدحت 

6
 McCormick Ted, Alchemy in the political arithmetic of Sir William Petty (1623–1687), Studies in History and 

Philosophy of Science, Vol. 37, pp. 290–307, 2006, pp. 291; 298; 305. 
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، فمن أفكاره حول القيمة قوله بأن العمل هو األساس األول لها وأن 1المؤسسين لالقتصاد السياسي الحديث
ية، مع حصره لألنشطة المنتجة في الصناعة والتجارة والزراعة، العمل واألرض هما األهم في العملية اإلنتاج

والذي  مفهوم الفائض االقتصادي أو االجتماعي،منشئ  بيتي عتبر، كما يُ 2وعّد األنشطة الخدمية غير منتجة
ربطه بمفهوم الدورة الزراعية في االقتصاد التقليدي، وأخذ مفهوم الفائض في القيمة كوسيلة لتوضيح جدوى 

، وأكد على ضرورتها بجانب التجارة وفيما يخص النقود فقد فّرق بينها وبين رأس المال ؛3النظام االقتصادي
من  والذي بّينهسرعة تداول النقود،  لمفهومتخدامه الخارجية في تحقيق التنمية الصناعية للبلد، إضافة إلى اس

قراره أن كمية معينة من النقود أمر ضروري لتسهيل عملية التبادل السلعي، وأن حجم هذه الكمية إخالل 
 . 4يتحدد من خالل المشترين وسرعة تداول النقود

 (م1774 – م1694) أفكار فرانسوا كيناي  .4.2
وروبا من أواخر القرن السابع الفكر الطبيعي الذي ساد أرائد  (François Quesnay) كيناي يعتبر

 ‘‘ (Tableau Économique)الجدول االقتصادي ’’، حيث تمكن من خالل عشر وخالل القرن الثامن عشر
آلية التوازن يفترض فيه أن الذي ، و بناء على خبرته كطبيبللدورة الدموية  شابهةمُ  صورةب الذي صاغه
نقطة إلى  واألعوان االقتصاديون االقتصاد  يعود أخذ شكل تدفق دائري بحيث في نهاية كل فترةت االقتصادي

ن التوازن يتحقق بتقسيم النفقات بين اإلنتاج الزراعي والصناعي مناصفة، أاالنطالق مرة ثانية وهكذا، ويقول 
ع الزراعية والفائدة على كما قسم مصادر الدخل إلى أربعة هي: أجور العمال وتعويضات أصحاب المشاري

رأس المال والريع على األرض )مضمنا معه الضرائب(، وبين كيفية وأساس تقسيم هذا الدخل في فرنسا 
؛ 5أم غير زراعي،... ( –حيواني، غابات، الحقول  –بحسب عدة اعتبارات )عدد السكان، القطاع زراعي 

هذا الجدول بداية التحليل االقتصادي الممنهج الذي تضمن تحليل المدخالت والمخرجات كأداة  دّ عَ كذلك يُ 
هي   (La Valeur Vénale)أن قيمتها السوقية  إلى كيناي شيريُ ؛ وفي رأيه حول النقود، 6للسياسة االقتصادية

د دورها حدّ مم، ويُ أساس كل تقييم وكل حساب في االقتصاد السياسي وأساس كل عالقات الثروة بين األ
كوسيط في عملية التبادل وأنها ليست إال أداة للتجارة؛ وفي فلسفته حول سعر الفائدة، فهو يقترح نظاما 
مزدوجا لتحديده، فأوال يجب أن تكون كل معامالت التجار خالية تماما من الفائدة، وثانيا بالنسبة للفائدة مع 

                                                 
1
 McCormick Ted, William Petty and the Ambitions of Political Arithmetic, Journal of Historical Geography, Vol. 

38, pp. 344-357, 2012, p. 344. 
2
 Erba A., William Petty's model and the analysis of socio‐economic phenomena, International Review of 

Sociology: Revue Internationale de Sociologie, Vol. 8, No.1, pp. 5-37, 1998, p.20. 
3
 Aspromourgos Tony, The invention of the concept of social surplus: Petty in the Hartlib Circle, The European 

Journal of the History of Economic Thought, Vol. 12, Iss.1,  pp. 1-24, 2005, p.16.  
4
 .278 ؛277: ص ص سابق، مرجع كاظم، علي المعموري عبد 

5
 Branko Milanovic, Level of Income and Income Distribution in Mid-18

th
 Century France, According to 

Francois Quesnay, World Bank Policy Research Working Paper No. 10545, 26 December, 2010, pp. 1; 2; 18, at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=1731370 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1731370, 23/07/2013.  
6
 Kurz Heinz D., Who is going to Kiss Sleeping Beauty? On the ‘Classical’ Analytical Origins and Perspectives of 

Input–Output Analysis, Review of Political Economy, Vol. 23, No.1, pp. 25-47, 2011, pp. 25; 29.  
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ال لمعدل الريع على األرض؛ حيث يظهر من فلسفته هذه رغبته األفراد غير التجار، فإن سعرها يكون مماث
 .1ع القطاع الزراعي وزيادة الناتج الصافي لألرض لتحقيق الثروةيفي تشج

بين القرنين الخامس  ما األوروبيين على تطرقنا ألهم األفكار االقتصادية لنخبة من المفكرين بناء  
تنوعا ومن ثم تناميا في الفكر االقتصادي من جهة، وتصادما ك ، يتضح لنا أن هنالللميالد والثامن عشر

من  تصادية المتطورة خالل هذه الحقبةومن ثم إلغاء لألفكار االقتصادية التي ال تواكب متطلبات البيئة االق
جهة أخرى؛ حيث أفرزت هذه المرحلة مجموعة من المداخل والنظريات كانت لها األهمية البالغة في التأثير 

 لتطور الفكري للمحاسبة في هذه المرحلة.على ا
 والنظريات االقتصادية المؤثرة  ةالمداخل المستعمل .3

مجموعة المداخل التي استعملت في تطوير نظريات هي في  لناتجلى تمن خالل األفكار االقتصادية 
بساطة تركيبها وتحليلها منسجمة مع واقعها ومستواه التطوري؛ فنجد أن التأثير الديني للمسيحية وسيطرة 
الكنيسة على جميع نواحي الحياة بما فيها االقتصاد في العصور الوسطى قد أفرز مدخال الهوتيا يتم من 

من أهم  لإلكويني ، فكانت نظرية السعر العادلعاليم العدالة وحماية حقوق الّرق خالقيا وفقا لتخالله التنظير أ
خالقي على األساس العلمي. لكن لم يدم هوتي، والتي بّينت علو الطابع األالنظريات القائمة على المدخل الال

( مع  عيسىعلى  زله هللا نليمه )التي نرى فيها تحريفا لما أالتأثير الديني طويال بسبب تعارض تعا
قطاعي( إكبر قطاعية وسيطرة الكنيسة )كأوال اإلز  دّ األوضاع السائدة في نهاية العصور الوسطى؛ فقد عُ 

ض هم العوامل التي أدت إلى ظهور مدخل فائلربح وتحقيق الثروة، من أ لدافع كة وانتشار فكرة الملكية الخاص
والمتطلبات االقتصادية التي سادت مرحلة ما بعد العصور الوسطى؛ فكار الميزان التجاري لتحقيق هذه األ

مراحل  ىأول لة  شك  فمن خالله تم تطوير التجارة وباألخص التجارة الخارجية، وسطوت الفكر التجاري مُ 
 )الرأسمالية المبكرة، أو الرأسمالية التجارية(، حيث لعبت الشركات التجارية في الخارج دورا مهما 2الرأسمالية

قيق المصلحة الوطنية ريد بها تح، والتي أُ لمانفي هذا التحول، وتشكلت حينها نظرية التجارة الخارجية 
قد أدت إلى خطأ في مفهوم الفائض  اري وجه النقص في مدخل فائض الميزان التجوالقومية األوربية. إن أ

واالنشغال بالعالقات السطحية  مر الذي بّين غياب التحليل العميق، األ*التجاري والجدوى من استمراريته
دخال المنهج التجريبي؛ فظهر مدخل التحليل الكمي الذي لية تحقيق الثروة واستدعى ضرورة إوشكك في آ
د لقيام نظرية خدمة االقتصاد ألغراض سياسة الدولة واهتم باإلحصاءات واألدلة العددية، ومهّ  قّلص من
ة في ظل مفهوم الفائض االقتصادي. لكن التشكيك في حقيقة عطت تحليال جديدا للقيمالتي أ  لبيتيالقيمة 
الوضعي جاء على يد الطبيعيين، مشددين بذلك على ضرورة  )الذهب والفضة( في الفكر التجاري الثروة 

                                                 
1
  Faccarello Gilbert & Steiner Philippe, ‘Philosophie économique’ and money in France, 1750–1776: the stakes 

of a transformation, The European Journal of the History of Economic Thought, Vol. 19, No.3, pp. 325-353, 

2012, pp. 340; 341.  
2
 Edwards John Richard et al., Merchants’ accounts, performance assessment and decision making in mercantilist 

Britain, Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, pp. 551–570, 2009, p. 559. 
*
 الداخل في األسعار ارتفاع إلى يؤدي مما ،(الذهب ورود بزيادة) النقدي التداول زيادة إلى يؤدي التجاري  الميزان في إيجابي فائض دوجو  

 .90 ؛89: ص ص سابق، مرجع القريشي، مدحت: أنظر التجاري؛ الميزان عجز وبالتالي االستيراد ويزداد
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المنفعة الشخصية وحرية  أن)حسب معتقدهم بها(، والتي يرون  اإللهالرجوع إلى قوانين الطبيعة التي وضعها 
مرحلة الفكر  ائمها، فظهر مدخل المنفعة الشخصية وحرية المنافسة كأهم مدخل يسودالمنافسة أهم دع

هذه لتوزيع الدخل المتأتي من الناتج الصافي )ناتج األرض(؛  كينايجه نظرية تائهم نالطبيعي، وكانت من أ 
ه من األنشطة، مع جا دون سوا نت  عادة االهتمام بالقطاع الزراعي واعتباره مُ ت على أساس إ نيّ النظرية التي بُ 

اآللية التي تصادية التي شغلت هذه المرحلة و االقن أهم المداخل والنظريات إحصر مفهوم الثروة في األرض. 
د لتفاعل اإلفصاح والقياس عد األساس الخصب الذي مهّ ، تُ -(4-1)كما يوضحه الشكل رقم  –تطورت بها 

 المحاسبيين في مسيرة تطور المحاسبة من ناحية الممارسة والفكر تمهيدا لدخول مرحلة التنظير المحاسبي.  

 للمحاسبة في مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية (: تفاعل أهم المداخل والنظريات االقتصادية4-1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيكلّية تفاعل اإلفصاح  والقياس المحاسبّيين  .4
وربط هذا سردنا ألهم المداخل والنظريات االقتصادية وأسباب تطورها خالل هذه المرحلة،  من خالل

في صياغة  تأثيراأن لها  يتضحية بما كانت عليه أوضاع الفكر المحاسبي؛ التحليلالتطور في البنية الفكرية 
لمرحلة البدايات األولى للممارسة  الفا  ثير خ  ين، وأن هذا التأل اإلفصاح والقياس المحاسبيّ هيكلية تفاع
على التعددية )تعدد المداخل األساسية  )المبني على الوحدوية(، كان مبنيا   في الحضارة اإلسالميةالمحاسبية 

عد القاعدة فكار االقتصادية تُ م المداخل المستعملة في تطوير األن أهثرة( في أساس التطوير والتحديث. إالمؤ 
فصاح والقياس المحاسبيين، فحسب ما يوضحه اعل اإلالتي ينطلق منها تشكيل التصور الخاص بهيكلية تف

قت منه، قد استوجبا على تُ شن المدخل الالهوتي ونظرية السعر العادل التي اأول يمكننا الق، (5-1)الشكل رقم 

 نظرية القيمة 
 مدخل الهوتي

مدخل فائض 
 الميزان التجاري 

مدخل التحليل 
 الكمي

مدخل حرية 
المنافسة والمنفعة 

 الشخصية

 نظرية السعر العادل

نظرية توزيع الدخل   

 البيئةتطور 
 االقتصادية

 وسيطرة اإلقطاعي النظام زوال - نظرية التجارة الخارجية
  الكنيسة؛

 ودافع الخاصة الملكية انتشار -

 الثروة؛ وتحقيق الربح    

 والمصلحة القومية ظهور -

  وازدهار التجارة. الوطنية    
 

 الثروة؛ تحقيق آللية فهم سوء -

 في اإليجابي الفائض فكرة جدوى  عدم -
 استمراريته؛ ومدى التجاري  الميزان

 العميق التحليل غياب -
 السطحية؛ بالعالقات واالنشغال

 .التجريبي المنهج دخول -

  القوانين في التشكيك -

 حاللها بالقوانينالوضعية وا       
 ؛الطبيعية    

  الزراعي، للقطاع األهمية إعادة -

اه، مع حصر الثروة واعتباره منتجا دون سو 
 في األرض.

 من القرن الخامس للميالد.  

 

             

 

 
 إلى غاية القرن الثامن                  

 للميالد. عشر                         

 

 

 

 

 .: من إعداد الباحثالمصدر
 



 

22 

 

  احملاسيب التطور مراحل خمتلف يف والقياس اإلفصاح تفاعل 

قطاعيين هة، وكذلك حماية مصالح اإلمن ج تحقيق العدالة وحماية حقوق الّرق المحاسبة الخضوع إلى قوانين 
عنه، ومن من جهة ثانية؛ فالحاجة إلى المحاسبة من جهة العدالة هي لحساب السعر العادل وعدم الحياد 

ثبات ومساءلة في يد الكنيسة والملوك قطاعية كان عليها أن تكون وسيلة إية المصالح اإلجهة حما
ثبات كمدخل خاص ومستقل في تطوير المحاسبة استدعى هذا المدخل ظهور مدخل اإل المسيطرين؛ حيث

ي ونظريته الخاصة بالتجارة استجابة لحاجات المساءلة. ثاني المداخل المؤثرة هو مدخل فائض الميزان التجار 
الخارجية، فقد استوجبا على المحاسبة ضرورة حساب الربح وتحديد حركة التجارة والرقابة عليها، مع تحديد 

غية تحقيق الثروة؛ فاستدعت الحاجات االقتصادية ضرورة المركز المالي والمساعدة في اتخاذ القرارات بُ 
، إضافة إلى (Personalistic of Accounts)الحسابات سمى مدخل تشخيص آخر يُ  تطوير مدخل مستقل
ظهر والمدخل التاريخي االستقرائي الذي يَ  ،ثبات الذي يقترن بأساسي اإلثبات والمساءلةاستعمال مدخل اإل

السابقة له، مع  (Charge/ Dicharge)يرادات ة نظام وزير الخزانة من طريقة األعباء واإلجليا من خالل استفاد
، ناهيك 1نظمة المحاسبية في كل من صقلية وفرنسا والنورمندي )بفرنسا( والفالمندي )ببلجيكا(تأثيره في األ

حدثه القيد المزدوج في تطوير األنظمة المحاسبية في أوروبا وبقية العالم. ثالث المداخل أعن التأثير الذي 
لى أساسه نظرية القيمة، والتي استدعت من المحاسبة المؤثرة هو مدخل التحليل الكمي الذي ظهرت ع

دلة الحسية، فكان ستند إلى األساس علمي مُ أ غية تحسين عملية اتخاذ القرارات علىلقياس بُ لالضبط الدقيق 
تحسين مدخل تشخيص الحسابات أيضا من نواتج هذه الحاجات ومتطورا معها بتطوير آلية عمل رصيد 

دماج المحاسبة في عملية المراقبة والتسيير. رابع المداخل المؤثرة هو وزيادة إ (Ballance Account)الحساب 
سايرة الفكر التحرري وخدمة مدخل المنفعة الشخصية وحرية المنافسة الذي استوجب على المحاسبة ضرورة مُ 

ام بعائد ازداد االهتم ادي، فمن خالل نظرية توزيع الدخلالمنفعة الشخصية في كل نواحي النشاط االقتص
عم ا ديضا إلى المحاسبة في تقييم اآلداء واتخاذ القرارات، ممّ وكيفية توزيعه، وازدادت الحاجة أ رأس المال

 كبر لتلبية هذه الحاجات.تطور مدخل تشخيص الحسابات بشكل أ يضاأ
 التطرق إن هيكلية التفاعل بين اإلفصاح والقياس في هذه المرحلة تبدأ بالمداخل المستعملة في 

شكل القاعدة األساسية التي تستند عليها النظريات الناشئة عنها، لقضايا االقتصادية والتنظير لها، حيث تُ ل
عد المداخل المستعملة والنظريات االقتصادية الباعث األول والضابط للحاجات إلى المحاسبة في هذه وتُ 

 المرحلة.
 
 
  
 

                                                 
1
 John Jones Michael, Origins of medieval exchequer accounting, Accounting, Business & Financial History, Vol. 

19, Iss. 3, pp. 259-285, 2009.  
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في مرحلة  هيكلّية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيينالمداخل والنظريات المؤثرة في (: 5-1شكل رقم )
 االعتقاد بالحكمة التقليدية للمحاسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

التي تخضع إضافة إلى األفكار  *نسانيةاجات إلى المحاسبة من الحاجات اإلحيث تتكون الح
إلى الدوافع الفطرية الخاصة باإلنسان السوى،  االقتصادية المترجمة في شكل نظريات )دوافع مكتسبة(،

رة للمداخل الخاصة والمستقلة التي ومن خاللها طو  لة ومُ شك  متغيرة ومتنامية ومُ  –نسانية الحاجات اإل -وهي
متطلبات اإلفصاح الواجب إنتاجها واإلفصاح عنها؛ فتكون البداية في حلقة التفاعل )بعد تجاوز  تحديديتم 

ارسة المحاسبية في الحضارة اإلسالمية( بين اإلفصاح صر كما هو موضح في مرحلة الممّ جدل ترتيب العنا
والقياس المحاسبيين في مرحلة اإلعتقاد بالحكمة التقليدية للمحاسبة، هي تحديد المتطلبات من اإلفصاح 

د من خاللها فروض ومبادئ القياس )المحا هذا األخير يقوم  سبة(،وترجمتها إلى أهداف محاسبية ُتضَبط وُتحدَّ
للحاجات إلى المحاسبة، مع  تطلبات اإلفصاح المطلوبة والسائدة طبقا  نتح مُ المحاسبة ويُ بتحقيق أهداف 

                                                 
*
إضافة المقاصد الربانية في الديانة المسيحية، وذلك في فترة العصور الوسطى بشكل خاص وفي بقية المراحل بشكل متفاوت مع إمكانية  

 التأثير، ولكن لم يتم إدراجها هنا ألننا نرى طغيان الحاجات اإلنسانية عليها، وألن ما بقي منها أغلبه ُمحرف.

 .من إعداد الباحثالمصدر: 
 

كر 
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جان
 

استعمال مبدأ: المقابلة/ الموضوعية/ 
الحيطة والحذر/ األهمية النسبية/ 

 التكلفة التاريخية.
 اإلفصاح العادل

اإلفصاح 
 االختياري 

اإلفصاح القابل 
 لإلثبات والتفسير

 : تتكون من:الحاجات إلى المحاسبة
 . الحاجات اإلنسانية )تحكمها الدوافع الفطرية والمكتسبة، وهي متغيرة ومتنامية( -

 المحاسبة إلى الحاجات وتضبط ُتحّدد والمداخل النظريات
 

 مدخل الهوتي 

 

 أهداف المحاسبة
 ُتحددها متطلبات اإلفصاح

 )ما الذي ينتظر اإلفصاح عنه(. 

 القياس المحاسبي
ُيضَبط القياس بناء على 
األهداف )من خالل 
 الفروض والمبادئ(.

 متطلبات اإلفصاح
 ُتحّددها الحاجات إلى المحاسبة من خالل تطوير المداخل

 وُيحققها القياس المحاسبي

  مدخل المنفعة الشخصية وحرية المنافسة مدخل التحليل الكمي   مدخل فائض الميزان التجاري 

 مدخل اإلثبات 

نظرية السعر 
 العادل

 نظرية التجارة الخارجية

 

 نظرية توزيع الدخل نظرية القيمة

 

 مدخل تاريخي استقرائي   مدخل تشخيص الحسابات 

استعمال فرض: الشخصية المعنوية/ 
 الدورية/ وحدة القياس/ التوازن.

ى 
ت إل
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ا استدعى التطوير في بنائها، ممّ  الحاجات إلى المحاسبة تراكمية   كانتاإلشارة أنه خالل هذه المرحلة 
بّين مع مدخل تشخيص ل الخاصة والمستقلة كما هو مُ التراكمي أيضا في المعرفة المحاسبية من خالل المداخ

 .(5-1)ين كما يوضحه الشكل رقم الحسابات؛ فتكون بهذا هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيّ 
لى نقطة الجدل الحاصل حول طبيعة المحاسبة ودورها؛ هل هي وسيلة وعند وقوفنا مرة ثانية ع

لهذه المرحلة  قترحتصور مُ  يبّين (6-1)الشكل رقم فإن تتطور تبعا لتلبية الحاجات، أم أنها علم يتطور بذاته؛ 
رها بين تلبيتها للحاجات وتطو  مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية للمحاسبةكيفية تطور المحاسبة في  حول

 كعلم مستقل.
 للمحاسبة(: المحاسبة بين تلبية الحاجات والتطور المستقل في مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية 6-1شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب تصورنا لطريقتي تطور المحاسبة، فإن التطور التابع يكون مصدره المداخل والنظريات المتأتية 
من الفكر االقتصادي؛ أما التطور المستقل للمحاسبة كعلم قائم بذاته، فيكون في هذه المرحلة من خالل 

يظهر أن ألساَسّي التطور نقاط تفاعل حيث  ممارسة المهنة؛ كبتالخاصة بالفكر المحاسبي والتي وا المداخل
المرحلة السابقة؛ ولكن االختالف الوحيد يكون في تميز هذه المرحلة بالمداخل  فيكما هو الحال مشتركة 

 .من إعداد الباحث المصدر:

 المحاسبة سجل تاريخي للعمليات

 المحاسبة لغة لألعمال

 المحاسبة عاكس للواقع االقتصادي

تابع  تطور  
.(على تلبية حاجات تابعة بناء   )  

 الحصر التاريخي لألحداث

 ترجمة األحداث المالية

 عكس الواقع االقتصادي

 تطور مستقل
.) من خالل حاجات خاصة(  

 مداخل مستقلة عن المحاسبة

 

 نظريات مستقلة عن المحاسبة

 

تطور المّمارسة 
 والفكر المحاسبّيين

 منفعة مستخدم المعلومة المحاسبية سلعة تلبي االحتياجاتالمحاسبة 

 تبيان القيد المزدوج كطريقة لمسك الدفاتر

ضبط المبادئ والفروض األساسية 
 للمحاسبة

 ضبط الدفاتر األساسية للمحاسبة 

 ضبط العناصر األساسية للقوائم المالية

 تفاعل مشترك
 خاصة بالمحاسبة غياب نظريات

 المحاسبةب خاصةمداخل  
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وهذا تدعيم لتطور الخاصة بتطور المحاسبة، وتأثير هذه المداخل في التطور المستقل بشكل خاص، 
على تطور الحاجات الخاصة بشكل أكبر، وفي الوقت ذاته ال ُيقلل من شأن التطور في جانب  المحاسبة بناء  

 الحاجات التابعة خالل هذه المرحلة.

III. والتفسريية الرتكيبية احملاسبية النظرايت مرحةل 

ة مرحل( Semantical theories)والتفسيرية  (Syntactical Theories)تمثل مرحلة النظريات التركيبية 
البدايات األولى للتنظير المحاسبي، وبدايات البناء الفكري المنظم واالمتداد المنطقي لسلسلة التطورات في 

 1هندريكسنفحسب تقسيم الممارسة والفكر المحاسبيين خالل مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية للمحاسبة. 
(Hendriksen ) مستويات، أولها النظريات التركيبية  ةنظريات على أساس التنبؤ إلى ثالثمستويات التبوب

، بحيث سنربط تحليلنا لبدايات (Behavioral theories)وثانيها النظريات التفسيرية وأخيرا النظريات السلوكية 
تدة من نهايات القرن الثامن مظهور النظريات التركيبية والنظريات التفسيرية بالتطورات الفكرية االقتصادية الم

لهذين المستويين للنظريات، فهو  هندريكسنفي ذلك بتعريف  آخذينإلى غاية منتصف القرن العشرين؛  عشر
ف النظريات التركيبية على أنها النظريات المرتبطة بهيكل المحاسبة وهي نظريات تحاول شرح الممارسة عرّ يُ 

التفسيرية أنها النظريات التي أتت إليجاد التوافق بين المقاييس  المحاسبية التقليدية؛ ويقول عن النظريات
 . 2المحاسبية والمفاهيم االقتصادية للظواهر االقتصادية أو المالية السائدة في عالم الواقع

 والتفسيرية التركيبية المحاسبية النظريات مرحلة خالل المحاسبي الفكر في سهاماتإلا أهم .1
 و Littleton و Patonفي سرده  لدراسات كل من  هندريكسنه سنحاول على خالف ما جاء ب

Sanders وHatfield وMoore و Grady و Goldbergق البحث عمّ  ، أن نُ 3، كأمثلة حول النظريات التركيبية
يطالية واأللمانية باألخص في األدبيات المحاسبية اإلفي األصول األولى للنظريات المحاسبية التركيبية 

، والتي ساهمت حسبما نراه في تشكيل هيكلية تفاعل هندريكسننجليزية التي يقع عليها تعريف واإلفرنسية وال
ين في هذه المرحلة. إن بدايتنا ستكون من خالل سرد أهم األفكار المحاسبية التي اإلفصاح والقياس المحاسبيّ 

  الحدية.   تخللت هذه المرحلة وواكبت الفكر االقتصادي للمدرسة الكالسيكية والمدرسة

 (Theories of accounts) الحسابات نظريات  .1.1
-Edmond Degranges (1801 الفرنسيكبار أوائل المنظرين من أمثال  إسهاماتعرفت هذه الفترة 

مجموعات )النقدية، السلع، الذمم المدينة، الذمم  حصر الحسابات في خمس، الذي ُعد أول من (1795
الدائنة، الربح والخسارة(، كما ُعد أول من اخترع النظام األمريكي لمسك الدفاتر )الذي يجمع في شكل واحد 
                                                 

1
 ؛3: ص ص ،2008 ،4ط سكندرية،اإل الجامعية، المطبوعات دار زيد، أبو خليفة كمال ترجمة ،المحاسبية النظرية هندريكسن إلدون، 
4. 

2
 .6 ؛4: ص ص السابق، المرجع 

3
 .4 :ص السابق، المرجع 
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مرحلة  تتعدن هذه النظريات لم مستعمال حتى في القرن العشرين(؛ إبين اليومية ودفتر األستاذ، والذي بقي 
بالحسابات )وليس المحاسبة بالمفهوم الحديث(، وكان الهدف منها هو الفهم الصحيح لعلم الوصف الخاص 

 .1مسك الدفاتر من خالل بنود مجموعة من الحسابات
من أهم الذين ساهموا بأعمالهم في تحويل الحسابات  Fabio Besta  (1922-1845)اإليطاليوُيعد أيضا 
، 2، وأول من ربط المحاسبة بالنظرية االقتصادية(Materialistic)إلى المادية  (Personalistic)من التشخيص 

فنتيجة للمضاعفات التفسيرية أصبح مفهوم تشخيص الحسابات غير الئق )خاصة في الحسابات اإلسمية( 
 ، أي التخلي عن(Materialistic Theories of Accounts)الحساباتوكان البد من التحول إلى نظرية مادية 

  SpragueوFoster   (1837)أمثالربط الحسابات باألشخاص؛ وكان الجدل أيضا بهذا الشأن عند األمريكيين 
Kittredge  (1896)و Hardcastle  (1897,1892)و (1898)

؛ كما واكب هذا التطور ظهور قائمة الحسابات 3
 في العديد من دول أوروبا. (Charts of Accounts))جدول الحسابات( 

(The proprietary theory)الملكية نظرية .2.1

رت على أنها محاوالت لتحديد إطار سَّ بالتوازي مع نظريات الحسابات، كانت نظرية الملكية، التي فَ 
المستعملة في تشخيص  (Rationalization)لحل عملية الترشيد  (Logic)مفاهيمي استنادا إلى المنطق 

الحسابات؛ حيث كان التركيز الرئيسي لنظرية الملكية مرتكزا على حساب رأس المال والحفاظ عليه، وفي 
وقت الحق على الميزانية التي أصبحت مع مرور الوقت األكثر أهمية؛ حيث تحول حساب رأس المال من 

ول من مجرد االهتمام بالمعامالت )مع إلى مالزمة حساب المالك، أي التح (Residual)تبقي حساب مُ 
 التركيز على تغير القيم( إلى تحقق الربح للمالك كامتداد للمفهوم االقتصادي للدخل.

كما كان التقدم األهم لنظرية الملكية عن طريق الرموز الرياضية وأعمال رواد األخالق في المحاسبة 
 .Cواألعمال االقتصادية في أوائل القرن العشرين؛ حيث قدم في إطار نظرية الملكية الباحث السويسري 

Sganzini (1908) ما أسماه نظرية واقعية للحسابات (Realistic Theory of Accounts)
والتي طورت فيما ، 4

 Eugen من طرف كل من األلمانيين (Dynamic Accounting) بعد على أساس ديناميكية المحاسبة

Schmalenbach (1955–1873) وErnst Walb (1946–1880) وWilhelm Rieger (1971–1878) لتتوج ؛
Schmalenbachعلى يد   (Dynamic Accounting Theory)بنظرية المحاسبة الديناميكية

. إضافة إلى 5
الذي قاد نظرية تشخيص  August De Morgan  (1871–1806) اإلنجليزي أعمال عالم المنطق والرياضيات 

هي أساس صياغة نظرية  De Morganأن مساهمة  Jacksonالحسابات إلى نهايتها المنطقية، حيث يشير 
                                                 
1
 Mattessich Richard, Accounting research and researchers of the nineteenth century and the beginning of the 

twentieth century: an international survey of authors, ideas and publications, Accounting, Business & 

Financial History, Vol. 13, Iss. 2, pp. 125-170, 2003, p.127. 
2
 Sargiacomo Massimo et al., Fabio Besta: accounting thinker and accounting history pioneer, Accounting 

History Review, Vol. 22, Iss. 3, pp. 249-267, 2012. 
3
 Mattessich Richard, Op. Cit., p.132. 

4
 Ibid., p. 134. 

5
 Kpper Hans-Ulrich & Mattessich Richard, Twentieth century accounting research in the German language area, 

Accounting, Business & Financial History, Vol. 15, Iss. 3, pp. 345-410, 2005, p.354.  
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 Bookkeeping Appendix)الرياضي الملكية، وذلك في ملحقه الشهير بعنوان مسك الدفاتر كملحق للعمل 

To A Mathematical Work) المتضمن في كتابه العناصر الحسابية ،(Elements of Arithmetic)  لسنة
 . 1م1846

 (The entity theory) الكيان نظرية .3.1
المفاهيمي أو القانوني للشركة عن مالكها، فضال عن التمييز الواضح ظهرت هذه النظرية في الفصل 

بين رأس المال والدخل السنوي والتأكيد على هذا األخير؛ وكذلك الفصل بين رأس المال الخاص والديون 
؛ من رواد هذه (Equity)صبح وفقا لهذه النظرية غير واجب ويتم قبول البندين تحت مصطلح حقوق الملكية يُ 

-Manfred Berliner (1931و Heinrich Nicklisch  (1946–1876)األلمانيينرية في القرن العشرين نجد النظ

نجليزي ، واإلJ.G. Courcelles-Seneuil (1892–1813) ، والفرنسيLodovico G. Crippaيطالي ، واإل(1853
P. Child (1891) واألمريكيين ،E.G. Folsom  (1873) وWilliam A. Paton  (1991-1889) ،؛ هذا األخير

الذي اعتبر أن الفائدة على الديون هي توزيعات للدخل في إطار هذه النظرية؛ ولكن العمل األهم في هذه 
الذي بّين أن المحاسبة تركز على المراقبة، مقسما  H. Töndury  (1937–1883)النظرية كان من قبل األلماني

فاتر، عرض البيانات، إياها إلى ستة أجزاء: الضرائب، المخزون، وضع الميزانيات والتخطيط، مسك الد
 . 2داريةوالرقابة اإل

 Zeffاستمر الجدل حول نظرية الملكية ونظرية الكيان حتى منتصف القرن العشرين، وهذا كما أشار له 
، حيث بّين أن احتياجات الشركات الحديثة م1987لسنة  (Orientation Postulate)ابه توجه المسلمات في كت

دارة ...(، تتم لح، وكذلك الفصل بين الملكية واإل)من خالل المساهمين، والمسؤولية المحدودة، ونقل المصا
 .3أفضل من خالل نظرية الكيان

 (Other accounting theories) أخرى  محاسبية نظريات .4.1

 نجد من أهم النظريات األخرى التي ميزة هذه المرحلة:

  (Value cycle theory) القيمة دورة نظرية  .1.4.1

 للقيم المستمر التحول تدرس التي (Transaction Analysis) العمليات لتحليل امتداد هي النظرية هذه
 مع م1920 سنة بعد النظرية هذه تطور جاء الحسابات، مختلف تبينه الذي النحو على الشركة داخل

 ومن الرئيسي، الغرض الدخل تحديد اعتبرت والتي (Juridical Bilanztheorien) للمحاسبة القانونية النظريات
 وصوال والملكية، األصول بتقييم خاص بشكل اهتمت التي للمحاسبة القانونية غير النظريات إلى التحول ثم

                                                 
1
 Jackson, J.G.C., The History and methods of exposition of double-entry book-keeping in England, in Littleton 

A.C. & Yamey Basil S. (eds), Studies in the History of Accounting, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 

USA, pp. 295–302, 1956.   
2
  Mattessich Richard, Op. Cit., p.135. 

3
  Zeff Stephen A., A Critical Examination of the Orientation Postulate in Accounting with Particular Attention 

to its Historical Development, New York: Arno Press, 1978. 
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 النظرية هذه رواد من كان. 1عنه والتقرير الدخل بيان على أخرى  مرة أكدت التي الديناميكية المحاسبة إلى
 المصادر قائمة حول مؤلفاته من عديد في William M. Cole  (1960–1866)األمريكية المتحدة الواليات في

 مفهوم تستخدم وهي األموال، تدفق قائمة من نوع هي التي (where-got, where-gone) واالستخدامات
 أوساط في أيضا نجد. 2أقل أيهما السوقية القيمة أو التكلفة بمفهوم خذأُ  حيث المادي، المال رأس على الحفاظ

 النطاق وواسعة كثفةمُ  مناقشة أول نشر الذي Henry R. Hatfield (1945–1866) األمريكي األكاديميين
 عن التاريخي الدفاع حول المعروف بحثه وقدم المتحدة الواليات في المحاسبية والممارسة المحاسبة لنظرية
 التاريخية التكلفة لنموذج قبوله مع ،م1924 سنة  (An historical defence of bookkeeping)الدفاتر مسك

 جروّ  الذي Irving Fisher  (1947–1867)مريكياأل االقتصادي أيضا نجد ؛3األفضل الممارسة باعتبارها
 والثروة للدخل االقتصاديين مفهوم لتحليل مناسبة أداة ليصبحا والخسائر، األرباح ونموذج العمومية للميزانية

 .م1906 سنة

  التكاليف وحساب هتالكواال والتقييم الميزانية في تطورات .2.4.1

الذي طور على أساس تقنيات  Josef Schrottمن أهم المساهمات في جانب الميزانية نجد أعمال 
عرف بمقارنة )قيد واحد في مسك الدفاتر الحكومية(، ما يُ  Cameralisticالميزانية في األسلوب األلماني 

بالموازاة مع هذه، تجلت مشاكل االهتالك والتقييم أكثر مع  ؛النتائج المحاسبية مع ما تم تحقيقه في الماضي
مشاكل التكاليف والتسعير مع إدخال معايير العمل المنهجي انتشار خطوط السكك الحديدية؛ وتجلت 

 Schmalenbachارة العلمية؛ فكانت مساهمة األلماني ت الوقت واالحتكاك مع نظريات اإلدواستغالل دراسا
الذي قدم وصفا شامال لنظام التسعير تحت   D. Ballewskiوفي الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة، 

–G.W. Von Leibniz   (1646، إضافة  إلى مساهمة 4كلفة في كل مستويات اإلنتاجمصطلح سلوك الت

يرادات أو التدفقات على أساس أنها خصم لصافي اإل (Present Values)في استخدام القيم الحالية  (1716
في تطوير نظام التكاليف وأسعار  G.P. Norton  (1939–1858)كما ساهم األمريكي ؛النقدية في المستقبل
 .5التحويل ومراكز الربح

  للمحاسبة عامة نظرية بناء محاوالت .3.4.1

 The Economics of) اقتصاديات المحاسبة’’المتمثلة في كتابه  John B. Canningعد مساهمة تُ 

‘‘Accounting)  من المساهمات القيمة لنظرية المحاسبة، والتي اشتق فيها من كتابات كل من م1929سنة ،
Cole  وhatfield  وMcKinsey و Paton و Stevenson  و Spague وناقش مشاكل ومفاهيم القياس ،

                                                 
1
 Mattessich Richard, Op. Cit., p.136. 

2
 See: 

- Cole William M., Accounts, their Construction and Interpretation, Boston, Houghton, Mifflin Company, 

2
nd

 edition, 1915.  

- Cole William M., Accounting and Auditing, New York: Cree Publishing Company, 1910. 
3
 Moonitz Maurice, History of Accounting at Berkeley, Professional Accounting Program, School of Business 

Administration, University of California, Berkeley, 1986. p.8. 
4
 Kpper Hans-Ulrich & Mattessich Richard, Op. Cit., p.361. 

5
 Mattessich Richard, Op. Cit., p.142. 
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 Stablized)المحاسبة المستقرة ’’في دراسة بعنوان  Henry Sweeneyوصافي الدخل؛ إضافة إلى مساهمة 

‘‘Accounting)  في منتصف الثالثينات من القرن العشرين، والتي انتقد فيها القبول العام للقياس النقدي
في دراسة  Mooreو  Hatfieldو  Sandersكمعبر عن القوة الشرائية المستقرة عبر الزمن؛ كما قام كل من 

حيث تم   (A Statement of Accounting Principles)‘‘قائمة بالمبادئ المحاسبية’’بتحديد  م1938سنة 
، كانت مساهمة م1939على دراسة التقارير المالية السائدة آنذاك؛ وفي سنة  اشتقاقهم للمبادئ المحاسبية بناء  

Gilman  المفاهيم المحاسبية للربح ’’في كتابه(Accounting Concepts of Profit) ‘‘  أول مناقشة شاملة
الدراسة األهم لتطوير مدخل  م1940للنظرية المحاسبية في إطار التركيز على قائمة الدخل؛ كما شهدت سنة 

 An Introduction)مقدمة معايير محاسبة الشركات’’ Littletonو Patonالتكلفة للنظرية المحاسبية في دراسة 

‘‘Corporate Accounting Standards)ود منها عرض النظرية المحاسبية ككيان من المعتقدات ، كان المقص
 .1المنسقة والمتجانسة والمترابطة منطقيا

هذه المرحلة، يتضح لنا التطور  سهامات الفكرية المحاسبية خاللمن خالل طرحنا لمختلف اإل
الكبير في الجانب الفكري والتنظيري مقارنة مع ما كان عليه الفكر المحاسبي في مرحلة االعتقاد بالحكمة 

روز دول مثل ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة ؛ إضافة إلى بُ ومرحلة الحضارة اإلسالمية التقليدية للمحاسبة
البحث والتطوير المحاسبي؛ إضافة إلى بروز المنظمات المهنية ومبادراتها  األمريكية، كمحاور رئيسية في

الرائدة في مجال تنظيم الممارسات والبحث عن حلول للمشاكل التي تواجهها؛ حيث أصبحت المنظمات 
المهنية في منتصف الثالثينات من القرن العشرين مهتمة بصياغة نظرية للمحاسبة، وذلك كما بينته الدراسات 

لتي أعدها الباحثون حول النظرية المحاسبية تحت إشراف هذه الهيئات، والتي كان من أبرزها إصدار جمعية ا
قائمة مبدئية بالمبادئ المحاسبية المؤثرة على التقارير ’’م، لقائمة بعنوان 1936المحاسبة األمريكية سنة 

شراف معهد ، تحت إم1938سنة  Mooreو Hatfield و Sanders، كما كانت دراسة ‘‘السنوية للشركات
يضا تحت إشراف جمعية أ Littletonو Patonكانت دراسة  م1940، وفي سنة مريكيالمحاسبين القانونيين األ

؛ كما أن هذه الفترة شهدت تقدما ملحوظا في ضبط الفروض والمبادئ بطريقة تراكمية 2المحاسبة األمريكية 
فت فيها مكتسبات المرحلة السابقة مع اإلنجازات المحققة، األمر الذي أحكم تنظيم مستوى المعرفة ظّ  وُ 

 المحاسبية وهيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيين. 
كان أيضا الدافع األساسي لتطورات هذه المرحلة هو كسابقتها من التطورات في الفكر المحاسبي، 

وما شهده مجال االقتصاد من تقدم ملحوظ في مجال التنظير الذي خطى  ةالتطور في البيئة االقتصادي
أهم األفكار االقتصادية إلى  في العنصر المواليطرق خطوات كبيرة في اتجاه التنظير العلمي؛ حيث سنت

ة تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيين في هذه من نظريات ومداخل أثرت على هيكليّ  أنتجتهالمؤثرة وما 
 ة.المرحل

                                                 
1
 .88 - 84: ص ص سابق، مرجع هندريكسن إلدون، 

2
براهيم كاجيجي أحمد على خالد ترجمة ،المحاسبة نظرية ،وآخرون  شرويدر ريتشارد   السعودية، الرياض، المريخ، دار فال، محمد ولد وا 
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 والتفسيرية التركيبية المحاسبية النظريات مرحلة خالل المؤثر االقتصادي الفكر .2
التطورات الفكرية االقتصادية التي شهدتها أوروبا خالل فترة سيادة الفكر التجاري والطبيعي، بعد 

ين في االقتصاديّ وتحول االقتصاد من اإلقطاعية إلى التجارية، لم تتوقف عجلة التطورات في الفكر والبيئة 
مع نهايات القرن  (Classic School)وصوال إلى االقتصاد الصناعي والفكر االقتصادي الكالسيكي  ،أوروبا

إلى ( Marginal School)ومن ثم الفكر االقتصادي الحدي  لى غاية نهايات القرن التاسع عشروا   الثامن عشر
. فبعد (New-Classic School)غاية منتصف القرن العشرين وصوال إلى الفكر االقتصادي الكالسيكي الجديد 

، أُعطيت البداية م1775سنة  James Wattو  Mathew Boultonالشراكة بين قادة العلم والصناعة مثل شراكة 
جرد أفكار مشوشة وغير متماسكة إلى ، والتي أدت إلى نقل االقتصاد من م1لسلسلة من التحالفات الجديدة

االقتصاد متناسقا في أفكاره ومنظما في قواعده وقوانينه وأسسه  صبحمصاف العلوم القائمة بذاتها، فقد أ
الوصول به إلى درجة متقدمة من تحليل السلوك االقتصادي وكيفية اتخاذه  ا أدى إلىممّ التحليلية والتركيبية؛ 

على هذا، سنورد فيما يلي أهم األفكار االقتصادية لنخبة من  للقرارات على ضوء التحليل الحدي. بناء  
 ة تفاعلالمفكرين الذي ساهموا في وضع أهم المداخل والنظريات االقتصادية التي نراها مؤثرة على هيكليّ 

 ين.   اإلفصاح والقياس المحاسبيّ 

 م(1790 –م 1723أفكار آدم سميث )  .1.2
نظرية ’’، فمن خالل أول كتبه 2كاديميأأستاذ المنطق والفلسفة األخالقية وأول اقتصادي هو 
طبيعة وأسباب ثروة ’’م، وكتابه 1759سنة  ‘‘  (The Theory of Moral Sentiments)األخالقيةالمشاعر 

دمجا بين الفكرين  سميث، قدم م1776سنة (Nature and Causes of the Wealth of  Nations) ‘‘ األمم 
يرى أن العمل أساس الثروة ويقول عن تقسيمه أنه مفتاح القوة حيث ، 3األخالقي واالقتصادي في نظرياته

اإلنتاج، وفي الوقت  اإلنتاجية والقوة الكامنة األساسية للحث على النمو االقتصادي، فهو يزيد العرض بزيادة
نفسه الذي يكون هناك تراكم لرأس المال، مما يؤدي إلى زيادة األجور وعدد السكان وبالتالي زيادة الطلب 

ج معين، نتَ ، كما يحدد نوعين من تقسيمات العمل: األول هو تقسيم العمليات المختلفة إلنتاج مُ 4على السلع
في رأيه عن و ؛ 5تاج بين الشركات التي تعمل في القطاع نفسهنع الثاني فهو التقسيم المتخصص لإلأما النو 

أن قيمة المنتج قد تكون في كثير من األحيان ليست أكثر من تعويض معقول للوقت  سميث القيمة، يقول
د أساسي للقيمة ويفرق بين القيمة التبادلية عد العمل كمحدّ  ، فهو يَ 6والعمل الذي يجب أن ينفق للحصول عليه

                                                 
1
 Roll Eric, Op.Cit., p. 138. 

2
 Ibid., p. 142 . 

3
 Barzilai Fonna Forman, Adam Smith as globalization theorist, Critical Review: A Journal of Politics and 

Society, Vol.14, Iss. 4, pp. 391-419, 2000, p.391.  
4
 Kim Kwangsu, Adam Smith's theory of economic history and economic development, The European Journal of 

the History of Economic Thought, Vol.16, Iss.1, pp. 41-64, 2009, p.51. 
5
  Negishi Takashi, Adam Smith’s division of labor and structural changes, Structural Change and Economic 

Dynamics, Vol. 11, pp. 5–11, 2000, p. 6.  
6
  Whittaker Julie, The evolution of environmentally responsible investment: An Adam Smith perspective, 
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الستعمالية، ويضيف أن سعر أي سلعة في أي مجتمع يحدد نفسه من خالل واحد أو كل من والقيمة ا
الذي يتكون من القيم  وطنينات الدخل الاألجور واألرباح والريع؛ ويحدد هذه العناصر الثالثة على أنها مكو 

أنها تتحدد بقوى ؛ ويضيف في مسألة تحديد األجور قائال 1جماليفة وليس مجموع األسعار للناتج اإلالمضا
ودافع عن  ،العرض والطلب على اليد العاملة؛ كما قام بعرض األداء االقتصادي من خالل مفهوم اليد الخفية

 .2حرية التجارة الخارجية واعتبرها من عوامل التخصص الدولي في اإلنتاج
 م(1823 –م 1772ار دفيد ريكاردو )أفك  .2.2

في ، مستفيدا الموضوعات النقدية والماليةالتأليف في  م1815إلى  م1809 من في السنوات ريكاردوبدأ 
، ففي حديثه عن 3، ومستعمال األسلوب االستنباطي كأسلوب أساسي للبحثذلك من خبرته كرجل أعمال

األسعار قول أن يمفهوم األسعار النسبية للسلع آخذا فقط بالقيمة التبادلية )النسبية( و  ريكاردو القيمة يبرز
تحليله حول  ريكاردوبنى  كذلك؛ 4إلنتاجها لتذ  بُ الكميات النسبية للعمالة التي و لع تتناسب تقريبا النسبية للس

مساهمة التجارة الخارجية في تحقيق التنمية على أساس التكاليف أو النفقات النسبية، ويقول أن لكل بلد ميزة 
ما يخص مساهمته في مجال توزيع ؛ وفي5نسبية إلنتاج سلعة ما أو خدمة وعلى هذا األساس يتم التبادل

شيرا في نهاية تحليله أن الريع عائد األرض واألجور عائد الدخل الكلي، فقد ربطه أيضا بنظريته للقيمة، مُ 
مبادئ االقتصاد السياسي ’’في كتابه  ركاردوضيف ؛ ويُ 6العمال واألرباح والفوائد هي عائد الرأسماليين

م، متحدثا عن الضرائب 1817سنة ‘‘  (The Principles of Political Economy and Taxation)والضرائب 
كان حول  هن جل اهتمامبمسألة من يتحمل عبء الضريبة، أل أنه غير مهتمفي إطار نظريته للقيمة أيضا، 

كما ميز  ؛(The Shifting and Incidence of a Tax)أثر حدوث الضريبة وعلى التغييرات في نظام الضرائب 
فرض الضرائب على السلع الكمالية والضرورية وبين أثرها على كل نوع ونتيجته على النمو االقتصادي بين 
 .7شيرا أن فرضها على السلع الضرورية يؤدي إلى خفض األرباح ومعدل النمومُ 

 م(1921 –م 1840أفكار كارل منجر )   .3.2
، ومن زعماء الفكر االقتصادي الحدي الذي أبدى منهجية لالقتصاد ةالمدرسة النمساوي ُمؤسس

موسعة في استعمال الرياضيات واإلحصاء في تكميم السلوك الفردي، إضافة إلى إعطاء العناية أكثر لمسألة 
واقعية النظريات االقتصادية، وبالتحديد إعطاء العناية لالفتراضات األساسية التي يجب أن تكون مسايرة 
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Economics,  Springer-Verlag New York Inc, 2012, p.175. 
4
 Tsoulfidis Lefteris, Competing Schools of Economic Thought, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, pp. 58; 
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، قوانين م1871سنة   (Principles of Economics) ‘‘مبادئ االقتصاد’’تجلت في كتابه ؛ حيث 1للواقع
نفردا أو في جماعة بتلبية احتياجاته، واالتجاه لدراسة السلوك السببية التي من خاللها يقوم اإلنسان مُ 

أي التحول إلى االقتصاد الجزئي واألخذ بمبادئ نظام المنافسة الكاملة، وظهور  ،االقتصادي للوحدة الصغيرة
 نأساس أالتي تقوم على ، (The Marginal Utilities of The Commodity)مفهوم الحدية في منفعة السلعة 

ط حجة سق  ؛ ويُ 2د بناء على منفعتها الحديةحدّ الحاجات اإلنسانية المختلفة قابلة لإلشباع وأن قيمة السلعة تُ 
والرجل  (Subjectivism)؛ إضافة إلى إيمانه بمفهوم الذاتية 3د للقيمةحدّ الكالسيكيين في أن العمل وحده مُ 

إلى أن مالزمة عدم التأكد للنشاط  منجر، ويشير 4الذي يسعى لتعظيم منفعته (Economic Men)االقتصادي 
في تطرقه للنقود، يأخذ بالذاتية كمدخل لصياغة نجده أيضا و  السمة المميزة للحضارة الحديثة.االقتصادي يعد 

يعالج طبيعة النقود بناء على نظرية النشوء واالرتقاء ، م1909سنة  ‘‘ (Geld)النقود ’’تحليالته، ففي كتابه 
كوسيط للتبادل طبقا آللية نظام السوق، ويؤكد على دور الدولة في تطوير األنظمة النقدية ويعارض افتراض 

 . 5لنقود من نواتج القوانين الحكوميةأن ا

 م(1882 –م 1835أفكار وليام ستانلي جيفونز )  .4.2
حصائي ومنطقي وفيلسوف في العلم، وهو من رواد المدرسة  جيفونز اشتهر على أنه اقتصادي وا 

في تحليل الظواهر االقتصادية، والتي وحسب وجهة نظره  (Individualism)ومن رواد الموقف الفردي الحدية 
اشتهر بالتحليل الرياضي واستعمال المنطق االستنباطي، مع الحرص على كما ؛ 6تعزى إلى قوة الدافع الفردي

 The Theory of)نظرية االقتصاد السياسي ’’؛ ففي كتابه 7تحري الدقة في بناء االفتراضات األولية األساسية

Political Economy) ‘‘  عتبرا أن األهم هو معرفة الكيفية التي ، ركز على مطالب المستهلك، مُ م1871سنة
ثيرا بهذا في تحليله للمنفعة الحدية مسألة تخصيص الموارد من يستهلك بها الفرد الثروة على أكمل وجه؛ مُ 

ما أنجر عنه  ،فقط عن المنفعةناحية استهالك الفرد لها، وناقش القيمة بالمفهوم الحدي، مشيرا أنها ناتجة 
يتمحور تحليله على  جيفونز؛ أي أن االقتصاد السياسي في رأي 8مفهوم تعظيم المنفعة في االقتصاد الجزئي

تعظيم السعادة من خالل شراء المتعة، وأن اإلنسان يسعى إلى  (Pain)واأللم  (Pleasure)مفهومي المتعة 
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1978, pp. 17; 19.  
3
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 Law of)قانوني تنوع  جيفونز؛ وبناء على هذا المنحى في التحليل، يقترح 1بأقل تكلفة من األلموذلك 

Variety) نسانية وتتابع الحاجات اإل(Law of Succession of Wants) مشيرا إلى أن هذه الحاجات متنوعة ،
 .2ومصنفة تنازليا حسب المنفعة المطلوبة إلشباعها

ما بين نهايات القرن الثامن  األوروبيين من المفكرين بناء على تطرقنا ألهم األفكار االقتصادية لنخبة
إلى غاية منتصف القرن العشرين، يتضح لنا التطور الكبير الذي شهدته البيئة االقتصادية وما واكبها  عشر

ياته، األمر من تطورات في علم االقتصاد بمداخله ونظرياته، متجها شيئا فشيئا إلى التأصيل العلمي لنظر 
 على التطور في الفكر المحاسبي واتجاهه نحو مرحلة التنظير. ثربالغ األالذي كان له 

 والنظريات االقتصادية المؤثرة  ةالمداخل المستعمل .3
ت سمات علم االقتصاد التقليدي لدى الكالسيكيين في قوانينهم التي يحكمها النظام الحتمي، والتي برز 

في المستقبل، وتمثلت أهم المداخل التي استعملها  يمكنها صياغة تكهنات عن سير األحداث االقتصادية
إال أّننا حيان بمداخل مرحلة االعتقاد بالحكمة التقليدية للمحاسبة، سيك والتي تشابهت في عديد من األالكال

 متطلبات الحياة االقتصادية آنذاك؛تماشيا مع وذلك ، على خالف سابقتها نجدها أكثر تطورا وتعددا وتنوعا
يجمع بين أربعة مداخل أساسية في تحليله للقضايا االقتصادية ومحاولته لصياغة نظرياته؛  يثسم آدمفنجد 

والمنافسة الالأخالقية بين كبار الصناعيين، كان البد  االحتكاري الذي تزامن مع زيادة انتشار فمدخله األخالق
البشر والحرية الطبيعية وصوال  منه لتحليل أسباب ثروة األمم، واألخذ بعين االعتبار طبيعة الكون وطبيعة

من بعده إلى اعتماد مدخل  ريكاردون النظام االقتصادي؛ األمر الذي قاده ر وتواز  إلى اليد الخفية التي تسيّ  
ؤدي إلى المنافسة التامة والتشغيل الكامل؛ واألمر الذي التوازن التام والطبيعي الذي يحدث تلقائيا وحتميا ويُ 

محاولين بذلك  االستقرائياالقتصادي الكالسيكي بالمدخل  وأغلب رواد الفكر سميثطبع طريقة بحث 
ة في الحياة االقتصادية من خالل جوهرها ومعناها لمحاولة صياغة نظريات كلية عاشَ االستدالل بالجزئيات المُ 

فرد باعتماد نا نجد تغييرا في طريقة البحث لدى ريكاردو الذي انتصلح كقوانين للنظام االقتصادي؛ إال أنّ 
استخالص عرف بالحدس العلمي، أي المدخل االستنباطي، ومحاولته صياغة نظريات كلية معتمدا على ما يُ 

تصلح لتكون بمفهوم تلك الحقبة نظرية تحكم النظام نتيجة من المعطيات المتوفرة وافتراض عالقة جديدة 
 االقتصادي. 

حسبما  –النظريات الناتجة عنها التأثير األهم إن هذه المداخل هي األهم واألبرز والتي تشكل مع 
أو /على مرحلة النظريات المحاسبية التركيبية والتفسيرية؛ فمن أهم النظريات التي تزامن ظهورها  –نراه 

، وريكاردو سميثتطويرها من طرف رواد الفكر الكالسيكي، نجد نظرية تقسم العمل التي عمل عليها كل من 
نقطة البداية في تحقيق اإلنتاجية العالية ومن بين أهم متطلبات تحقيق نظريته للنمو  سميثحيث عدها 
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العمل فيها العنصر األساسي، والتي أعطاها  اعتبراالقتصادي، إضافة إلى نظرية تكاليف اإلنتاج التي 
ذي بنى نظريته ال ريكاردوالطابع المطلق الذي يحكم نظريته للتجارة الخارجية؛ وهذا على خالف نظرة  سميث

للتجارة الخارجية على أساس التكاليف النسبية بين الدول؛ كما حظيت القيمة بنظريات اختلفت بناء على رؤى 
المحدد األساسي لها؛ واستعملت أيضا في  هو ظل العملت إلى قيمة تبادلية واستعمالية و المفكرين، وانقسم

 .  كاردوريصياغة نظرية توزيع الدخل على عناصر اإلنتاج لدى 

ضيق و الكالسيك،  التي انطلق منها أغلب عدم واقعية االفتراضات تطور البيئة االقتصادية، تجلىمع 
زيادة تطبع ي الذي أدى إلى ، وبروز التحليل االقتصادي الحدّ استيعابهم للعديد من المفاهيم االقتصادية

تركيز على الوحدة االقتصادية االقتصادي والالتوجه إلى تحليل السلوك والتجريدي، و االقتصاد بالطابع العلمي 
، خالفا للتحليل الكلي الذي ساد أفكار الكالسيكيين؛ فكان المدخل االستنباطي طار االقتصاد الجزئيفي إ

ضفائه لطابع الواقعية أكثر إالرياضي أساس التحليل والبناء الفكري ووسيلة تكميم السلوك الفردي، إضافة إلى 
تاج ذلك الوصول إلى التحليل باستعمال المدخل الواقعي والمدخل ن   قد كانو على النظريات االقتصادية؛ 

ي، مع دعمهما بالموقف الفردي الذي أفرز مدخل الدافع الفردي؛ فمثلت هذه المداخل مجتمعة لب الحدّ 
يَغتية، والتي على أساسالتوجه الفكري للمدرسة الحدّ  ية هم نظرياتهم، فقد كانت نظرية المنفعة الحدّ أ  ها ص 

محور التنظير لتلك المرحلة، وأساس تطوير أفكار التحليل االقتصادي والتأثير على بقية النظريات؛ فجاءت 
نسانية قيمة، كما برزت نظرية الحاجات اإلور النظرة إلى الطَ ية لتُ نظرية القيمة مبنية على المنفعة الحدّ 

ة للمدخل الحدي ومدخل الدافع الفردي، إضافة إلى التركيز على سيكولوجية المستهلك وتطوير نظرية كنتيج
االقتصادية التي شغلت هذه المرحلة ومن خالل اآللية التي تطورت ن أهم المداخل والنظريات االستهالك. إ

فصاح والقياس ، تعد األساس الخصب الذي أعطى لتفاعل اإل-(7-1)كما يوضحه الشكل رقم  –بها 
 المحاسبيين دفعة نوعية، وخاصية مميزة لمرحلة بدايات التنظير المحاسبي التركيبي والتفسيري.
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 (: تفاعل أهم المداخل والنظريات االقتصادية7-1شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 هيكلّية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيين .4

وربط هذا ألهم المداخل والنظريات االقتصادية وأسباب تطورها خالل هذه المرحلة،  تطرقنا من خالل
سهاما لها إ ه قد كانأن يتضح لناية بما كانت عليه أوضاع الفكر المحاسبي؛ التطور في البنية الفكرية التحليل

 زيادة ثير كان مبنيا علىل اإلفصاح والقياس المحاسبيين، وأن هذا التأهيكلية تفاعل تطوير البنية النظريةفي 
ثرة( في جانبي مستوى المعرفة االقتصادية ومستوى المعرفة المحاسبي؛ د المداخل األساسية المؤ تعددية )تعدّ ال

تفسيرية، مع تدعيم اإلطار كما يتضح لنا أيضا في هذه المرحلة ظهور النظريات المحاسبية التركيبية وال
س المحاسبيين بالمفاهيم المحاسبية، وتطوير وتحديث مختلف الفروض ة تفاعل اإلفصاح والقيالهيكليّ  النظري 

يوضح الشكل  ، إلى حاجات تنظيرية.والمبادئ في إطار تطور الحاجات المحاسبية إلى المعرفة االقتصادية
ن من المداخل والنظريات كوَّ بّين أن مستوى المعرفة االقتصادية والمُ يُ ، و ة هذا التفاعلهيكليّ  (8-1) رقم
قتصادية األساسية، قد استوجب على المحاسبة في هذه المرحلة التوجه أكثر إلى التطبع بالعلمية وتحديد اال

مستويات للمعرفة المحاسبية؛ حيث كان من نتائج تعدد وتنوع وتطور المداخل والنظريات االقتصادية، تنامي 
 Postulation) مدخل المسلماتفي المداخل المستقلة والخاصة بتطوير النظريات المحاسبية، فاستعمل 

 .عداد الباحثإ : من المصدر
 

 الفكر الكالسيكي

 حديالفكر ال

 البيئةتطور 
 االقتصادية

 أخالقي مدخل -

 التوازن  مدخل -

 استقرائي مدخل -

 استنباطي مدخل -

 العمل تقسيم نظرية -

 نتاجاإل تكاليف نظرية -

 القيمة نظرية -

 التوزيع نظرية -

 الخارجية التجارة نظرية -

 االقتصادي النمو نظرية -

 رياضي استنباطي مدخل -

 حدي مدخل -

 واقعي مدخل -

 فرديال الدافع مدخل -

 الحدية المنفعة نظرية -

 القيمة نظرية -

 الحاجات نظرية -
 اإلنسانية

 .االستهالك نظرية -

 الصناعية؛ الثورة بداية مع الصناعية الرأسمالية ظهور -

 الكثيف نتاجاإل وظهور الحرفي نتاجاإل نظام انهيار -
 االقتصادي؛ النظام في الصناعة وسيادة والمنظم

 والعلمية، التقنية االختراعات وتطور العلمية الثورة ظهور -
 التجريبي؛ المنهج تطبيق زيادة إلى إضافة

 االستهالك؛ وزيادة األسواق توسع -

  الفردية والملكية الحرية انتشار -
 والمنافسة التامة.       
 

 االفتراضات واقعية عدم -

 التي انطلق منها أغلب
 استيعابهمالكالسيك، مع ضيق 

 لعديد من المفاهيم االقتصادية؛ل

 والتجريدي؛ العلمي بالطابع االقتصاد تطبع زيادة -

 والتركيز االقتصادي السلوك تحليل إلى التوجه -
 االقتصاد طارإ في االقتصادية الوحدة على

 .الجزئي
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Approach)  مستعمال االفتراضات طار مفاهيمي استنادا إلى المنطقد إمحاوالت لتحديالمعتمد على ،
األساسية المتعلقة بالبيئة االقتصادية )باإلضافة إلى البيئة السياسية واالجتماعية( التي تعمل فيها المحاسبة، 
والتي ال يشترط فيها أن تكون واقعية كافتراض مجتمع المنافسة الكاملة؛ فقد تضمنت كثير من المسلمات 

 ،، آراء بالنسبة إلى أهداف المحاسبة والقياس في المحاسبةMattessichو  Chambers و Moonitzالتي نشرها 
كذلك نجد استعمال المدخلين االستقرائي  .1وهي تعتبر بالنسبة لهم مجاالت خاصة تتطلب البحث

واالستنباطي كمدخلين أساسيين في بناء النظريات المحاسبية، واألمر المميز في هذه المرحلة هو التوسع في 
استخدام المدخل االستنباطي كأسلوب تنظيري يبدأ في كثير من األحيان من االفتراضات األساسية ليتبعها 

استعمال المدخل االستقرائي  تم قية بشأن مواضيع المحاسبة قيد الدراسة؛ كماباشتقاق االستنتاجات المنط
في أغلب األحيان من المالحظات والقياسات حول المعلومة المحاسبية للمنشأة متوصال إلى  بتدأ  للتنظير مُ 

الذي  (Operationalism Approach) جرائيالمدخل اإل؛ إضافة إلى استعمال 2بناء تعميمات ومبادئ للمحاسبة
اء القوائم المالية يجب أن يفهموا على أن قرّ  Bedford يؤكدعلى المفهوم، حيث يكون القياس حسبه داال  

المدخل االقتصادي ؛ كما توسع استعمال 3العمليات التي يقوم بها المحاسبون إلنتاج رقم الدخل إلدراك معناه
للبنية  المحاسبيّ ين دية، إضافة إلى استعارة المفكريناالقتصالتحقيق التوافق بين المقاييس المحاسبية والمفاهيم 

تطوير المعرفة المحاسبية بهدف ستعملت في تطوير البناء الفكري االقتصادي لتلك الفترة المعرفية التي اُ 
أيضا المدخل األخالقي لتلبية الحاجة المحاسبية للتنظير،  قّ واشتُ جه نحو مرحلة التنظير المحاسبي؛ والتو 
Scottت مفاهيم العدالة والمساواة والصدق والحق والحياد وعدم التحيز في كتابات فَ ظ  فوُ 

عند صياغته  4
للنظرية المحاسبية؛ كما غلب على محاوالت التنظير المحاسبي انتهاج مجموعة من المعارف )والتي من 

د إطار نظري لمبادئ كلية، ، محاولة تحدي5أهمها المعرفة االقتصادية( التي تناقش معايير ما يجب أن يكون 
 وقدض أنها قابلة للتطبيق في كل مكان وزمان إذا ما توفرت ظروف معينة وأهداف واستخدامات محددة، فترَ يُ 
حاول في مضمونه طلق على هذا المدخل تسمية المدخل المعياري، وذلك العتماده على فرضيات مسبقة ويُ أُ 

ع بشكل رئيسي ب  تُ التي سنوردها هو المدخل السلطوي، والذي اُ  ؛ آخر المداخل6تحقيق التناسق المنطقي بينها
 من طرف المنظمات المهنية وذلك بهدف تنظيم الممارسات المحاسبية. 

 
 

                                                 
1
 .107: ص سابق، مرجع هندريكسن إلدون، 
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في مرحلة  ين(: المداخل والنظريات المؤثرة في هيكلّية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبي  8-1شكل رقم )
 النظريات التركيبية والتفسيرية
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إن هذه المداخل التي استوجبتها الحاجة التنظيرية لمهنة المحاسبة، قد واكبت التقدم الملحوظ في 
 لتحول المحاسبة نحو تفرازها لمجموعة من النظريات التي أسسجال المعرفة االقتصادية من خالل إم

خذ بفروض ومفاهيم ومبادئ جديدة تلبي احتياجات البناء النظري. فنجد التأصيل العلمي، كما دعت إلى األ
رسخت الفهم الصحيح للحسابات وتقسيماتها؛ قد  ،وما حددته من مفاهيم حول الحساب نظريات الحسابات

س المال والحفاظ عليه كنتيجة للواقع التنظيري رأكما كان لنظرية الملكية الدور الهام في تحديد مفهوم 
نظرية س المال في النظام االقتصادي؛ وجاءت مسألة تراكم رأولية فتراضاته األادي الذي أخذ في ااالقتص
س لمبدأ الثبات ومبدأ اإلفصاح الذي أعطى أساسا جديدا للتقييم واالهتالك وأسّ  ستمراريةلتبرز فرض اال الكيان

 اإلفصاح في المراحل السابقة؛ العام، هذا األخير خضع لإلطار القانوني اإلجباري خالفا لما كان عليه
د على فرض الشخصية المعنوية والفصل بين الملكية واإلدارة في بناء النظرية المحاسبية، يتأكإضافة إلى ال

الفصل بين رأس المال الخاص والديون مفهوم الدخل والوحدة االقتصادية و  نظرية الكيان ضبطت كذلك
الميزانية ذلك سلسلة من النظريات التي تعالج قضايا دورة القيمة و  حقوق الملكية؛ لتأتي بعدوقبولهما تحت بند 

بداية اإلنتاج من الرأسمالية الصناعية، مرحلة  لمتطلبات كاستجابة ،حساب التكاليفوالتقييم واالهتالك و 
من وما إلى ذلك،  ؛لتحكم في التكلفةالحاجة لفي التي زادت  ،متزايدة لشركات المساهمةالعداد األو  الضخم

مرحلة نمو الرأسمالية في زيادة الطلب على التشريعات التجارية الجديدة واألعمال التجارية والتعليم العالي 
 .1المالية

ظم من المداخل نساس مُ وتحوله إلى أنظير هذا التطور الكبير في المجال الفكري للمحاسبة، 
، إال أنها أسست لجوانب الفكر المحاسبي كليةإلى الشمولية في تغطيتها  م ترتق  ن كانت لا  والنظريات، التي و 
من ناحية اإلطار العام لهيكلية هذا التفاعل، فإنه و ين. ة تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيّ لتنظيم محكم لهيكليّ 

المعرفي االقتصادي الذي فاق  انطالقته من خالل المستوى  ىماثل نظيريه في المرحلتين السابقتين، وُيعطَ يَ 
حيث يبقى المستوى المعرفي الباعث األول طويره لجانبه التنظيري مستوى المعرفة المحاسبية؛ سبقية تفي أ

يف إلى الدوافع المكتسبة حاجات لتنظيم ضوالضابط للحاجات إلى المحاسبة؛ هذه الحاجات التي تطورت لتُ 
في ظروف متعددة  ث يمكن تطبيق هذه المعرفةيالمعرفة المكتسبة حول المحاسبة في المرحلة السابقة، بح
وقواعد االجراءات الالزمة للتحليل والتنبؤ وشرح  ،وكثيرة نسبيا، وذلك في نظام من الفروض والمبادئ المقبولة

، مع زيادة قاء الدوافع  الفطرية الخاصة باإلنسان السويّ إضافة إلى ب هذاوتفسير طبيعة الظواهر االقتصادية؛ 
وتناميها، وتحول شريحة المهتمين بالمعلومات المحاسبية إلى ما يعرف بالمجتمع المالي؛ األمر  رهادرجة تغيّ 

المداخل والنظريات المستقلة والخاصة بالمعرفة المحاسبية،  طورل وتَ كُ شَ الذي فتح المجال على نطاق واسع لتَ 
فالبداية دوما من الحاجات  ا؛والتي من خاللها يتم رسم متطلبات اإلفصاح الواجب إنتاجها واإلفصاح عنه
فراد األهداف المحاسبية في إومنها إلى متطلبات اإلفصاح، لكن األمر الجدير بالذكر في هذه المرحلة، هو 

جل المحاوالت الخاصة ببناء النظرية باألولوية، فتوضع في أعلى مستوى هرم هيكل بناء النظرية المحاسبية، 

                                                 
1
 Mattessich Richard, Op. Cit., p.147. 
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هما المبادئ واإلجراءات العملية التي تتضمن على وجه الخصوص متبوعة بالمفاهيم والفروض، ومن بعد
وظيفة القياس؛ األمر الذي قد يبدوا مخالفا لهيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس التي قمنا بوضعها في هذه 

الذي اعتبر فيه أن مصطلح اإلفصاح نسبي، ولكنه  هندريكسنالمرحلة وسابقاتها؛ لكن إذا أخذنا بتعريف 
م لهم المعلومات المالية وتعيين الغرض قدّ ورة كونه هدفا للقوائم المالية، وذلك بعد تحديد من تُ يركز على ضر 

؛ نجد وكأننا نقول، يجب على القياس تلبية متطلبات اإلفصاح التي هي جوهر توجيه 1م من أجلهقدّ الذي تُ 
التفاعل بين اإلفصاح والقياس  غنا هيكليةالمالي؛ ونكون قد ص   األهداف، وهذا بعد تحديد احتياجات المجتمع

نا وجهة نظرنا في أن القياس كان وال يزال في مختلف مراحل التفاعل ، وأكدّ (8-1)كما يوضحه الشكل رقم 
ن شئنا التدقيق أكثر، فهو تابع بالدرجة  الحاصل بينه وبين اإلفصاح، تابعا لما تمليه متطلبات اإلفصاح، وا 

 األولى لالحتياجات المتغيرة والمتنامية للمجتمع المالي.   
كيفية تطور ل تصور مقترح (9-1)الشكل رقم يبّين لنا ؛ سبةبالرجوع مرة أخرى إلى مسألة تطور المحا

  بين تلبيتها للحاجات وتطورها كعلم مستقل. مرحلة النظريات التركيبية والتفسيريةالمحاسبة في 
 نظريات التركيبية والتفسيريةال(: المحاسبة بين تلبية الحاجات والتطور المستقل في مرحلة 9-1شكل رقم )
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 .من إعداد الباحث المصدر:

 المحاسبة سجل تاريخي للعمليات
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 المحاسبة عاكس للواقع االقتصادي
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 .(على تلبية حاجات تابعة بناء   )
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 منفعة مستخدم المعلومة المحاسبية المحاسبة سلعة تلبي االحتياجات
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 محاوالت وضع معايير محاسبية
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كما هو الحال  أيضا في هذه المرحلة وبالتحليل نفسه يظهر أن ألساَسّي التطور نقاط تفاعل مشتركة
مع المرحلتين السابقتين؛ ولكن االختالف يكمن في تميز هذه المرحلة ببداية إدراج تصنيف المحاسبة كنظام 

لترشيد القرارات، وبداية التنظير الخاص بالمحاسبة، وتأثير هذا التنظير في التطور المستقل بشكل للمعلومات 
 بشكل أكبر. بها أساسي، وهذا تدعيم لتطور المحاسبة بناء  على تطور الحاجات الخاصة

IV. السلوكية احملاسبية النظرايت مرحةل 

آخر المراحل في التقسيم الذي اخترناه لدراسة ( Behavioral theories) السلوكية تمثل مرحلة النظريات
عد هذه النظريات من نتائج التطورات الحديثة في مجال ين؛ حيث تُ هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيّ 

وفي مجال اتخاذ القرارات؛ حيث أصبح التركيز أكثر  ،التنظير المحاسبي واالتجاه نحو دراسة عملية االتصال
على مالءمة المعلومات وعلى سلوك األفراد والجماعات المختلفة تجاه هذه المعلومات، من خالل قياس 

، فتحولت بذلك البحوث 1وتقييم اآلثار االقتصادية والنفسية واالجتماعية لإلجراءات المحاسبية ووسائل التقرير
ات القرن الماضي، مع الوصول بوظيفة المحاسبة في هذه يلمجال السلوكي بداية من ستينالمحاسبية إلى ا
خالفا لعلم االقتصاد، كاإلدارة وعلم النفس واالجتماع  رجة متقدمة في االتصال بعلوم أخرى المرحلة إلى د

ا أكثر نحو والرياضيات؛ وتحولها إلى نظام للمعلومات، فضال عن تعدد وتمايز فروعها البحثية وتوجهه
فكانت من أهم نواتج نهايات هذه المرحلة تتويج الممارسة والفكر المحاسبيين بإطار  األصالة العلمية.

يضع المفاهيم التي تبنى عليها عملية بناء وعرض البيانات المالية (Conceptual Framework) مفاهيمي 
، (IFRS)ها الطابع الدولي ئذت في بناللمستخدمين الخارجيين، إضافة إلى مجموعة من المعايير التي أخ
لعملي. بحيث سنربط تحليلنا لبدايات اواستعملت بهدف تضييق شقة الخالف بين المحاسبين في التطبيق 

متدة من منتصف القرن العشرين إلى غاية وقتنا بالتطورات الفكرية االقتصادية المُ  السلوكيةظهور النظريات 
أن هذه المرحلة لم تشهد زوال النظريات التركيبية والتفسيرية وال حتى التحول الكلي  إلى الحاضر؛ مع اإلشارة

نحو النظريات السلوكية؛ فالواقع أن التطور كان في المستويات الثالثة للنظرية المحاسبية لكن بدرجات 
وفيما المحاسبي.  متفاوتة، حيث كانت هذه المرحلة مهدا للتركيز على النظريات السلوكية في عملية التنظير

 .(IFRS)أهم اإلسهامات الفكرية التي واكبت هذه المرحلة وصوال إلى معايير المحاسبة الدولية  يلي

 السلوكية المحاسبية النظريات مرحلة في المحاسبة بحوث توجهات .1
، واستمر تزايد م1950بدأ النقاش حول تأثير العلوم السلوكية على تطوير نظرية المحاسبة منذ سنة 

والرابطة الوطنية  (AAA)االهتمام بهذا المجال من البحوث إلى أن أعلنت جمعية المحاسبة األمريكية 
للبحث عن سبل إلدماج نتائج العلوم السلوكية في  م1970تشكيل لجان في أوائل سنة  (NAA)للمحاسبين 

السلوكية على المحاسبة ينص على أن م إقرار بشأن تأثير العلوم 1971التعليم المحاسبي، ليأتي سنة 
"المحاسبة هي عملية سلوكية" وأن "الغرض الرئيسي من التقارير المحاسبية هو التأثير على التصرف: أي 
                                                 

1
 .10: ص السابق، المرجع 
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وضح توجه وهدف دت التعريفات التي تُ ؛ في خضم هذا التسارع في تبني منهج البحوث السلوكية، تعدّ 1سلوك"
م 1969قد عّرفا المحاسبة السلوكية سنة  DeCosterو Brunsنجد ومنهج بحوث المحاسبة السلوكية؛ حيث 

 Waller، وعّرف 2ها "مجال البحث الذي يدرس أثر عملية القياس واإلبالغ عن األشخاص والمنظمات"على أنّ 
م بحوث المحاسبة السلوكية على أنها "البحوث المحاسبية التي تقوم باختبار فرضيات بشأن اآلثار 2002سنة 
. 3ة على مسلمات واقعية عن عقالنية اإلنسان التخاذ القرارات االقتصادية خالل إعدادات المحاسبةالمترتب

سنة  Shieldsو  Birnbergوفي استعراضهما الشامل لثالثة عقود من البحوث المحاسبية السلوكية، شّدد
تتميز بفرضياتها حقيقة أن البحوث المحاسبية السلوكية هي مدرسة في أبحاث المحاسبة،  م على1989

ألهم  . وفيما يلي نقدم طرحا  4ومنهجها، ويجب التفريق بينها وبين غيرها من المدارس في أبحاث المحاسبة
 البحوث السلوكية. تتوجها

 سبة القائمة على اتخاذ القراراتبحوث المحا   .1.1
على عناصر  ها حقل يحتوي مكن وصفها بأنّ نظير تقاطع بحوث المحاسبة مع العلوم المعرفية التي يُ 

النماذج  حيث كانت، صطناعياالوالفلسفة، والتعليم، والذكاء  من علم النفس المعرفي، وعلم الحاسوب،
، المستندة إلى أسلوب المحاكاة الحاسوبية التي (Cognitive Computational Models) الحسابية المعرفية

Simonو Newell وضعها
باتخاذ  اصةطوير واختبار النظريات الخوفر إطارا أكثر تحديدا لت، تُ م1972سنة  5

محاسبي، وكانت بدايتها ال لنظريات اتخاذ القرار الوصول تسعى إلى كانت هذه البحوثفالقرارات المحاسبية؛ 
التحقيق في كيفية استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االئتمانية من قبل موظفي من خالل 

استعمال المعلومات المالية ’’في دراسة بعنوان  Stephensالبنوك، وقد أجريت أولى هذه الدراسات من قبل 
سنة  ‘‘  (Uses of Financial Information in Bank Lending Decisions)في قرارات اإلقراض المصرفي

، قال فيها أنه يتطلع في سلوك قرار هؤالء الموظفين عند منح االئتمان، وكان قادرا في النهاية على م1980
. 6تحديد إجراءات القرار وتحديد تسلسل التحليل، واألهم، توليد فرضيات للتحقيق في هذا األمر في المستقبل

مستخدم المعلومات، األمر الذي جعل استعمال مدخل إن هذه البحوث كانت فيها محاولة لوصف سلوك 
تيح إمكانية أكبر في استكشاف كيفية أداء المهام المعقدة للبشر ومعرفة المزيد عن عملية العلوم المعرفية يُ 

اتخاذ القرارات، وتطوير نظريات محاسبة اتخاذ القرار تكون مفيدة للوصف والتنبؤ وتحسين القرارات التي 
بون ومدققو الحسابات ومستخدمو المعلومات المحاسبية؛ كما اهتمت هذه البحوث بمهام يتخذها المحاس

                                                 
1
 Cao Le Thi & Buchanan Philip G., The Integration Of Behavioral Accounting In Graduate Accounting 

Curricula, Journal of Accounrrng Education, Vol. 3, No. 2, pp. 115-121, 1985.  
2
 Jais Sebastian-Dominik, The Successful Use of Information in Multinational Companies, Deutscher 

Universitäts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, Germany, 2007, p. 7. 
3
 Zwick Rami & Rapoport Amnon, Experimental Business Research, Springer US, Vol. 3, 2005, p. 35. 

4
 Jais Sebastian-Dominik, Op. Cit., p. 7.  

5
 Peters James M., Decision Making, Cognitive Science and Accounting: An Overview of the Intersection, 

Accounting Organizations and Society, Vol. 18, No. 5, pp. 383-405, 1993.  
6
 Dillard Jesse F., Cognitive Science And Decision Making Research In Accounting, Accounting Organizations 

and Society, Vol. 9, No 3/4, pp. 343-354, 1984.  
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وفر فهما على أساليب البحث الميداني والتحليالت، ويُ  المحاسبة، من خالل تحليل المهام الذي يعتمد أساسا  
، األمر الذي ُيعد ضروريا للتمييز بين نظريات القرار (Accounting Decision Tasks)لمهام القرار المحاسبي 

 Human)المحاسبي ونظريات القرار العام؛ إضافة إلى التوسع في استعمال مجال التشغيل الذهني للمعلومات 

Information Processing) .في مجال بحوث نظريات القرار المحاسبي 

  بحوث المحاسبة القائمة على السوق    .2.1
شملت أهم البحوث التي تضمنتها النظريات السلوكية والمبنية على أساس السوق، أربعة توجهات 

Ball & Brownرئيسية؛ أولى هذه التوجهات نجدها في دراسة 
.Foster et alكل من  ودراسة ،م1968سنة  1

2 
عن دراسات للحدث تقوم بقياس أثر نشر بيانات الدخل المحاسبي على أسعار  نعبران تُ ا، والّلتم1984سنة 

 (Efficient Market Hypothesis)ستعملة في ذلك فرضيات كفاءة السوق األوراق المالية أو حجم التعامل، مُ 
؛ بحيث ُتستعمل هذه البحوث من (Capital Asset Pricing Model)ونموذج تسعير األصول الرأسمالية 

عتقدات المستثمرين، األمر الذي ُيفيد في وضع المعايير الناحية السلوكية في تحديد معلومات حول تغير مُ 
واتخاذ القرارات االقتصادية وبناء توقعات المحللين؛ وفي سلسلة من الدراسات األخرى التي اتخذت من السوق 

، (ß)تقدير درجة المخاطر النظامية أساسا لها، نجد دراسات تحاول تقصي دور المعلومات المحاسبية في 
Mandelker & Rheeكدراسة 

Elgers & Marry، ودراسة م1984سنة  3
. كما جاءت دراسة كل م1982سنة  4

5من 
Ohlson  ودراسة م1991سنة ،Strong

، لتتناوال أثر اإلفصاح عن أرقام الدخل على متوسط م1990سنة  6
المحاسبية على أساس السوق. مؤخرا، ونتيجة للتوسع في استعمال عوائد األسهم، كتكملة لسلسلة البحوث 

7السلوكية األبحاث السلوكية حصل تحول من فرضيات كفاءة السوق نحو فرضيات السوق 
(Behavioral 

Market)  األمر الذي أجبر الدراسات المحاسبية على إدخال التحيزات النفسية للبشر التي يتم دراستها في ،
، مشّكلة بذلك سلسلة جديدة من األبحاث المحاسبية القائمة (Behavioral Finance) سلوكيةالمالية الأدب 

Lee على السوق، ونورد كمثال عنها دراسة 
، والتي يرى فيها أن معرفة أسعار السوق هي م2001سنة  8

وضحا ضرورة انتهاج البحوث المحاسبية لمفهوم اإلشارة التي عقدة، تستحق المزيد من االهتمام، مُ عملية مُ 
                                                 
1
 Ball Ray & Brown Philip, An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of Accounting 

Research, Vol. 6, No. 2, pp. 159-178, 1968.  
2
 Foster George et al., Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns, The Accounting 

Review, Vol. 59, No. 4, pp. 574-603, 1984. 
3
 Mandelker Gershon N. & Rhee S. Ghon, The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on 

Systematic Risk of Common Stock, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 19, No. 1 pp. 45-

57, 1984. 
4
 Elgers Pieter T. & Murray Dennis, The Impact of the Choice of Market Index on the Empirical Evaluation of 

Accounting Risk Measures, The Accounting Review, Vol. 57, No. 2, pp. 358-375, 1982. 
5
 Ohlson James A., The theory of value and earnings, and an introduction to the Ball-Brown analysis, 

Contemporary Accounting Research, Vol. 8, Iss. 1, pp.1-19, 1991.  
6
 Strong Norman, The Relation between Returns and Earnings: Evidence for the UK, Accounting and Business 

Research, Vol. 24, Iss. 93, pp. 69-77, 1993. 
7
 Smith Donald J., Moving from an Efficient to a Behavioral Market Hypothesis, The Journal Of Behavioral 

Finance, Vol.  9, pp. 51–52, 2008.  
8
 Lee Charles M.C., Market efficiency and accounting research: a discussion of ‘capital market research in 

accounting’ by S.P. Kothari, Journal of Accounting and Economics, Vol. 31, pp. 233–253, 2001.  

http://www.tandfonline.com/loi/rabr20?open=24#vol_24
http://www.tandfonline.com/toc/rabr20/24/93


 

43 

 

  احملاسيب التطور مراحل خمتلف يف والقياس اإلفصاح تفاعل 

ولد تحركات األسعار، آخذة في ذلك بنماذج السلوك العقالني ودورها في عملية قدمها المعلومة والتي تُ تُ 
 .المالية السلوكيةالمراجحة، وبمتغيرات تحليل 

  ث المحاسبة القائمة على الوكالةبحو    .3.1
تهتم هذه الدراسات بسلوك اإلدارة تجاه السياسات المحاسبية البديلة، حيث تعتمد على نظرية الوكالة 

(Agency Theory)  التي ظهرت كتفسير للظواهر المحاسبية والتنظيمية )الطلب  ةبشكل كبير، هذه األخير
غط من قبل الهيئات التنظيمية، هود الضعلى التقارير المحاسبية، التغيرات في أساليب المحاسبة المختارة، جُ 

دود فعل سوق األوراق المالية للتغير في محاسبة التفويض( وكان االستعمال األكبر لها في مجال بحوث ورُ 
 Watts؛ ومكنت حسب من القرن الماضي اتيات والثمانينيالمحاسبة اإلدارية خاصة خالل فترة السبعين

م1986 سنة  Zimmermanو
أدبيات الوكالة وأدبيات حقوق الملكية في المحاسبة؛ بحيث ، من الفصل بين 1

النماذج الرياضية لنظرية األلعاب لمعالجة مجموعة محدودة من مشاكل  أن أدب الوكالة يستخدم عموما  
الوكالة، في حين يستخدم أدب حقوق الملكية نماذج أبسط لمعالجة مجموعة واسعة من مشاكل الوكالة؛ 

أصحاب النظريات اإليجابية يقومون بعرض التقارير المالية على أساس نظرية الوكالة، ويشيران أيضا إلى أن 
كجزء من عملية تعاقد الشركة؛ حيث أن الغرض الرئيسي من المحاسبة من منظور نظرية الوكالة هو تسهيل 

النظر في اآلثار على هذه النظرية  التعاقد وبالتالي تقليل تكاليف الوكالة، ويجب على واضعي المعايير بناء  
، وليس التباين (Existing Contracts)المترتبة على المعايير المحاسبية المقترحة بشأن العقود القائمة 

العرضي في إجراءات المحاسبة التي ُتَعّد كمؤشر على محاوالت اإلدارة للتالعب بأرقام المحاسبة من أجل 
أهم التفسيرات المعاصرة لطبيعة  (Contracting Theory)اعُتبرت نظرية التعاقدات  تضليل المستثمرين. وقد

جرد ها ليست مُ الوحدة المحاسبية، فهذه األخيرة ليست شخصا طبيعيا وليست شخصية معنوية مستقلة، كما أنّ 
نّ  سة على عقود رسمية  (Proprety Rights)ما هي ائتالف من أصحاب الحقوق اعتماد من األموال، وا  ُمؤسَّ

إلى أن المشاكل األولى في نموذج محاسبة نظرية الوكالة  3م1972سنة  Demskiير ش؛ ويُ 2وغير رسمية
تتطلب قياس األداء المحاسبي وتكون وظيفة تحفيز تقوم على أساس قياس األداء المحاسبي؛ األمر الذي 

ساعد على استخالص فرضيات حول الممارسات المحاسبية واستخدام المعلومات المحاسبية، ويمكن أيضا يُ 
البحث للتنبؤ بالتسلسل الزمني للتغييرات في النظم المحاسبية. ومن البحوث الحديثة  فياستخدام هذا النهج 

Will Sealفي هذا المجال، دراسة 
ظرية الوكالة وحوكمة الشركات في بّين العالقة بين ن، التي تُ م2006سنة  4

 The Institutional Theory of)للوكالة إطار النظرية المؤسساتية؛ حيث تم التحول إلى النظرية المؤسساتية 

Agency)ية.ات، وتحليل السلوك اإلداري على نطاق واسع من خالل الممارسات المؤسس 
                                                 
1 Hunt Herbert G. & Hogler Raymond L., Agency Theory as Ideology: A Comparative Analysis Based on Critical 

Legal Theory and Radical Accounting, Accounting Organizations and Society, Vol. 15, No. 5, pp. 437-454, 

1990.  
 .398ص:  مرجع سابق، ،عباس مهديالشيرازي  2

3
 Magee Robert P., Discussion of ‘‘Contracting theory and accounting’’, Journal of Accounting and Economics, 

Vol. 32, pp. 89–96, 2001.  
4
 Seal Will, Management accounting and corporate governance: An institutional interpretation of the agency 

problem, Management Accounting Research, Vol. 17, pp. 389-408, 2006. 
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  ة القائمة على التوسع في اإلفصاحبحوث المحاسب   .4.1
تعد هذه البحوث امتدادا للبحوث القائمة على السوق )كفاءة السوق(، من حيث رغبة مستخدمي 
المعلومات المحاسبية في تحسين عملية اتخاذ القرارات؛ وامتدادا لبحوث الوكالة من حيث أهداف الرقابة على 

ئص النوعية األساسية مة كإحدى الخصاءتصرفات اإلدارة؛ فزادت أهمية هذه البحوث مع زيادة أهمية المال
أكثر المداخل المؤثرة في هذه البحوث،  (Event Approach)للمعلومة المحاسبية؛ وكان مدخل األحداث 

بحيث شكل مجال التحول من االهتمام بمستخدمي التقارير المالية صوب تحديد األحداث االقتصادية والمالية 
Karmon & Lubwamaراسة التي يجب اإلفصاح عنها؛ ومن أمثلة هذه الدراسات، د

التي ، م1997سنة  1
ة السلوك اإلداري، تمهيد من خالل مراقبالكشف هذا ربط فيها أنشطة تمهيد الدخل مع الحوافز اإلدارية، ويُ تُ 

النظرية اإليجابية للمحاسبة لشرح لماذا ينخرط المديرون في عملية تمهيد الدخل؛ إضافة إلى  ينُمستخدم
التوسع في اإلفصاح عن المعلومات غير المالية التي تشمل المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بما فيها من 

وعن الموارد البشرية، إفصاح عن تفاعل المنظمات مع المجتمع واإلفصاح عن الموارد الطبيعية والبيئة 
Bassettكدراسة 

إن هذه البحوث التي تناولت قياس دوران العمال ومحاسبة الموارد البشرية. ، م1972سنة  2
تناولت أيضا القيود المفروضة على عملية التوسع في اإلفصاح، من حيث التكاليف المرتبطة بعملية 

 .3الموقف التنافسي للمنشأة اإلفصاح وكذلك التأثير السلبي للتوسع في اإلفصاح على
ما يمكن التعليق عليه فيما يخص توجه البحوث المحاسبية في هذه المرحلة، هو تحولها إلى بحوث 
سلوكية إيجابية، تحاول استقراء واقع بيئة المحاسب وتأثير العوامل التكوينية النفسية واالجتماعية لإلنسان فيها 

لما كانت عليه بحوث المحاسبة السلوكية  عند إعداد القوائم المالية في مجالي اإلفصاح والقياس؛ وذلك خالفا  
المعيارية التي تميزت بالوصفية المعملية المستندة إلى فرضيات منطقية أو نظرية تلقى قبوال  عاما ؛ األمر 

Breitkreuzالذي أشار إليه 
، عندما أعطى مقارنة بين البحوث المحاسبية السلوكية والبحوث م2009سنة  4

التمويلية السلوكية، فاألولى ترتكز على مجموعة من النظريات مثل نظرية الوكالة ونظرية األلعاب 
واقتصاديات المعلومة، وهذه هي البحوث الوصفية المعملية، أما النوع الثاني من البحوث فترفض حسب 

Breitkreuz نية غير المحدودة من مستخدمي المعلومات المحاسبية، وتتميز باعتمادها على التحليل العقال
 النفسي واالجتماعي في أساليبها البحثية. 

كما مكنت هذه المرحلة من التطور في الفكر المحاسبي من استعمال مداخل جديدة، كان أبرزها 
طي، وذلك كأهم نواتج البحوث المحاسبية القائمة المدخل العلمي الذي دمج بين المدخل االستقرائي واالستنبا

                                                 
1
 Karmon David J. & Lubwama Christopher W.K., An Events-Study Approach to Detecting Income-Smoothing 

Activities: Some Evidence from Multinational Corporations, Journal of International Accounting, Auditing & 

Taxation, Vol. 6, Iss.1, pp. 75-95, 1997.  
2
 Bassett Glenn A., Employee Turnover Measurement and Human Resources Accounting, Human Resource 

Management, fall, pp. 21-30, 1972.  
3
 Espahbodi Reza & Hendrickson Harvey, A Cost-Benefit Analysis of Accounting for Inflation, Journal of 

Accounting and Public Policy, Vol. 5, pp. 31-55, 1986.  
4
  Breitkreuz Robert, Behavioral Accounting Vs. Behavioral Finance: A Comparison of the Related Research 

Disciplines, GRIN Verlag, 2009. 
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على أساس السوق؛ إضافة إلى استعمال مدخل العلوم المعرفية والمدخل المؤسساتي والمدخل السلوكي 
ومدخل الحدث والمدخل اإليجابي؛ األمر الذي رسخ أكثر للتأصيل العلمي للمحاسبة وأعطى هذه المرحلة 

ين بوضع معايير محاسبية الغرض منها إثره الممارسة والفكر المحاسبيّ  ميزة التقدم المتسارع؛ توجت على
إعداد عطى القدرة على حتى تُ موثوق بها المقارنة وال، في مبادئ المحاسبة تطابقا  أكثر الوصول إلى حالة 

كانت جهود وضع مجلس أو لجان لوضع  م1970 سنة؛ ففي واتخاذ قرارات استثمارية أفضلأفضل  تقارير
واليابان  وأستراليافي عدد من البلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكندا المعايير، نشطة 

يجاد هيئة على المستوى إ؛ وإلعطاء هوية ألعمال الّلجان على مستوى هذه البلدان، كان البد من والهند
نيت التي عُ ، م1973 سنةفي   (IASC) لجنة معايير المحاسبة الدوليةإلى إنشاء الدولي، األمر الذي دعى 

وفر مجموعة من المبادئ الذي يُ  التصوري فكرة اإلطار ، مع وضع (IASs) بإصدار معايير المحاسبة الدولية
، تم م2001 سنة ، وفيبالغ عن المعلومات المالية كجزء من عملية اتخاذ القراراإلتنظيم و متسقة لتوجيه ال

عملية وضع  جودةشرعية، و لتعزيز استقالل، و  IASC عمل أوجه القصور فيعلى إجراء تغييرات أساسية 
ثره إاألمر الذي تم على ، (IASB)وض بمجلس معايير المحاسبة الدولية وعُ المعايير المحاسبية الدولية، 

(IFRSs) التقارير المالية الدوليةرفت بمعايير امتداد سلسلة جديدة من معايير المحاسبة الدولية عُ 
1. 

، األمر (IFRS)سنرجئ في هذا الجزء التعمق في هيكلية البناء الفكري لمعايير المحاسبة الدولية 
بشيء من التفصيل في الفصل الثاني؛ وسنكتفي بإظهار أهم األحداث الفكرية االقتصادية  سنتطرق لهالذي 

التي واكبت هذه المرحلة والتي كان من نتائجها الوصول إلى هذه المعايير ومختلف البحوث المحاسبية التي 
 .السلوكية اتالنظري مرحلة في المؤثرة االقتصادية الخلفية توجه نورد يلي وفيماتم التطرق إليها. 

  السلوكية المحاسبية النظريات مرحلة خالل المؤثر االقتصادي الفكر .2
محطات فكرية أساسية تبدأ من ظهور  ادية المؤثرة في هذه المرحلة خمساالقتص شهدت المعرفة

والفكر  (Keynesian)، ومرورا بالفكر الكينزي (The New Classical)الفكر االقتصادي الكالسيكي الجديد 
 Institutional)، واالقتصاد المؤسساتي (Monetarism and the Chicago School)النقدي لمدرسة شيكاغو 

Economics)  واالقتصاد الدولي(International Economics) المالي، وصوال إلى االقتصاد(Financial 
Economics)  والتفكير في مرحلة ما بعد الركود العظيم(Post-Great Recession thinking)  في وقتنا

الحالي؛ فرغم أن هذه المرحلة امتدت إلى حوالي ستين سنة، إال أنها شهدت تطورات سريعة وكبيرة في 
 .ةمستوى المعرفة االقتصادي

 

 

 

                                                 
1
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46 

 

  احملاسيب التطور مراحل خمتلف يف والقياس اإلفصاح تفاعل 

 م(1924 –م 1842ر ألفريد مارشال )أفكا   .1.2
ؤسس المدرسة المارشالية هو أشهر أعالم الفكر االقتصادي الكالسيكي الجديد، وهو مُ  مارشال

(Marshallian School) –  للفكر االقتصادي، والذي كان له تأثير بالغ  -أو ما يعرف بمدرسة كامبريدج
، بدأ 1كأستاذ االقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج م1884 سنةاألهمية على هذه المدرسة منذ تعيينه 

، ومنها م1867 سنةالميتافيزيقا والمشاكل األخالقية في  ودراسة اتالرياضي دراسةالدراسات االقتصادية له بعد 
غة البيانية، آخذا بمبادئ المدرسة الحدية ومنطلقا إلى اللّ  ميلو لريكاردوبدأ بترجمة العديد من النظريات 

أهمية بالغة للفعل الفردي واالجتماعي الذي يقع تحت قيد ندرة الموارد، في سعيه  مارشال؛ حيث أولى 2منها
لما جاءت به  شير في فكرته للتعامل مع الفعل الفردي، خالفا  ل على المتطلبات المادية للرفاهة؛ كما يُ للحصو 

الرجل كما هو )بلحمه ودمه( بسلوكه ومحفزاته يقصد فكرة الحديين حول الرجل االقتصادي، أنه في تحليله 
حول السلوك االقتصادي، وبالتحديد السلوك  نصبا  ودوافعه، محاوال بذلك جعل تحليله االقتصادي مُ 

مة من الناحية الفسيولوجية وحي في اختياراته، إلى بنية من الحاجات المصمّ االقتصادي للمستهلك، الذي يُ 
ب عملية القياس والتنبؤ بالسلوك صعّ  عطي تغيرات في الحاالت الذهنية للفرد، ويُ واالجتماعية، األمر الذي يُ 

شير في افتراضه لتحليل السلوك االقتصادي إلى أساس العقالنية والرشادة التي تحكم كل البشري، إال أنه يُ 
ه دّ ، دراسة أثر التغير في الزمن الذي عَ لمرشال  . كما شملت المساهمات البارزة3م والمستهلكظ  نَ من سلوك المُ 

تجها إلى مدخل التحليل ، مُ 4ويلين القصير والطيّ دَ خضعا بذلك تحليله إلى المَ أساسية للوعي اإلنساني، مُ  سمة  
ذين ومن خاللهما يقول أن التوازن االقتصادي ليس من ظروف الحياة الحقيقية، وأن الديناميكي والمرونة، اللّ 
شير إلى ؛ وفي حديثه عن القيمة والتوازن في السوق، يُ 5سير لتتحول إلى حالة احتكارحالة المنافسة الحرة تَ 

ؤكدا على أن الطلب يعتمد على كفيلة بتحقيق التوازن وسعر السوق، مُ أن تفاعل قوى العرض والطلب 
فرقا بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية، واضعا بذلك قانون المنفعة الحدية المتناقصة ومنها إلى المنفعة، مُ 

لب. كما قانون الطلب )العالقة العكسية بين الطلب والسعر(، وصوال إلى فائض االستهالك وقانون مرونة الط
بعنوان  م1919 سنةنشور مسعى لشرح أصول المشاكل المعاصرة للصناعة والتجارة من خالل كتابه ال

ة وتنظيم األعمال ي يتناول فيه دراسة تقنية الصناع، الذ (Industry and Trade)‘‘الصناعة والتجارة’’
التنظيم الصناعي رابع عوامل اإلنتاج عتبرا أن التجارية؛ وتأثيراتها على األوضاع لمختلف الطبقات واألمم، مُ 

اإلنتاجية، ومتحوال بذلك نحو أسلوب التوزيع الوظيفي لعناصر الدخل  وأن للمنظم دور أساسي في العملية

                                                 
1
 Braud Alain, The Impact of Alfred Marshall's Ideas. The Global Diffusion of His Work, The European Journal 

of the History of Economic Thought, Vol.19, Iss.2, pp. 315-320, 2012, p.316.  
2
 Roll Eric, Op. Cit., p. 390. 

3
 Endres A.M. , Marshall's analysis of economising behaviour with particular reference to the consumer, 

European Economic Review, Vol. 35, pp. 333-341, 1991. 
4
 Frantz Roger, Two Minds: Intuition and Analysis in the History of Economic Thought, Springer US, 2005, pp. 

59-75.  
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، األمر الذي ُعد مؤسسا لتحليل اإلدارة العلمية في 1على أساس المساهمة الحدية في العملية اإلنتاجية
 . 2بريطانيا

 م(1946 –م 1883مينارد كينز )جون أفكار     .2.2
االقتصاد الكلي الحديثة الذي يستند إلى األسس الجزئية لوصف  مؤسس، و مارشالتلميذ األستاذ  كينز

والمستوى  وطنيوالناتج ال وطنيل المتغيرات الكلية كالدخل التحلي، انتقل إلى 3السلوك االقتصادي البشري 
دخار واالستثمار والبطالة، وغيرها من مختلف االستهالك واالكلي، وعالقاتها مع العام لألسعار والطلب ال
سلسلة من االنتقادات في نظريته العامة حول األفكار االقتصادية التي سادت  كينزالعالقات؛ حيث وجه 

بكل مراحله؛ حيث جمع بشكل كامل ومتناسق بين مجموعة من النظريات المنفصلة، والتي  يالكالسيكالفكر 
على  -جنبا إلى جنب مع توقعات المدى البعيد  -الفائدة في أسواق المال، وتأثير الفائدة  شملت تحديد سعر

االستثمارات، وتأثير االستثمارات على مستويات اإلنتاج والعمالة؛ مستندا في تحليله لهذه النظريات على 
ي إلى ضرورة التمييز شيرا وبشكل أساسالتوقعات، مُ  لجماعي في عالم عدم التأكد وسيطرةالسلوك البشري ا

؛ 4بين األعوان االقتصاديين من حيث نوع ودرجة عدم التأكد التي تمس قراراتهم التي توحي يتناقض المصالح
جمل أفكاره على االستهالك، واضعا قانون االستهالك النفسي ودوافعه، ومعتبرا إياه سبب حيث بنى كينز مُ 

األزمة، فنقص االستهالك يؤدي إلى عدم التوازن )ألخذه بفرض أن الطلب هو الذي يخلق العرض(، وتشكل 
رة التوازن ، ما يتطلب خلق طلب إضافي، ألن فك(Propensity To Consume)فجوة في الميل إلى االستهالك 

من قبل القطاع العام للحفاظ على  وجه  ، والبد أن يكون هذا الطلب اإلضافي مُ كينزالتلقائي مرفوضة عند 
اإلقدام عليه بالمقارنة بين الكفاية الحدية لرأس  كينز ن . في حديثه عن االستثمار، يقر  5الطلب الكلي الفّعال

)معدل العائد المتوقع( وسعر الفائدة )على السندات فقط(،  (Marginal Efficiency of Investment)المال 
مشيرا إلى أن هذا األخير يرتبط بالعوامل النفسية وكمية النقود في السوق، رافضا لفكرة االنقسام بين 

؛ من جهة أخرى 6المتغيرات النقدية والحقيقية، ومعتبرا نفوذ المال واسع االنتشار والتأثير في االقتصاد الحقيقي
الدولية، رغم انحصار تحليله في نظريته العامة على االقتصاد المغلق، فهو يؤيد قاعدة  كينزتجلى نظرة ت

      .7الذهب العالمية وتوازن ميزان المدفوعات لتحقيق االستقرار الداخلي
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 م(2006 –م 1912مان )أفكار ميلتون فريد   .3.2
النقدية التي آمنت بالفكر النقدي الكالسيكي  هو من أبرز أعالم مدرسة شيكاغو المعروفة بالمدرسة

في  فريدمانسهامات التي قدمها زيادة األسعار؛ فكانت من أهم اإل القائل أن زيادة عرض النقد يؤدي إلى
مجال النظريات االقتصادية، هي في مجملها تتعلق بـ: نظرية السعر، النظرية النقدية، االقتصاد الكلي 

أعماله في نظرية السعر منذ سنة  فريدمانعائمة، فرضية الدخل الدائم. بدأ التطبيقي، أسعار الصرف ال
 The)النظرية الكمية للنقود: إعادة تأكيد ’’، ومنها بدأ العمل على الطلب على النقود في مقاله م1935

Quantity Theory of Money: A Restatement)  ‘‘  ت البداية الحقيقية للمذهب دّ م والتي عُ 1956سنة
 The Demand for)الطلب على النقود: بعض النتائج النظرية والتجريبية ’’النقدي، إضافة إلى مقال بعنوان 

Money: Some Theoretical and Empirical Results) ‘‘  والذي كان واحدا من الدراسات م1959سنة ،
من خاللها نظرة وفلسفة مدرسة شيكاغو لالقتصاد باتباع  ؛ اتضحت1التجريبية األولى في الطلب على النقود

عن األحكام  ا  وبعيد ا  منهج االقتصاد اإليجابي، وقوله أن علم االقتصاد يجب أن يكون موضوعي فريدمان
 ‘‘  (Essays in Positive Economics)يجابياإلمقاالت في االقتصاد ’’ضيف قائال في كتابه ، ويُ 2المعيارية
عطي تنبؤات تُ ‘‘ فرضية’’أو ‘‘ نظرية’’: '' إن الهدف النهائي من العلم اإليجابي هو تطوير م1953سنة 

أن تدخل الدولة أمر غير  فريدمان . كما يتصور3لحظ حتى اآلن''صالحة وذات مغزى حول ظواهر لم تُ 
 مرغوب فيه، وأنه البد من ترك االقتصاد يتجدد من خالل آلية السوق.

 االقتصاد المؤسساتيأفكار     .4.2
ركز على فهم دور العملية التطورية لالقتصاد السياسي، يُ  ا  تطويري عد االقتصاد المؤسساتي مجاال  يُ 

لالقتصاد ودور المؤسسات في تشكيل السلوك االقتصادي؛ وهو يقوم بشكل أساسي على نظرية التحليل 
د ابتكارا عّ التي تُ  ةهذه األخير  ؛مباشرة بالمؤسساتعنى التي تُ  (Institutional Analysis Theory)ي اتالمؤسس
رسمية )العقوبات الد هيكل التفاعل السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وهي مؤلفة من القيود غير قيّ إنسانيا يُ 

والمحظورات والعادات والتقاليد، والقواعد السلوكية(، والقواعد الرسمية )الدساتير والقوانين، وحقوق الملكية(؛ 
عت المؤسسات من قبل البشر لخلق النظام والحد من عدم اليقين في التبادل، وهي جنبا ض  وُ  ر التاريخفعلى م

د تكاليف المعامالت واإلنتاج، حدّ د مجموعة االختيار وبالتالي تُ حدّ إلى جنب مع المعايير المقيدة لالقتصاد، تُ 
ي يتعلق بالتفاعل بين ات. فالتحليل المؤسس4اديفي النشاط االقتص االنخراطومنها إلى الربحية والجدوى من 

ونظرية تكلفة  (Game Theory)المؤسسات والبيئات وهياكل الحكم، ويستعين في تحليله هذا بنظرية األلعاب 
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2
 Jelinek Ronald, Happy Birthday, Milton Friedman: A buyer-seller salute, Business Horizons, Vol.55, pp. 427-
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(Transaction Cost Theory)المعامالت 
شار إليه بفهم التفاعل البشري وقياس تكاليفه في سوق ، أو ما يُ 1

رأس المال وسوق المنتجات واألنظمة السياسية، مع الرفض القاطع الفتراض العقالنية المطلقة ومعرفة كل 
؛ فالمعتقدات 2كما جاءت به نظرية االختيار العقالني بحتةالبدائل والتصرف على أساس حسابات منطقية 

ها تصلح لهم، وهذا تحت مفهوم المقاصد د نوع الحوافز التي يرون أنّ حدّ هي التي تُ  التي يعتقدها الناس
(Human Intentions)البشرية 

ي نظرية الوكالة والتحليل االقتصادي اتهيمن على التحليل المؤسس. حيث تُ 3
 .5؛ إضافة إلى دمج النظرية االجتماعية4ونظرية االختيار العام للقانون 

 االقتصاد الدولي أفكار    .5.2
إلى التجارة، ونظرية التجارة الدولية، وما صاحبها من تكامل  رفت هذه الفترة بفترة الرجوع مجددا  عُ 

والدولية سعيا لتوطيد فكرة االقتصاد الدولي؛  اإلقليميةوترابط وعولمة لألسواق، وظهور التكتالت االقتصادية 
 Theory of Comparative)لتجارة الدولية القائمة على أساس الميزة النسبية افمنذ البدايات األولى لنظرية 

Advantage)  مرورا بالتعديالت التي طرأت عليها في  -كما بّينا في الفكر الكالسيكي- ريكاردوالتي وضعها
فأصبحت ، بعد سقوط نظرية العمل للقيمة، م1933سنة Ohlin  و Heckscherالفكر النيوكالسيكي من طرف 
 Theory of)إلى نظرية نسبة عوامل اإلنتاج في تحديد التجارة الدولية  تحولة  تأخذ بكل عوامل اإلنتاج مُ 

Factor Proportions as a Determinant of Trade)
رت مع زوال فرض المنافسة التامة ؛ لكن األمور تغيّ 6

، إذ أن - مارشالكما بّينه  –صاديات الحجم والتوجه إلى اقتصاد المنافسة غير التامة واالحتكار وظهور اقت
على الصناعات  شكل خطرا  الشركات ذات الحجم الكبير وباألخص الشركات متعددة الجنسيات أصبحت تُ 

الناشئة، وأصبح من الضروري رعاية وحماية هذه الصناعات حتى تنمو، فظهرت نظرية الحماية 
(Protection Theory)وسلسلة من السياسات التي تتدخل من خاللها الدولة بما  ، واستعمال الرسوم الجمركية

(Strategic Trade Policy)السياسة الخارجية  باستراتيجيةعرف يُ 
، هذه السياسات التي كانت تفترض أن أي 7

أرباح تجنيها الشركات تدخل في تيار الدخل للبلد الذي توجد فيه، ولهذا فإن السياسة التجارية تجعل من 
. إن 8شركات من دول أجنبية في السوق الدولية معالبلدان تعمل عمل الوكالء لدعم شركاتهم التي تتنافس 

-The Industrial)إلى غاية التنظيم الصناعي كمدخل استراتيجي  هذه السلسلة من التطورات وصلت
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Organization Approach) يدرس هيكل وحدود العالقة بين الشركة والسوق من خالل الطرق التي تمسك ،
احتكارية أو سة تامة أو في احتكار أو منافسة بها الشركة صناعة ما، فقد يكون التنظيم الصناعي في مناف

  .1احتكار قلة

 أفكار االقتصاد المالي    .6.2
ت يَ هو ذلك االقتصاد الذي استوح  و خرا باالقتصاد االفتراضي؛ ؤ رف مُ االقتصاد المالي، أو ما عُ 

ميلتون نماذجه كنتيجة لنوع من الفكر األكاديمي المستوحى من الفلسفة الوضعية، والتي تستند إلى مقال 
لى التعديالت الحاصلة عليه في وقت 1953سنة  ‘‘اإليجابيمنهج االقتصاد ’’الشهير حول  فريدمان م، وا 

نماذج االقتصاد المالي  نَيتوغيرهم من الباحثين؛ حيث بُ  Eugene Fama  و  Robert Lucasالحق من قبل
؛ (CAPM)، وفي وقت الحق، على نموذج تسعير األصول الرأسمالية (EMH)على فرضيات كفاءة السوق 

)بحكم األمر  (Omnipotent Market) *المعياري، من خالل فكرة وجود السوق القاهرةإضافة إلى التوجه 
ت حجر الزاوية في كل نظريات دّ أو النزعة الفردية المتطرفة( التي عُ  ؛سياسة عدم التدخل ةفكر  ؛الواقع

؛ 2أو المديراالقتصاد المالي، وفكرة قيمة تعظيم حقوق المساهمين في أعلى التسلسل الهرمي ألهداف الوكيل 
د ن هذه الفترة تميزت بحرية انتقال رؤوس األموال وانتشار األسواق المالية وسهولة التعامل فيها، مع تعدّ إ

ت طالبة التمويل أو من نشآقبل المستثمرين أو من خالل المتخذة سواء من أبعاد القرارات المالية المُ 
من مكونات، خاصة األدوات المالية )المنتجات المالية( الوسطاء؛ إضافة إلى تطور النظم المالية بما تحتويه 

، كنتيجة للتطور الكبير (Financial Engineering)حبها من ابتكارات تحت مفهوم الهندسة المالية اوما ص
لى التعقد الذي  الذي حدث في مجال التحليل الكمي الرياضي ومجال تكنولوجيا الحاسب اآللي والبرمجيات، وا 

قتصاد وزيادة مستوى المخاطر، إضافة إلى تطور القيود القانونية والتنظيمية التي تفرضها أصبح يشوب اال
الدول على المؤسسات واألسواق المالية؛ األمر الذي أوجد منتجات مالية لم يعهد االقتصاد لها مثيل، وأوجد 

عمال ل الرأسمالية، واست  طرق تحليل ونظريات مبتكرة، كطريقة التحليل الفني واألساسي ونموذج تسعير األصو 
السلوك  وغيرها من النظريات التي ُعدّ  ،نظرية األلعاب ونظرية اإلشارة ونظرية القرار واقتصاد المعلومات

ن هذه الفترة هيمنت عليها هيئات البورصات )أسواق األوراق المالية(، التي من أبرزها على إالمالي محورها. 
في الواليات المتحدة  (Securities and Exchange Commission)رصات لجنة األوراق المالية والبو  اإلطالق

الة، نظمة، وفعّ األمريكية، التي ومن مهامها األساسية حماية المستثمرين، والحفاظ على أسواق عادلة ومُ 
  .3وتسهيل تكوين رأس المال

                                                 
1
  Thompson Henry, International Economics: Global Markets and International Competition, World Scientific, 

London, pp. 223-248, 2001. 
 :أنظر المفهوم هذا حول للمزيد السامي، للنظام الخفية اليد إلى ساساأ مستندة الفكرة هذه *

 - Etzioni Amitai, The Moral Dimension: Toward a New Economics, Free Press, New York, 1988. 
2
 Frankfurter George M. & McGounb Elton G., Ideology and the theory of financial economics, Journal of 

Economic Behavior & Organization, Vol. 39, pp. 159–177, 1999, p.160.  
3
  U.S. Securities and Exchange Commission, The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors, 

Maintains Market Integrity, and Facilitates Capital Formation, www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#create, 

12/07/2013.  
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انهيار أسعار األسهم وظهور مشكلتي االئتمان التي أحدثت  الفترة مع بوادر األزمة المالية ُهزت هذه
إن هذه  .حاد في أسعار النفط، والكثير من المواد الخام الطبيعية والصناعيةال مع االنخفاضوالرهن العقاري، 

فتح و تأثير العولمة المالية زمة أعادة الشكوك حول كفاءة النظام الرأسمالي وميكانزمات عمله، وحول األ
؛ وتطلبت ضرورة التفكير في مرحلة ما بعد الركود الكبير، من قاسو األهذه مخرجات  على كفاءة األسواق

حيث آلية المعامالت المالية وطرق التقييم ومستوى المخاطر والمالءة المالية لمختلف المؤسسات العاملة في 
 القطاع المالي. 

لمستعملة والنظريات المؤثرة ، استخراج المداخل االفكر االقتصادي المؤثرعد تحليل بيمكننا اآلن و  
 في مرحلة النظريات المحاسبية السلوكية.  

  المؤثرة االقتصادية والنظريات المستعملة المداخل .3
إن المنحى السلوكي هو السمة الرئيسية في مختلف المداخل والنظريات السائدة في الفترة االقتصادية 

 (كينز)والجماعي  (مارشال)فنجد أن التوجه السلوكي الفردي المؤثرة على النظريات المحاسبية السلوكية؛ 
 والمؤسساتي، جعل عملية البناء المعرفي لالقتصاد خاضعة إلى مقاصد السلوك النفسية والفسيولوجية والبيئية؛

من خالل استعماله لمدخل السلوك االقتصادي للفرد ومدخل التحليل الزمني تضع أسس  مارشال فمساهمة
 كينز؛ وعلى النهج نفسه، يتخذ 1العضوي التي ُتعَنى بالتطور المشترك لالقتصاد والعقل البشري  نظرية النمو

شتق منه مدخل التوقعات وعدم التأكد والمدخل من السلوك االقتصادي الجماعي محور مداخله للتنظير، ويُ 
في سلسلة أفكاره الكلية  العضواني، ليصيغ نظرية الفجوة التضخمية ونظرية الدورة االقتصادية كأهم محورين

ثبات ونفي  )القومية( في التنظير. ومع التقدم في األبحاث االقتصادية األكاديمية وتتالي المشاكل الميدانية وا 
دت لحل مشاكل ظرفية؛ ظهرت أسس االقتصاد العديد من األفكار االقتصادية التي ُعدَّت مرحلية وأوج  

القتصاد الحر الالتدخلي في صياغة النظرية الحديثة لكمية النقود مستعمال فكرة ا فريدماناإليجابي على يد 
تنازل االقتصاد . ومع ونظرية السعر، الّلتين ُعّدتا جوهر النظرية النقدية لمدرسة شيكاغو االقتصادية

المؤسساتي عن افتراض العقالنية والرشادة التي تحكم السلوك االقتصادي لكل الجهات الفاعلة، وتوجهه إلى 
مؤسسة كنواة لهذا التفاعل في االقتصاد الحديث، مركزا على نظرية تكلفة ي لدراسة سلوك الاتحليل المؤسسالت

المعامالت ونظرية الخيار العام التي استمدت من المجال السياسي، والتي تبّين أن توجه السلوك العام يتجه 
؛ باإلضافة إلى الدمج بين 2ثرة فيهفي نهاية مطمحه األساسي إلى تحقيق الرغبات الذاتية لألطراف المؤ 

 ي وتساعد على فهمه والتنبؤ به.اتمختلف النظريات االجتماعية التي تمد بصلة إلى السلوك المؤسس
من جهة أخرى، وجراء االنفتاح الدولي لالقتصاديات والتحول نحو التحليل الدولي للقضايا والمشاكل 

وظهرت االقتصادية، اتسع مجال المؤسساتية والسيما في مجال التجارة الدولية والعالقات بين القوى الفاعلة 

                                                 
1
 Yamamoto Kenichi & Egashira Susumu, Marshall's organic growth theory, The European Journal of the History 

of Economic Thought, Vol.19, Iss.2,  pp. 227-248, 2012, p .227. 
2
 Buchanan James M. & Tollison Robert D., The theory of Public Choice-II, The University of Michigan Press, 

2009, pp. 11-13. 
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تسعى بشكل أو بآخر إلى توسيع التكتالت االقتصادية ومناطق التجارة الحرة واالتحادات الجمركية التي 
وصندوق  (WTO)مجال عولمة االقتصاد وتحقيق مصالح محددة؛ فكانت من أهمها منظمة التجارة الدولية 

ورابطة التجارة الحرة  (OECD)ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  (WB)والبنك الدولي  (IMF)النقد الدولي 
حكمت فترة االقتصاد ف ؛وغيرها (NAFTA)الحرة لشمال أمريكا ، اتفاقية التجارة (EU EFTA)األوروبية 

ت الدولي نظرية التجارة الخارجية الحديثة ومحاوالت حماية االقتصاديات من موجة االتساع الكاسح القتصاديا
السياسة الخارجية، وصوال إلى التنظيم الصناعي كمدخل  ستراتيجيةواالحجم من خالل نظرية الحماية 

 استراتيجي لتحديد سلوك الشركة مع السوق. 
إن التحول إلى االقتصاد المالي كان النتيجة الحتمية التساع االقتصاد الدولي، وزيادة الحاجة إلى 

مة لها وأصبحت المهيمنة رؤوس األموال بشكل كبير، فما كان إال أن نمت األسواق المالية والهيئات الحاك
االقتصادية  تاالسلوكالمالي المسيطر على مجمل  على اقتصادنا في الوقت الراهن؛ وأصبح مدخل السلوك

التي يبديها المتعاملون االقتصاديون، وهذا بالموازاة مع مدخل تعظيم حقوق المساهمين وزيادة ثقتهم في 
المساعدة، كنظرية اإلشارة واأللعاب والقرار وغيرها؛ األمر التعامالت المالية، باستعمال جملة من النظريات 

 الذي ُيراد من خالل زيادة درجة اليقين في التعامل داخل األسواق المالية.
مكننا صياغة هيكلّية بعد تحليلنا للمداخل والنظريات السائدة في مرحلة النظريات المحاسبة السلوكية يُ 

 تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيين.

   المحاسبّيين والقياس اإلفصاح تفاعل هيكلّية .4
إن المداخل والنظريات التي سادت خالل هذه المرحلة، استوجبت على المحاسبة حاجات أكثر تطورا 
وتعقيدا، مع اتجاهها إلى مرحلة البحوث السلوكية كمحاولة لبناء نظرية محاسبية عامة؛ فنجد أن لنظريات 

توجه المحاسبة، فتحولت من السلوك االقتصادي البحت إلى التأثيرات  االقتصادية تأثيرا على مارشال
روز قصورها في التنبؤ الدقيق به والتحكم فيه؛ كما أن الفسيولوجية والنفسية على هذا السلوك، إضافة إلى بُ 

دخال عنصر ال زمن التحليل الديناميكي المرن عبر التطور الزمني استوجب على المحاسبة التحلي بالمرونة وا 
عطاء جانب التنظيم أهمية بالغة، والتوجه إلى الجانب إ في مجال عمليات القياس المحاسبي؛ إضافة إلى 

الوظيفي في التحليل المحاسبي لألحداث االقتصادية مع بوادر انتشار اإلدارة العلمية. من جهتها، تطلبت 
حاجات عالم عدم التأكد وسيطرة في المجال االقتصادي على المحاسبة ضرورة االستجابة ل كينز سهاماتإ

وال سيما  (،)وطنيطار كلي التوقعات وفكرة تناقض المصالح، إضافة إلى تحليل العوامل االقتصادية في إ
ت تطورا ملحوظا مع تطور مفهوم الدخل وسبل قياسه والضرائب ، التي شهدّ وطنيمحاسبة الدخل ال

الحاجات اإلضافية إلى آلية  ةنبيّ ، مُ فريدمانالمفروضة عليه. كما جاءت المداخل والنظريات التي ساهم بها 
قياس أدق خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم والتشكيك في فرض الوحدة النقدية، وتضاعف الجهود فيما 

التضخم لتحديد طرق قياس محاسبي تزيد من مالءمة القياسات والمعلومات الناتجة عنها  ُيعَرف بمحاسبة
 للمستخدمين.
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ي، التي ظل اتلقد كان التوجه الحاسم في مجال المحاسبة حسب رأينا في مرحلة التحليل المؤسس
ى المعايير المحاسبية تأثيرها حتى في مرحلتي االقتصاد الدولي والمالي، وكان هذا التأثير له بالغ األثر عل

ة الدولية في دراستها للعالقة بين نت الدراسات الحديثة حول المحاسبي، بيّ اتالدولية، فحسب التحليل المؤسس
مؤسسات البلدان ونتائج التقارير المالية )مثل إعداد تقارير الجودة(، وكذلك اآلثار السوقية لهذه النتائج )مثل 

ؤثر على اإلبالغ لسوق وكفاءة االستثمار(؛ تدعيم فكرة أن المؤسسات تُ تكلفة رأس المال، والسيولة في ا
ه حتى الفعلي للشركات وممارسات اإلفصاح بغض النظر عن معايير المحاسبة، كما بّينت هذه الدراسات أنّ 

الشركات  بينوجد اختالف كبير عندما تخضع الشركات لنفس المعايير المحاسبية وممارسات اإلبالغ فإنه يُ 
شير ؛ كما يُ 1ي في عرض وطلب المعلومات الماليةاتشيرة إلى أهمية حوافز اإلبالغ المؤسسلبلدان، مُ وا

مكنها إعطاء ميزة تنافسية حاسمة ي في تحليله إلى أن المعايير المحاسبية الدولية يُ اتاالقتصاد المؤسس
ما يرونها وضع معايير ربّ لألطراف الواضعة لها، فضال عن سعي الشركات للتأثير على واضعي المعايير ل

 (Raising Compliance Costs)تفرض مزيدا من التكاليف على منافسيهم، فيما ُيعرف برفع تكاليف االمتثال 
 .2وخاصة في جانب المعايير البيئية

ي على التجارة الدولية، فإن األمر يتعلق بشكل أساسي بتكاليف اتمن ناحية تأثير التحليل المؤسس
ية الوحيدة التي اتخفض بها المحاسبة هذه التكاليف، فالمحاسبة هي اآللية المؤسسوالكيفية التي تُ المعامالت 

كثر تعقيدا في األمعامالت الالعقود وتحصيل الديون وتسهيل  تنفيذمكنها فعل هذا من خالل إشرافها على يُ 
ي جاءت بها معايير المحاسبة االقتصاد. ويتضح دور المحاسبة في االقتصاد المالي من خالل التغيرات الت

 وفيا   قدم عرضا  الدولية في مجال التقييم وباألخص تقييم األصول المالية، فمع ظهور الحاجة إلى معلومات تُ 
وفي الوقت المناسب عن الشركات المالية كشرط لكفاءة تخصيص رأس المال، وتحسين درجة التنبؤ بالدخل 

على أساس التكلفة التاريخية هي تشويه للواقع االقتصادي؛ كان  المستقبلي، مع التشديد على أن المحاسبة
ربا من التأكد ربا من الواقع وقُ عن قيم محاسبية أكثر قُ  البد من التوجه نحو محاسبة القيمة العادلة، بحثا  

 وتخفيضا للمخاطر.  
المحاسبيين على النحو يمكننا اآلن صياغة الهيكلية التي يتم من خاللها تفاعل اإلفصاح والقياس 

 .(10-1)رقم ي وهذا كما يوضحه الشكل اتالذي يدمج بشكل أساسي التوجه السلوكي وفكرة التأثير المؤسس
إلى أمر مهم في عملية  هندريكسني، يشير اتناحية التوجه السلوكي الفردي والجماعي غير المؤسس فمن

سبية، أال وهو الصعوبة في وضع األهداف جراء وضع أهداف المحاسبة في هذا المستوى من النظريات المحا
دة بوضوح كاٍف إمكانية االختالف التام في المسلمات والمبادئ واإلجراءات المطبقة، فاألهداف غير محدّ 

ره برّ الذي نُ  ؛ األمر3يسمح باتفاق على اختيار مالئم للعناصر التي تتضمنها التقارير المالية وكيفية قياسها

                                                 
1
 Wysocki Peter, New institutional accounting and IFRS, Accounting and Business Research, Vol.41, Iss.3, pp. 

309-328, 2011, pp. 315; 316.  
2
 Meeks Geoff & Swann G.M. Peter,  Accounting standards and the economics of standards, Accounting and 

Business Research, Vol.39, Iss.3, pp.191-210, 2009, pp. 195; 196.   
3
 .118: ص سابق، مرجع هندريكسن إلدون، 
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تحليلنا، بوجود كم كبير من التوجهات السلوكية نحو الحاجات إلى المحاسبة، وارتباط هذه نحن في صياغ 
التوجهات أكثر فأكثر بالتنوع والتنامي استجابة لفعالية السلوك البشري ومقاصده مع البيئة االقتصادية؛ ومن 

شقيه المالي واالقتصادي، ية باتؤثر على السلوك المالي واالقتصادي ما سنسميه مستوى المؤسسجهة أخرى، يُ 
تعلق األمر  وهذا من خالل المؤسسات الفاعلية في وضع القوانين الرسمية واألعراف غير الرسمية، سواء  

بالحكومات أو بالهيئات االقتصادية والمالية أو الشركات متعددة الجنسيات التي لها مصالح في التأثير على 
 أهداف المحاسبة. 

هذه المرحلة سيكون في الجهة المؤثرة على وضع األهداف المحاسبية،  إن االختالف األساسي في
زدوج، من جهة المستوى المؤسساتي المالي بشكل مباشر ومن جهة المستوى فقد أصبح هنالك ضغط مُ 

المؤسساتي االقتصادي بشكل غير مباشر عن طريق تأثيره على الحاجات إلى المحاسبة، ومن ثم على 
وسع شقة الخالف بين ما يجب اإلفصاح عنه ا التأثير المزدوج حسب رأينا، هو الذي متطلبات اإلفصاح؛ وهذ

ر متطلبات إفصاحية لم يستطع القياس مجاراتها، ويتضح هذا جليا في ظهو وما يمكن قياسه لإلفصاح عنه، 
ا، إضافة كمحاسبة التضخم والمحاسبة االجتماعية ومحاسبة الموارد البشرية ومحاسبة القيمة العادلة وغيره

عالمي والتثقيفي الذي يسعى لتوفير جباري الوقائي إلى المستوى اإلاإلإلى توجه اإلفصاح من المستوى 
المعلومات المالئمة للمستخدمين من حيث الفرص والمخاطر والتهديدات مهما كان نوعها، األمر الذي شكل 

 وسيلة ضغط على القياس المحاسبي. 
 إلعداد وعرض البيانات المالية ة، يكمن في ظهور اإلطار التصوري المرحلاالختالف الثاني في هذه  

الخصائص النوعية ، والذي برزت فيه بشكل أساس (م2010إلعداد التقارير المالية سنة  اإلطار التصوري )
(، إضافة إلى عناصر الفهمالمقارنة؛ وقابلية  -تمثيل صادق - )المالءمة والموثوقية للمعلومة المحاسبية

لقوائم المالية )األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر( كمفاهيم ا
. أما (10-1)، كما يوضحه الشكل رقم 1أساسية، ومفاهيم القياس واالعتراف )من فروض ومبادئ وقيود(
فيما  في الحسبان وجود فجوة(، مع األخذ الهيكلية في جوهرها فتحتفظ بتبعية القياس لإلفصاح )اإلعالم

 مر الذي سيكون بداية لتحليلنا في الجزء الموالي من هذه الدراسة.بينهما، األ

                                                 
1
: ص ص ،2009 ،2ط السعودية، المريخ، دار حجاج، حامد أحمد تعريب ،1 ج ،المتوسطة المحاسبة جيري، ويجانتو  كيسو دونالد 
65-91. 
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 السلوكية المحاسبية (: هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيين في مرحلة النظريات10-1شكل رقم )
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 عالمي.إ  /جباري وقائيإ/ اإلفصاح العادل القابل لإلثبات والتفسير

. ، وهي متغيرة ومتنامية(-حاجات للتنظير -مكتسبةالفطرية و ال: تتكون من: الحاجات اإلنسانية )تحكمها الدوافع الحاجات إلى المحاسبة  
 

 األهداف

 مستوى الحاجات إلى المحاسبة

مستوى المعرفة 
 االقتصادية

 مفاهيم أساسية

مفاهيم القياس 
 واالعتراف

 القياس واالعتراف

 المتطلبات 

ات
ظري

 الن
ال

خل
مدا

 

زمني تحليل مؤسساتي يجابيإ  التأكد وعدم التوقعات سلوكي تاريخي عضواني  المرونة 

 ، والحكومات والشركات متعددة الجنسيات.IASBو  FASBو  SECتوجيه السلوك المالي من خالل قواعد رسمية وأعراف غير رسمية، باستعمال مؤسسات أبزها  مؤسساتي ماليمستوى 
 

 محاوالت بناء نظرية محاسبية عامة: التنظير المعياري واإليجابي

 المساهمين حقوق  تنظيم صناعي تنظيم

  اإلشارة

 االحتكار السعر األلعاب اإلنتاج النمو العضوي 
 السوق  كفاءة فرضيات

 ض
 

 التضخمية الفجوة

 التجارة الخارجية
 دولية

 العام االختيار

الوظيفي التوزيع  

 الحماية  اجتماعية

االقتصادية الدورة  
 ض
 

 النقدية
 المعامالت تكلفة

 )من خالل الفروض والمفاهيم والمبادئ(. على األهداف ط القياس بناء  ضبَ يُ  ين:المحاسبي   واالعتراف القياس
 

 )ما الذي ينتظر اإلفصاح عنه(، إضافة إلى التصورات التي يحددها المستوى المؤسساتي المالي. فصاحتحددها متطلبات اإل: ف المحاسبةاهدأ
 

 من خالل تطوير المداخل ويحققها القياس المحاسبي. الحاجات إلى المحاسبةُتحددها : متطلبات اإلفصاح
 

 اإلفصاحالتوسع في  العلمي  اجتماعية السوق  يجابياإل الوكالة اقتصاد المعلومات العلوم المعرفية القرار السلوكي
 ض
 

 سلطوي  معياري  األحداث

 النظريات 

 المداخل 

التاريخية/ تحقق اإليراد/ المقابلة/  : الثبات/ التكلفةالمبادئ
 اإلفصاح الكامل.

: أساس االستحقاق/ االستمرارية/ الدورية/ الوحدة الفروض
 النقدية/ الوحدة االقتصادية.

التكلفة والعائد/ األهمية النسبية/ ممارسات : القيود
 .تحفظال الصناعة/

 : من إعداد الباحث. المصدر
 الجنسيات. والحكومات والشركات متعددة UEو  WBو  IMFو  WTOتوجيه السلوك االقتصادي من خالل قواعد رسمية وأعراف غير رسمية، باستعمال مؤسسات أبزها  مستوى مؤسساتي اقتصادي

 

 / حقوق الملكية/ اإليرادات/ المصروفات/ المكاسب/ الخسائر.االلتزامات: األصول/ عناصر القوائم المالية ؛ التحقق/التوقيت.الفهم؛ قابلية المقارنة: المالءمة/ التمثيل الصادق/ الخصائص النوعية
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كيفية تطور ل تصور مقترح (11-1) بّين لنا الشكل رقميُ ؛ بالرجوع مرة أخرى إلى مسألة تطور المحاسبة
ألساَسّي التطور  يبقي بين تلبيتها للحاجات وتطورها كعلم مستقل. مرحلة النظريات السلوكيةالمحاسبة في 

مع المراحل السابقة؛ ولكن كما هو الحال  يضا في هذه المرحلة وبالتحليل نفسهأ نقاط تفاعل مشتركة
االختالف يكمن في تميز هذه المرحلة إضافة إلى التنظير السلوكي الخاصة بالمحاسبة، وتأثير هذه التنظير 
في التطور المستقل بشكل خاص؛ بروز السلوك المؤسساتي االقتصادي والمالي كمؤثر على كل نواحي 

التابعة والحاجات الخاصة بتطور المحاسبة، بحيث  ، سواء من خالل التأثير على الحاجاتةتطور المحاسب
يتجلى هذا من خالل التحليل السابق والخاص بهيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيين في مرحلة 

رة وبطريقة النظريات المحاسبية السلوكية، ومدى تحكم السلوك المؤسساتي في أهداف المحاسبة بطريقة مباش
 اح.فصغير مباشرة بوساطة اإل

 مرحلة النظريات السلوكية(: المحاسبة بين تلبية الحاجات والتطور المستقل في 11-1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحث المصدر:

 المحاسبة سجل تاريخي للعمليات

 المحاسبة لغة لألعمال

 المحاسبة عاكس للواقع االقتصادي

 تابع  تطور

 .(على تلبية حاجات تابعة بناء   )

 الحصر التاريخي لألحداث

 ترجمة األحداث المالية

 الواقع االقتصاديعكس 

 تطور مستقل

 .) من خالل حاجات خاصة(

 مداخل مستقلة عن المحاسبة

 

 نظريات مستقلة عن المحاسبة

 

تطور المّمارسة 
 والفكر المحاسبّيين

 منفعة مستخدم المعلومة المحاسبية المحاسبة سلعة تلبي االحتياجات

 العمل القيد المزدوج

أهداف للمحاسبة وضبط مبادئها وضع 
 وفروضها مع جهود لضبط مفاهيمها

 ضبط الدفاتر والقوائم األساسية للمحاسبة 

 ضبط العناصر األساسية للقوائم المالية

 تفاعل مشترك

 نظريات خاصة بالمحاسبة

 المحاسبةب خاصةمداخل  

 

 المحاسبة كنظام متكامل للمعلومات

 

 )استجابة سلوكية( القراراتترشيد 

 

 السلوكالمؤسساتياالقتصاديوالمالي

السلوكالمؤسساتياالقتصادي

 والمالي

 وضع معايير محاسبة دولية
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ختلف مراحل التطور ين في مُ هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيَّ إلى  التطرق من خالل 
الحضارة اإلسالمية ومرحلة االعتقاد  مرحلة فيُممثلة بداية بمراحل ما قبل التنظير المحاسبي  المحاسبي،
في مرحلة النظريات التركيبية ُممثلة التنظير المحاسبي  حلتيالتقليدية للمحاسبة، ومن ثم مر بالحكمة 

االقتصادية  ةصول المعرفياألآخذين في تحليلنا لهيكلية هذا التفاعل بوالتفسيرية ومرحلة النظريات السلوكية؛ 
 هاعلى مر مراحل تطور فة واألهداف المرجوة من المحاسبة والظروف االجتماعية والسياسية المختلالسائدة 

 التي نخلص إليها هي أن: فإن أهم النتائج ؛ي والمهنيالفكر 

 ؛في كل مراحل التطور المحاسبي القياس كان تابعا لإلفصاح المحاسبي بغرض تحقيق األهداف -
د ويضبّ ط الحاجات إلى  - واقع الفكر االقتصادي واالجتماعي السائد وما يحمله من مداخل ونظريات، ُيحدّ 

 المحاسبة؛
 لبات اإلفصاح المحاسبي؛، يتم تحديد متطإلى المحاسبةبناء على الحاجات   -
 على متطلبات اإلفصاح التي تستدعيها الحاجات إلى المحاسبة؛ ضبط بناء  أهداف المحاسبة تُ  -
 ؛المحاسبةالقياس ُيكيَّف حسب أهدف  -
كان على أساس تلبية حاجات تابعة تخدم األنشطة االقتصادية  ختلف المراحلفي مُ تطور المحاسبة  -

 واالجتماعية والسياسية السائدة، وعلى أساس حاجات خاصة بتطور المحاسبة كعلم مستقل بذاته. 

اعتبار اإلفصاح المحاسبي كمقدمات للقياس كان منذ البدايات األولى  حيث تبّين لنا هذه النتائج أن 
 السلوكية نظرياتاللم يكن فقط وليد مرحلة بية، واستمر على مر مراحل تطورها، و لتطور الممارسة المحاس

؛ وفي الوقت ذاته كان تطور المحاسبة مبنيا منذ البدايات األولى على شقين أساسيين هما في المحاسبة
تباعد بين  في الفصل الثاني، ألن أي ن مدى أهمية تجانسهنبيّ سالتطور التابع والتطور المستقل، األمر الذي 

شقي هذا التطور سيسبب عدم تناغم بين ما يجب قياسه )لإلفصاح عنه( مع الكيفية التي يتم بها القياس، 
  وهو ما سنتطرق إليه تحت مفهوم فجوة اإلعالم المحاسبي.

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بناء معايري احملاسبة الدولية ووظيفة 
 اإلعالم احملاسيب
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، وبالتأكيد على عدم وجود نظرية شاملة لمتوصل إليها في الفصل السابقعلى النتائج ا بناء  
ظريات المتفاعلة التطور المحاسبي كانت هناك مجموعة كبيرة من المداخل والن حلاللمحاسبة، وأنه وخالل مر 

، التي ساهمت مجتمعة في الوصول بالمعرفة المحاسبية إلى ما هي عليه اليوم. تعارضةوالمتكاملة والم
المعايير التي تحتكم إليها الممارسة المحاسبية في عصرنا الحالي ليست فقط نتيجة للبحوث العلمية، بل إن ف

ة يتوقف عند ؛ فدور البحوث المحاسبية السائدللممارسة المحاسبية السائدة األثر األكثر أهمية في تطويرها
تقديم المعلومات التي تفيد عملية وضع المعايير وليس خلق معايير محاسبة في حد ذاتها؛ األمر الذي يطرح 

وضع معايير  فيسهم أكثر ز على النظريات المحاسبية التطبيقية التي يمكن أن تُ يمسألة ضرورة الترك
اإلطار  -نا كما بيّ  -أن الجهات الرسمية التي تقوم على وضع المعايير، يؤثر فيها  . كما1محاسبية
ي والذي يخلق في كثير من األحيان بعض التحيزات وبعض التناقضات التي تمس أساسا البنية اتالمؤسس

َدت منالجوهرية  وعية سين نبهدف تح خيرة ُوضَعتاألأجلها معايير المحاسبة الدولية؛ فهذه  التي ُوج 
األمر الذي يشكل لب  2رباح واالعتراف بالخسائر في الوقت المناسبدارة األإالمحاسبة خاصة من حيث 

يجاد توافق دولي في الممارسة المحاسبية تماشيا مع إلعن السعي اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة، فضال 
 متطلبات االقتصاد الدولي والمالي.

-ء معايير المحاسبة الدولية ووظيفة اإلعالم المحاسبي، موضحين بناوسنتطرق في هذا الفصل إلى 
معايير بناء يديولوجية لاأل الفكرية الخلفية تكوينلضغط المؤثرة في قوى ا -(1-2)ن في الشكل رقم كما هو مبيّ 
االقتصاديات عالمية في إ عالمية وما يمكن أن ُتحدثه من فجوات لى مختلف توجهاتها اإلا  لدولية و المحاسبة ا

 المتقدمة والنامية.

 

 

 

                                                 
1
 Coetsee D., The role of accounting theory in the development of accounting principles, Meditari Accountancy 

Research, Vol. 18, Iss. 1, pp. 1-16, 2010.  
2 Chen Huifa et al., The Role of International Financial Reporting Standards in Accounting Quality: Evidence 

from the European Union, Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 21, Iss. 3, pp. 

220–278, 2010, pp. 229; 230. 
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 ظيفة اإلعالم المحاسبي و بناء معايير المحاسبة الدولية و  (:1-2شكل رقم )
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 ألمريكيةا المحاسبة مبادئ
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التوجهاإلعالمي
 

 

.من إعداد الباحث المصدر:  
 

 

عالميةاإلفجوةال
 

 

 مايجباإلفصاحعنه

الكيفيةالتييتمبها

 القياس
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I.  معايري احملاس بة ادلولية بناءيديولوجية وقوى الضغط يف اخللفية الفكرية الأ 

مر الذي سيساعد ليه معايير المحاسبة الدولية، األسنوضح في هذا الجزء البناء الفكري الذي تقوم ع
عالمية التي تعاني منها المحاسبة سواء في التقرير ن لنا حجم الفجوة اإلعالمي وسيبيّ على فهم توجهها اإل

ضافة إلى أهم أسباب هذه دول العالم عند اتباع المعايير نفسها، إباتباع المعايير الدولية أو بين مختلف 
الخلفية ية، أوال وقبل كل شيء من خالل حسب رأينا، سيتضح البناء الفكري لمعايير المحاسبة الدولالفجوة؛ 

 - تحديدبال –األساسية  قوى الضغط تأثيراتخالل  والتي بدورها تتكون منت عليها، يديولوجية التي ُبنيّ األ
لة في الهيئات الرسمية لألعمال االقتصادية والمالية والشركات مثَ مُ  المعايير، وضع األطراف الفاعلة في على

 متعددة الجنسيات والهيئات الرسمية الحكومية واألطراف الُممولة.  

 بناء معايير المحاسبة الدوليةليديولوجية الخلفية الفكرية األ .1
األفكار والمعتقدات والنظم المعرفية والدينية والسياسية السائدة وجد هناك هيكل عام من أنماط يُ 

السياسة و  االقتصاد يلتزم ويتقيد بها رجالو  ،ر عن مواقف األفراد والجماعاتعبّ والمكيفة اجتماعيا والتي تُ 
االقتصادي بحيث تؤثر على كالمهم وسلوكهم  ،السياسيون إلى درجة كبيرةاالقتصاديون و والمفكرون 

أهم المفاهيم التي تقوم عليها ومن  ؛1يديولوجيةعرف بتأثير األبما يُ  تهماد إطار عالقحدّ سي وتُ السياو 
، 2أو العالمية تعميمالو  الوقتيةستبدال، االحذف، ال، اإلدراج، والتحويل، ، االنقالبنعكاسيديولوجية هي االاأل

المتعاملين االقتصاديين، ويمكنها طبع النشاط بحيث يكون لها سلطة وقدرة على توجيه السلوك واإلدراك لدى 
ساسية لبناء معايير أيديولوجية أوكخلفية  ؛ألهدافها االقتصادي والمالي والمحاسبي بسمات معينة، تحقيقا  

يديولوجية بناء معايير المحاسبة الدولية، سس أل، أهم خمسة أُ (2-2)وضح لنا الشكل رقم المحاسبة الدولية، يُ 
نما يشمل أيضا كل إ اء ليس فقط في أساليب أو مرجعية البنحيث يتجلى هذا  عداد وصياغة هذه المعايير، وا 
ة الواجب اتباعها عبر بناء قاعدة موسعة لترسيخ العمل بها وجعلها المعايير المهنية الوحيدبما له عالقة 

تستند بشكل كبير إلى  الدولية،يديولوجية بناء معايير المحاسبة د التقارير المالية. إن رؤيتنا ألعداإ العالم في 
فصاح، ووجود ضغط مؤسساتي يصنع بق، من تبعية القياس لمتطلبات اإلليه في الفصل الساإما توصلنا 

يديولوجية المكونة للخلفية الفكرية األسلسلة اليات السلوكية؛ فنبدأ بهذا توجه هذه المعايير في مرحلة النظر 
التعقيد حفاظا على ل خصائصها المميزة، ومن ثم إلى محاولة تخفيض من خال المحاسبة الدولية معاييربناء ل
ت، ويليها سلسلة االلتزامات التعليمية والمهنية والتدقيقية، نشآع مجال تطبيقها في كل فئات الممكانية توسيإ

ليها، وتكون أهم هذه التقاربات م لمحاسبة ن طرف معايير اوالتقاربات الحاصلة من معايير المحاسبة الدولية وا 

                                                 
1
 See: 

- Rachik Hassan, How religion turns into ideology, The Journal of North African Studies, Vol.14, No.3-4, 

pp. 347-358, 2009.  

- Tamdgidi M.H. (Behrooz), Ideology and Utopia in Mannheim: Towards the Sociology of Self-

Knowledge, Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Vol. 1, No. 1, pp. 120-139, 2002.  
2
 Rasmus Jack, Applications of Ideology in Economic Policy, Critique: Journal of Socialist Theory, Vol. 37, Iss. 4, 

pp. 651-664, 2009. 
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مع مبادئ المحاسبة األمريكية  (IFRS)، وتقارب معايير المحاسبة الدولية (IPSAS)لقطاع العام لالدولية 
 .(US-GAAP)المقبولة عموما 

 معايير المحاسبة الدوليةبناء يديولوجية للفية الفكرية األالخ (:2-2شكل رقم )
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص نموذج معايير المحاسبة الدولية  .1.1

التوجه العام لعملية وضع المعايير  تميز  أخذت عملية بناء معايير المحاسبة الدولية بعدة خصائص
على المستوى الدولي، وجعلت توجه المعايير نحو خدمة المستثمر والتقرير عن األداء المالي للمنشآت، 
ها واألخذ بمفهوم القيمة العادلة والشفافية وفلسفة المبادئ األكثر تحريرا للحكم الشخصي، وكل هذا سعيا من

 .  ينإلعالم والقياس المحاسبيّ لصدار معايير المحاسبة المنظمة والضابطة إللوصول إلى العالمية واحتكار 

 (التوجه نحو المستثمر )سوق المال .1.1.1

معايير المحاسبة الدولية هي التوجه نحو المستثمر، عملية بناء بها  أولى وأهم الخصائص التي تتميز
مكانية وحرية إأسواق المال العالمية، أي في تثمر قصد هنا المسالمال، ويُ عرف بالتوجه نحو أسواق أو ما يُ 

وقدرة وسهولة تعامل المستثمرين في كل أسواق المال العالمية من خالل لغة محاسبية مشتركة متمثلة في 
في أغلب فقراته إلى  شيريُ  م2010لسنة  طار التصوري إلعداد التقارير الماليةإن اإل معايير المحاسبة الدولية.

الحاليين والمستقبليين هم مستعملي المعلومات المالية، باإلضافة إلى المقرضين والدائنين  المستثمرينأن 
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شارة إلى ، حيث كانت اإلم2010طار التصوري قبل سنة نسخة اإل؛ وذلك خالفا لما كانت عليه 1اآلخرين
مرين الحاليين من المستث ابتداءفصلة وتتضمن كل فئة واحتياجاتها فئات مستخدمي المعلومات المالية مُ 

)والدائنين اآلخرين( والعمالء والدولة والجمهور؛ فاإلطار  الموردينوالمستقبليين إلى الموظفين والمقرضين و 
التصوري في صيغته الحالية يحاول تركيز نظرته حول مصادر التمويل، وباألخص حول المستثمرين وأسواق 

في تقرير لها  PricewaterhouseCoopersية الدولية المال. وفي الموضوع ذاته تشير شركة الخدمات المحاسب
بعض األحيان عملية  ها تكون في، أنّ FASBو   IASBحول عملية وضع معايير مشتركة بين مجلسي الـ 

تحسين التقارير المالية، من حيث ناجحة إلى حد كبير،  عملية كانت هاولكن ،صعبة وتستغرق وقتا طويال
وتضيف  .2قدر أكبر من االتساق عبر الحدود، وتقديم فوائد كبيرة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم تحقيقو 

األسواق أصبحت جدا أن بشكل واضح و  بّينتُ البيئة المالية شيرة إلى أن مُ  KPMGشركة الخدمات المحاسبية 
التي وضعتها هيئة مستقلة  دوليةلبال حدود وسوف تخدم مصالح المستثمرين مع إطار إعداد التقارير المالية ا

 الشركة،رئيس  Tim Flynnضيف ؛ ويُ شفافةالالتي تستخدم اإلجراءات القانونية الصارمة و و لوضع المعايير 
للمستثمرين في جميع  مهمة جداالقدرة على أن تصبح لغة مشتركة  هالدي IFRSنا ال نزال نعتقد أن نّ '' إ قائال:

 . 3''أنحاء العالم
ساعد على دات التي تُ معايير المحاسبة الدولية نحو خدمة المستثمر تتخلله بعض المحدّ إن توجه 

  Renders & Gaeremynckتشير دراسة حيث تحقيق المنافع المرجوة من اعتماد معايير المحاسبة الدولية، 
وغير رسمية( وتنظيمات رسمية  ، إلى أن حماية المستثمر من خالل بيئة مؤسساتية قوية )قوانينم2007سنة 
؛ 4المحاسبة والشفافية جودةيجابي على تكلفة اعتماد المعايير الدولية والمنافع المتأتية منها، وعلى إثر أله 

ية اتتكامل بين معايير المحاسبة والعوامل المؤسس، مؤكدة على أن هناك م2012سنة  Jeanjeanوتأتي دراسة 
؛ 5ها واحدة من الميزات المؤسساتية الداعمة لهذاالمستثمر على أنّ دة لحماية حدّ ، ومُ في تشكيل نوعية األرباح

 ةطسلعممة لنتائج الدراستين السابقتين، ومُ مُ  ،م2012سنة  .Houqe et alوفي السياق نفسه، تأتي دراسة 
لمنظمين لتصميم اآلليات ا حاجةو الضوء على أهمية حماية المستثمر للحصول على جودة التقارير المالية 

عند االعتماد اإللزامي نوعية األرباح  شير إلى أن تحسين، حيث تُ د من ممارسات إدارة األرباححُ تَ التي 
 .6من غيرها أقوى  نظام حماية المستثمر بشكل ملحوظ في البلدان التي تمتلك يتحقق لمعايير المحاسبة

                                                 
1
 The IFRS Foundation, The Conceptual Framework for Financial Reporting,  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/conceptualframework.pdf, 12/08/2013.  
2
 Beth Paul, IFRS news, PricewaterhouseCoopers, 08 Oct 2013, p. 3, 

https://inform.pwc.com/inform2/content?action=resource&id=0000000956613872.pdf, 12/12/2013.   
3
 KPMG International, IFRS: a common language for investors worldwide, 

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/ifrs-a-common-

language/pages/default.aspx, 12/12/2013.   
4
 Renders Annelies & Gaeremynck Ann, The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on the Early 

Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS), De Economist, Vol. 155, No. 1, pp. 49-72, 

2007.  
5
 Jeanjean Thomas, The Effect of IFRS Adoption, Investor Protection and Earnings Quality: Some Reflections, 

The International Journal of Accounting, Vol. 47, pp. 356–362, 2012.  
6
 Houqe Muhammad Nurul et al., The Effect of IFRS Adoption and Investor Protection on Earnings Quality 

Around the World, The International Journal of Accounting, Vol. 47, pp. 333-355, 2012.  
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من خالل األسواق  ن التوجه المتزايد من معايير المحاسبة الدولية نحو خدمة المستثمر والتمويلإ 
صدار حكرا الدولية في صيغها األصلية عند اإلرأينا مجال اعتماد معايير المحاسبة  حسبالمالية قد يجعل 

 هاتقاربالدولية للقطاع العام، خاصة بعد مهد معايير المحاسبة على الشركات المدرجة في البورصة، ويُ 
ت نشآفي كل الم ةون المعايير المعتمدالحثيث من معايير المحاسبة الدولية وتبني أساس االستحقاق، ألن تك

 ة والخاصة غير المدرجة في البورصة وذلك تحت نظام محاسبي موحد.   عموميال

 التوجه نحو التركيز على األداء المالي .2.1.1

األداء  التركيز علىمعايير المحاسبة الدولية هو التوجه نحو عملية بناء  في الخصائصثاني أهم 
حيث ُيقصد بذلك التركيز على كل ما من شأنه تحسين وتفعيل وظيفة القياس واإلعالم المحاسبيتين  المالي،

في جانب األداء المالي؛ فقد أشار اإلطار التصوري للتقارير المالية في أكثر من موضع إلى األداء المالي 
من معيار المحاسبة  09وكان التحديد الصريح لهذا التوجه في الفقرة رقم أة وأهميته في صنع القرارات، للمنش
 IAS 01الدولي

لمنشأة؛ البيانات المالية هي تمثيل منظم للمركز المالي واألداء المالي ل، مشيرا إلى أن 1
العرض الذي يزيد من فهم األداء  جراءات الواجب اتباعها لتدعيممن المعيار ذاته اإل 85وتضيف الفقرة 

 (البياناتبيان )العلى المنشأة أن تعرض بنود إضافية، والعناوين والمجاميع الفرعية في المالي، مبّينة أنه 
فهم األداء بصلة  ذوهذا العرض  ما يكون الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى عند الذي يعرض
الكشف عن مكونات أن  ُمَبّيَنةمن ذات المعيار إلى أهمية األداء المالي،  86؛ وتشير الفقرة المالي للمنشأة
األداء  حولالتوقعات في وضع و  هتحقيقالذي تم األداء المالي  يساعد المستخدمين في فهمساألداء المالي 

لخسارة ( الربح أو ابياناتن بنود إضافية في بيان )يبتضم المنشأة كما يجب أن تقوم؛ المالي في المستقبل
ل األوصاف المستخدمة وترتيب البنود عندما يكون ذلك ضروريا لشرح يعدتوبنود الدخل الشامل األخرى و 

 عناصر األداء المالي.
تطوير  ، فإن العمل يسري علىFASBو  IASBوحتى في مسألة التقارب الحاصل بين مجلسي 

 .2في المستقبل المالي عن األداء التقريرها بمن المرجح أن تؤثر على الطريقة التي يتم  ةر جديدييمعا
يديولوجية بناء معايير المحاسبة الدولية وتحديثاتها أداء المالي هو خاصية جوهرية في فالتوجه نحو عرض األ

 حاسبة األمريكية المقبولة عموما.التي ستتم في المستقبل، وأي تقارب يتم بينها وبين مبادئ الم

 التوجه نحو القيمة العادلة .3.1.1

األوروبي، وجود تصريحات  تحاداال، وخصوصا في (IFRS)المحاسبة الدولية  بّين تطبيق معايير
يتحرك ال  (IASB)متكررة بأنها "معايير على أساس القيمة العادلة" وأن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 01: Presentation of Financial Statements, § 09,  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias1.pdf, le 13/08/2013. 
2
  Casson Peter, Performance Reporting under IFRS, Qfinance, pp.1-4,  

http://www.qfinance.com/contentFiles/QF02/g1xtn5q6/12/0/performance-reporting-under-ifrs.pdf, 12/12/2013. 
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معايير الكلي لبعض ال ، األمر الذي شكل عقبة أمام االعتماد1محالة نحو محاسبة القيمة العادلة بشكل كامل
األوروبي؛ وفيما يخص هذا التوجه من قبل معايير المحاسبة الدولية  االتحادالمحاسبية خاصة من قبل 

ها مدخل حاطة بالقيمة العادلة كمفهوم على أنّ سهاب في الفصل الموالي من حيث اإلبإ تطرق إليهسوف نف
عمقين بذلك مُ ول المبادئ في مستوى المبادئ الخاصة أ، وكذلك كنموذج معايير المحاسبة الدولية التقييم في

 رسخ لنا توجه معايير المحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة.  الطرح الذي يُ 

 التوجه نحو المبادئ .4.1.1

 Rules-based) مريكية المقبولة عموما والتي تقوم على أساس القواعدعلى خالف مبادئ المحاسبة األ

standards) معايير المحاسبة الدولية مبني على أساس المبادئ، نجد أن توجه (Principle-based 

standards) بدال  عمليات العرض واإلفصاح والقياس يوفر أساس مفاهيمي للمحاسبين لمتابعة؛ وهذا األخير
مبادئ الحصول الالمعايير القائمة على  ت، أكدالمعقدة؛ وفي الوقت ذاته القواعد التفصيلية من من الئحة

مجلس معايير المحاسبة المالية ويرى . 2هداف المسطرة لهاشخصي لتحقيق األى مزيد من الحكم العل
(FASB) على المبادئ في معايير المحاسبة أمر ضروري لتحسين نوعية وشفافية المحاسبة النهج القائم  أن

تبع من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية المُ  ذاتهوهو النهج  ؛المالية في الواليات المتحدة وتقديم التقارير
(IASB)  الدولية  المحاسبةفي تطوير معايير(IFRS)

، أنه م2002سنة  FASBرئيس  Robert Herz أشارو  .3
بطرح األهداف الرئيسية إلعداد التقارير الجيدة في مجال  المعايير بدأتقائم على المبادئ، النهج وفي ال

 تجنبال يمكن  مع ذلكو ؛ بعض األمثلة الشائعةبربطها مع قدم إرشادات تشرح الهدف تُ الموضوع، وبعد ذلك 
بدال من ذلك، إذا  ؛قواعد أحيانا، وليس القصد هو محاولة لتقديم التوجيه أو قواعد محددة لكل حالة ممكنةال

 .4كنت في شك، يتم توجيه القارئ إلى المبادئ
الكثير من الجدل القائم على المبادئ، إال أن هناك ورغم االعتراف بميزات األساس  في الواقع،

حول عدم وجود  الجدل أساسا دوراألمريكية، وي في الواليات المتحدة IFRSواالنتقادات حول اعتماد 
في ظل التعقيد الكبير جدا في بيئة األعمال  المعايير القائمة على المبادئبالمرتبطة  البيئية خصوصيةال

إلى تنوع كبير في  سيؤدي على األرجح  الشخصي التوجيه وزيادة الحكم خفيضتحجة أن وب األمريكية؛
قد أشارت من قبل إلى نقطة مهمة  م2009سنة  Sunderوكانت دراسة  .5والممارساتات جالعمتفسيرات والال
ومن المفترض  ،ةالدولي توافق المحاسبة فيالمقارنة بين البيانات المالية هو عنصر هام  عملية تيسيرف ،هنا

                                                 
1
 Cairns David, The Use of Fair Value in IFRS, Accounting in Europe, Vol. 3, Iss. 1, pp. 5-22, 2006, p. 5.  

2
 Benston George J. et al., Principles- versus rules-based accounting standards: the FASB’s standard setting 

strategy, Abacus, Vol. 42, Iss. 2, pp. 165–188, 2006.  
3
 MacDonald Linda A., Principles-Based Approach To Standard Setting, From FASB newsletter The FASB 

Report, November 27, 2002,  http://www.fasb.org/project/principles-based_approach.shtml, 12/12/2013. 
4
 Shortridge Rebecca T. & Mark Myring, Defining Principles-Based Accounting Standards, The Publication of 

The New York State Society of CPAs: The CPA Journal, 

http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/804/essentials/p34.htm, 13/12/2013. 
5
 Collins Denton L. et al., Financial Reporting Outcomes under Rules-Based and Principles-Based Accounting 

Standards, Accounting Horizons, Vol. 26, No. 4, pp. 681–705, 2012, p. 684.  
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توليد تقارير  على ، سيساعدعالية الجودة على أساس المبادئ بدال من القواعد ة دوليةمحاسب معاييرأن وضع 
الهدف يستحق  ؛ لكن هذاوالبلدان للمقارنة عبر الشركات والصناعات أكثر قابلية اكونهلمالية أكثر فائدة 

وهذا ، افي تطبيقه الشخصي بشكل واسع الحكم خالدإ موجزة وتدعو إلىالموضوعة  ادئالمبف بعض النقاش؛
دى إلى زيادة التقلبات في التطبيقات يؤ ا األفراد والحاالت، ممّ  بينختلف بالضرورة ييجب أن  خير الذياأل

 .1مقارنة مع أساس القواعد
لى أهم النقائص التي  من خالل الطرح الموجز ألهم ميزات أساس المبادئ مقارنة مع أساس القواعد وا 

ه ال غنى عن التوجه نحو أساس المبادئ في بناء معايير المحاسبة يمكن أن تتخلل عمليات تطبيقه؛ نجد أنّ 
رغم االختالفات الممكن حصولها عند توسيع مجال الحكم الشخصي، وذلك ألن صياغة معايير  ةالدولي

نائية في المحاسبة الدولية أمر محاسبية دولية تحمل قواعد تفصيلية لكل القضايا واألحداث واإلجراءات االستث
معقد جدا وسيجعل من المعايير الدولية صعبة الفهم، وسيفتح المجال للتالعبات بالقواعد؛ فاألهداف المسطرة 
في األساس المبني على المبادئ أحسن في ضمان تقارير مالية مالئمة وممثلة بصدق لألداء المالي للمنشأة، 

 The IFRS) لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدوليةبها  خاصة مع جهود التفسير التي تقوم

Interpretations Committee)خالق المهنية والتعليم ن تحسين الحكم الشخصي من خالل األ؛ وكذلك البد م
 تحقيقها من معايير المحاسبة الدولية. بالمستمد أساسا من األهداف الواج الجيد

 التوجه نحو الشفافية .5.1.1

ول تعرض المنشأة أن مستخدمي التقارير المالية بحاجة إلى معلومات ح IFRS 7يشير المعيار 
حول تلك المخاطر  دارة هذه المخاطر، بحيث أن هذه المعلومات تعطي مزيدا من الشفافيةإللمخاطر وكيفية 

الية العالمية التي بدأت في األزمة الم؛ ف2المترتبة عنها ائدو والع هاأحكام أكثر استنارة حولوتساعد على اتخاذ 
 تكما سلط؛ 3الضوء على انعدام الشفافية حول المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون  تطسلّ  م2007 سنة

عن مشاركتها مع  المنشأة المعدة للتقاريرلها  تتعرضالضوء على انعدام الشفافية بشأن المخاطر التي 
أن من بين مجلس معايير المحاسبة الدولية . ويشير 4اهارعتمنظمة، بما في ذلك تلك التي كانت  منشآت

المالية  القوائممعلومات قابلة للمقارنة في تقدم و  ،ةجودة عالية وشفاف عداد معايير ذاتإ أهدافه الرئيسية 
اتخاذ القرارات على والتقارير المالية األخرى لمساعدة المستثمرين وغيرهم من مستخدمي المعلومات المالية 

 .5االقتصادية
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مر الذي داد معايير المحاسبة الدولية، األعإ أن التوجه واضح نحو الشفافية في ن شارات تبيّ إن هذه اإل
ز الثقة ويدعم عملية اتخاذ القرارات االقتصادية من قبل مستخدمي المعلومة المالية، وكذلك يدعم عزّ يُ 

ن كان هنالك بعض التشكيك فيما يخص  الشفافية في اإلفصاح عن الخسائر االستقرار المالي؛ حتى وا 
ي هولندالرئيس البنك دد شير في هذا الّص المتوقعة وما لذلك من أثر سلبي على االستقرار المالي؛ حيث يُ 

Klaas Knot ينبغي تصميم ، أنه م2013 في جوان، ‘‘المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية’’، في مؤتمر
وينبغي تصميم األموال الخاصة الستيعاب الخسائر غير  المتوقعة،ر المعايير المحاسبية لتعكس الخسائ

أعتقد أن الجمع يضيف قائال: "و ؛ ا البعضمبعضه نكماليالتقارير المالية واالستقرار المالي ؛ كما أن المتوقعة
ز الثقة عزّ رأس المال ومفاهيم المحاسبة على أساس الخسائر المتوقعة، من شأنه أن يُ لشفافة المتطلبات البين 

األمر الذي يشكل مطلبا واضحا على دعم  .1"في المؤسسات المالية، وبالتالي تحسين االستقرار المالي
 استمرار التوجه نحو الشفافية في معايير المحاسبة الدولية.

 صدار معايير المحاسبةإالتوجه نحو العالمية في احتكار  .6.1.1

من التوجهات المرتبطة أساسا بتوجه معايير المحاسبة الدولية نحو المستثمر  إن التوجه نحو العالمية
يجاد هيئة إوأسواق المال، فتمكين المستثمر من دخول أسواق المال العالمية ال يمكن أن يتحقق إال من خالل 

صدار المعايير الدولية تحوز على قبول منظمات وهيئات وحكومات فاعلة في إمحاسبية مختصة في 
دعم بتشجيع هذه األخيرة على التطبيق من طرف كل دول العالم؛ وهذا ما تحقق لمجلس القتصاد العالمي، وتُ ا

رؤية معايير المحاسبة العالمية علنا من قبل العديد من المنظمات ؛ حيث ُدعمت معايير المحاسبة الدولية
، ولجنة (IFM) وق النقد الدولي، صند(WB) ، البنك الدولي(G20) مجموعة العشرين الدولية، بما في ذلك

(IFAC)الدولي للمحاسبين  تحادواال، (IOSCO) المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية بازل،
إن معايير . 2

صدارها وبنائها والتشجيع على اعتمادها أصبح عالميا ومدعوما من إاسبة الدولية ورغم أن التوجه في المح
، م2006سنة  Ballأن رقابة تنفيذها ال تزال محلية؛ حيث تشير دراسة  إال عالمية، منظمات وهيئات وحكومات

، هو أن حوافز المعدين )المديرين( والمنفذين اتلتشكيك في توحيد عملية تنفيذ الممارسلأن السبب األساسي 
ووكاالت )المراجعين والمحاكم والجهات التنظيمية، والمجالس، وكتلة المساهمين والسياسيين والمحللين 

لزامية إين إلزامية التطبيق الدولي وعدم ل بإن هذا الخلّ  .3التصنيف والصحافة( ال تزال في المقام األول محلية
ثار االعتماد آلوبإسهاب  تطرقت من الدراساتالمراقبة الدولية للتطبيق قد تنجم عنه مشاكل عدة؛ فكثير 

آفاق  والتي تتناول م2009سنة   Bhattacharjee & Zahirulاإللزامي لمعايير المحاسبة الدولية؛ ومنها دراسة
ية اتالعوامل المؤسس إلىالنظر ببنغالديش بالدولية وتأثيرها على بيئة التقارير المالية  المحاسبةاعتماد معايير 

لتقارير المالية للشركات يعتمد على آليات لضمان بيئة عالية الجودة ، وخلصت إلى أن واالقتصادية األساسية
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سنة  Nyorوتضيف دراسة  ؛1اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية ليست كافية ، وأن مجردفعالة تنفيذ
عاني منها البيانات المالية للشركات النيجيرية في تأزمة المصداقية التي  تعمقمخاوف ل تهاعالجم في ،م2012

الدولية  المحاسبةاعتماد معايير  عليها يجببأن نيجيريا  نوهة  ، مُ IFRS بها معايير ضوء المرونة التي تسمح
 اتعمجمحسابات ل ااختيارييكون ذلك و ، الشركات المدرجة في البورصة مجمعاتولكن فقط لحسابات 
 .2الشركات غير المدرجة
مشيرة إلى حقائق التوجه نحو العالمية في تبني ودعم معايير  م2013سنة  Nobesوتأتي دراسة 

أي بالعديد من األسواق الرأسمالية الكبرى ال تتطلب أو ال تسمح المحاسبة الدولية؛ حيث يحذر بأنه: أوال، 
في  IFRS معايير يقتصر شرط أو إذن الستخدام ثانيا، ؛بالغ عن أي تنظيملإل IFRS معايير إصدار من

)مثل الشركات المدرجة( أو أنواع التقارير )مثل البيانات الموحدة( أو  مبلغينألنواع معينة من ال الدولمعظم 
الدولية الصادرة عن مجلس  المحاسبةمعظم حاالت التبني ال تتطلب التطبيق المباشر لمعايير  ثالثا، ؛كليهما

إلى تتم اإلشارة  دققي الحسابات الفي العديد من البلدان والشركات وم رابعا،و  ؛معايير المحاسبة الدولية
 .3حتى عندما يتم تحقيقه IFRS لمعايير متثالاال

ن كان كإطار عام قد تحقق لمجلس مع ايير المحاسبة الدولية، لكن إن التوجه نحو العالمية حتى وا 
ر احتكا زالة االختالفات في الممارسات المحاسبية بين كل دول العالم أمر يبقى قيد االنتظار حتى معإهدف 

 صدار معايير الممارسة المهنية عبر العالم.إمجلس معايير المحاسبة الدولية 

 ت الصغيرة والمتوسطة تخفيضا للتعقيدنشآر المحاسبة الدولية للمصدار معاييإ  .2.1

ثاني أسس  (IFRS for SMEs)ت الصغيرة والمتوسطة ر معايير المحاسبة الدولية للمنشآيمثل إصدا
 شير مجلس معايير المحاسبة الدولية أنيُ بناء معايير المحاسبة الدولية، حيث ليديولوجية األالخلفية الفكرية 

 والعديد من الدولية الكاملة المحاسبةمقارنة مع معايير  ت الصغيرة والمتوسطةالمحاسبة الدولية للمنشآ معايير
يتم حذف ؛ فأوال، ة جوانبمن عدّ ، هي أقل تعقيدا (GAAPs) المقبولة عموما الوطنيةمبادئ المحاسبة 

لسهم الواحد، وتقديم التقارير اأرباح  ، ومن أمثلتهاالصغيرة والمتوسطة تالمنشآبالمواضيع غير ذات الصلة 
لسياسات المحاسبية، دة لتعدّ مُ  خياراتبتسمح  IFRS؛ ثانيا، كون معايير المالية المرحلية، وتقارير القطاعات

يتم تبسيط العديد ؛ ثالثا، سهلاألخيار فقط بالسمح تت الصغيرة والمتوسطة منشآالدولية لل المحاسبةومعايير 
هناك حاجة أقل بكثير ؛ رابعا، واإليرادات والمصروفات اللتزاماتوا صولالمبادئ لالعتراف وقياس األمن 
؛ ترجمةاللة سهكتابة المعيار بلغة واضحة و  تتم؛ خامسا، في المائة( 90فصاحات )تخفيض نحو لإل
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 IFRS for SMEs تنقيحاتفإن ت الصغيرة والمتوسطة، نشآلمزيد من تخفيف العبء عن الما، و وسادس
  .1واحدة كل ثالث سنوات ستكون مرة

وتجنب خروج شريحة كبيرة من  IFRSإن السعي لتخفيف التعقيد الممكن في الصيغة الكاملة لمعايير 
المحلية المقبولة والمتوسطة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى المبادئ المحاسبية  غيرةت الصنشآالم

 IFRS forيجاد آلية لتوحيد الممارسة المحاسبية على الصعيد المحلي للدول، وكان مشروع إعموما، استدعى 

SMEs رى في ن نالكن ؛مثل لذلك إذا تم تطبيقه بكيفية جيدة وحسب الغرض الذي وضعت من أجلهالحل األ
عمم ؛ أمر البد وأن يُ ترجمةاللة سهبلغة واضحة و  كانت كتابة المعيارالجانب الخامس والذي ينص على أن 

حتى على الصيغة الكاملة لمعايير المحاسبة الدولية، حتى ال ُيظن أن التعقيد الوارد في الصياغة وصعوبات 
الباحث مبالغة في  سنوات، يرى فيه د بثالثل المحدّ الترجمة أمر مقصود من واضعي المعايير؛ وكذلك التعدي

ت الصغيرة والمتوسطة لتطبيق نسخة معايير المحاسبة الدولية بأي طريقة كانت، فالتحديث إذا نشآاستمالة الم
 يجب تضمينه في أقرب اآلجال.  وذو تأثير جوهري  كان ضروري 

زئيا من المعايير الدولية ولو ج هو تسهيل اعتماد IFRS for SMEsوعلى الرغم من أن الهدف من 
 IFRSمعايير نظير كونها مستوحاة من  –لدولي تطبعها بالطابع ات، إال أن نشآقبل شريحة مهمة من الم

 فيها تعملالتي  للبيئة ةيثقافة المحاسبالمن خالل  والمتوسطة الصغيرة تنشآللمقدم دائما تحديا ي  -الكاملة
نته دراسة تطبيقها على نطاق واسع كما كان مرغوبا؛ وهذا هو األمر الذي بيّ عيق ، األمر الذي يُ تنشآهذه الم
Masca  لثقافة المحاسبية، وذلك باستخدام دراسة عنلوجود تأثير  تثبت، والتي أم2012سنة IFRS for 

SMEs 2األوروبي في الدول األعضاء تحاداال، أجرتها لجنة. 
ت الصغيرة والمتوسطة جراء اعتماد نسخة ُمبسطة نشآالمتحديات التي يمكن أن تواجه إن العقبات وال

 IFRS for SMEsصدار نسخة خاصة من إمكانية إ، دفع إلى التفكير في IFRSوُمزالة التعقيد من المعايير 
مر الذي دعمته فئة كبيرة من المهنيين في دراسة ؛ األIFRSمعايير على النسخة الكاملة من  وبصرف النظر

 IFRSجانب أن التحكم الجيد في معايير الويرى الباحث من هذا  ؛3م2013 سنة Uyar & Güngörmüأجراها 

for SMEs  ُضافيين، خاصة وأن التحكم في إت أموال ووقت نشآكلف الممن قبل المحاسبين المعنيين قد ي
جديد في  بتوجهالنسخة الكاملة من المعايير ال يزال غير جيد في العديد من دول العالم حتى اآلن، فما بالك 

ت الصغيرة والمتوسطة مستقلة عن النسخة الكاملة الحالية للمعايير نشآصدار معايير محاسبة دولية للمإ
يشتت التركيز أيضا من جانب التعليم والتدريب، فمن المستحسن تركيز التعلم سالدولية؛ واألمر الذي 

ت بكل نشآنقل المحاسبين في العمل بين المحرية ت من يضاأن كّ  مَ ا يُ لى نسخة كاملة وموحدة، ممّ والتدريب ع
 عادة التكوين.   إ أحجامها دونما حاجة إلى 
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 االلتزام من حيث التعليم واألخالق المهنية والتدقيق والتأكيد   .3.1

، والذي يشكل في الوقت ذاته تطبيق معايير المحاسبة الدوليةمن أهم ركائز التوجه نحو العالمية في 
يجاد قاعدة عالمية متينة إ الخلفية الفكرية األيديولوجية في بناء معايير المحاسبة الدولية،أساسا من أسس 
فإن  المنظمة العالمية لمهنة المحاسبة، هباعتبار ف ؛التعليم واألخالق المهنية والتدقيق والتأكيدلاللتزام من حيث 

ن خالل دعم التنمية في جميع قطاعات حماية المصلحة العامة مب لتزممُ  (IFAC) الدولي للمحاسبين تحاداال
يجاد قاعدة توافق إمن  IFAC؛ فمن خالل المجالس التابعة له تمكن في جميع أنحاء العالم المحاسبة مهنة

 عالمية من خالل االلتزام والتقارب نحو معايير المحاسبة الدولية.

 من حيث معايير التعليم الدولية لتزاماال  .1.3.1
مجلس معايير تعليم المحاسبة لتزام بمعايير المحاسبة الدولية حسب رأينا كان من طرف ا  إن أول وأهم 

صداره إمن خالل (The International Accounting Education Standards Board: IAESB)  الدولية
على  IAESBمهمة ؛ بحيث تتمحور (International Education Standard: IESs)لمعايير التعليم الدولية 

خدمة المصلحة العامة عن طريق تعزيز مهنة المحاسبة في جميع أنحاء العالم من خالل تطوير وتحسين 
تلبية  على قدرة مهنة المحاسبة رفع تعليم يخدم المصلحة العامة عن طريق المساهمة فيالتعزيز ف ،التعليم

ة مهنة المحاسبة العالمية، زيادة كفاءمن شأنه  IESsوضع وتنفيذ معايير و  ،ناع القراراحتياجات ُص 
ثمانية معايير تعليم دولية مرقمة من الواحد إلى  IAESBحيث أصدر  .1ثقة الجمهور زيادةوالمساهمة في 

والتطوير المهني المستمر  المسبق التأهيلو وضع معايير عالمية للتعليم  هاالهدف منالثمانية بالتسلسل، 
 والقادرين المختصين المهنيينالمحاسبين  عدادالمحاسبي المهني هو إ التعليم فهدف  ؛للمحاسبين المهنيين

عد هذه المعايير إلزامية ؛ حيث تُ 2ة والمجتمع الذي يعملون فيهيلمهناحياتهم في على تقديم مساهمات إيجابية 
IFAC في الهيئات األعضاء طرف ج في المتطلبات التعليمية منادر اإل

3 . 
 International)كما يقوم المجلس بإصدار منشورين آخرين، أولهما، بيانات ممارسة التعليم الدولية 

Education Practice Statements: IEPSs)المقبولة عموما في و تنفيذ الممارسات الجيدة  على اعدس، والتي ت
معايير التعليم بمسائل المتصلة وسع في التتو  حوتوض رتفس كما أنها ين؛التعلم والتنمية للمحاسبين المهني

 International Education)الدولية؛ ومن جهة ثانية، ينشر المجلس أوراق معلومات التعليم الدولية

Information Papers: IEIPs) ،؛ األمر التي قد تعطي تقييم نقدي لقضايا وممارسات التعلم والتنمية الناشئة
 .4ع التعليق وردود الفعليشجز النظر في هذه القضايا، و ُيعزّ  الذي

                                                 
1
 The International Accounting Education Standards Board (IAESB), Handbook of International Education 

Pronouncements, International Federation of Accountants (IFAC), 2010, p.10, 

https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/handbook-of-international-e-2.pdf, 03/01/2014. 
2
 Saville Henry, International Education Standards for Professional Accountants (IESs), Accounting Education: 

An International Journal, Vol. 16, Iss. 1, pp. 107-113, 2007. 
3
 The International Accounting Education Standards Board (IAESB), Op. Cit., p. 18. 

4
 Ibid., pp.18; 19. 
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اءة من خالل توحيد لتكاليف وزيادة الكفل حدٍ  دولية منال المحاسبة معايير من وبالموازاة مع ما ُيتطلب
زر في التعليم والتآ كفاءة مراجعة الحساباتو  التسويات الدولية فيوالقضاء على اإلسراف  نظم المعلومات

ليس فقط  ؛المحاسبة معلميلها تأثير مهم على التعليم المحاسبي و  المحاسبية العولمةوالتدريب المهنيين؛ ف
، فمن مطالب على كل من المعلمين والطالب ، بل ألنها أيضا تضعنها تؤثر على المناهج الدراسيةأل

مبادئ الاليوم هي مهمة تدريس المعايير القائمة على  دوليةتواجه مهنة المحاسبة ال المهمة التي القضايا
ومن الواضح أيضا أن العديد من المنظمات العالمية، بما في ذلك والصعوبات التي قد تواجه ذلك؛  للطالب
IASB وIAESB،  جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدينو (IFAC-ACCA) الرابطة الدولية لتعليم ، و

ة فرص وتحديات والتعليم لمعالج من خالل وضع المعايير والبحوث كلها ، تعمل(IAAER) المحاسبة والبحث
. األمر الذي يستدعى من الدول تكثيف الجهود لالرتقاء بمستوى التعليم المحاسبي للمستوى العالمي، 1العولمة

 ناء بمعايير المحاسبة الدولية. وتحقيق االلتزام الفعلي والبَ 

 االلتزام من حيث قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين .2.3.1
ثاني أهم االلتزامات بمعايير المحاسبة الدولية، كانت من حيث قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين 

، والصادرة عن مجلس معايير (Code of Ethics for Professional Accountants: the Code)المهنيين 
 :The International Ethics Standards Board for Accountants)للمحاسبين  خالقي الدوليالسلوك األ

IESBA) عالية  سلوك أخالقيخدمة المصلحة العامة من خالل وضع معايير  إلى؛ حيث يهدف هذا المجلس
 األخالقي قواعد السلوكتقارب معايير  إلىعلى المدى الطويل ويمتد هدفه  هنيين،الجودة للمحاسبين الم

للمحاسبين المهنيين، بما في ذلك معايير استقالل المراجع، مع تلك الصادرة من قبل المنظمين وواضعي 
ز جودة واتساق الخدمات عزّ يُ التقارب لمجموعة واحدة من المعايير يمكن أن  ؛ بحيث أن هذاالمعايير الوطنية

 .2ين كفاءة أسواق رأس المال العالميةتحس هن في جميع أنحاء العالم، ويمكنو ن المهنيو قدمها المحاسبيالتي 
ز عزّ خالقي الدولية للمحاسبين المهنيين من شأنها ومن دون شك أن تُ إن سلسلة قواعد السلوك األ

م مة وغيرها من المفاهيم التي تساعد على تقديءلمحاسبة الدولية، من شفافية ومالالتصور الفكري لمعايير ا
التأثير عالمي قادر على صناعة وتوجيه القرارات االقتصادية؛ ويكون هذا تقارير مالية دولية ذات محتوى إ 

ة على أساس همية بالغة على الحكم الشخصي للمحاسب، خاصة مع تبني معايير محاسبة دولية مبنيّ أ ذو 
 المبادئ.

 االلتزام من حيث التدقيق والتأكيد الدوليين .3.3.1

يديولوجية لبناء رده في طرحنا للخلفية الفكرية األالذي نو  د االلتزامين السابقين لاللتزام الثالثلقد مهّ 
ساسا في المعايير الدولية أصة بالتدقيق والتأكيد والمتمثلة ؛ فإصدارات المعايير الخامعايير المحاسبة الدولية

                                                 
1
 Belverd E. Needles Jr, Accounting Education: The Impact of Globalization, Accounting Education: An 

International Journal, Vol. 19, Iss. 6, pp. 601-605, 2010. 
2
 International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), Handbook of the Code of Ethics for Professional 

Accountants, International Federation of Accountants (IFAC), 2013, p. 1, 

https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf, 05/01/2014. 
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ومعايير التدقيق الدولية  (International Standards on Quality Control: ISQCs)لرقابة الجودة 
(International Standards on Auditing: ISAs)  والمعايير الدولية لعمليات التأكيد(International 

Standards on Assurance Engagements: ISAEs) والمعايير الدولية لعمليات المراجعة ،(International 

Standards on Review Engagements: ISREs) ،ت العالقةوالمعايير الدولية للخدمات ذا (International 

Standards on Related Services: ISRSs) كلها معايير تشكل التزاما من جانب التدقيق والتأكيد نحو ،
 International Auditing)معايير المحاسبة الدولية؛ وهي صادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية 

and Assurance Standards Board: IAASB)،  الدولي للمحاسبين  لالتحادالتابع(IFAC) ؛ حيث ينص
 لمعايير المحاسبة الدولية شاراتإيحتوي على تيب المعايير على أنه المحتوى الخاص بالجزء األول من كُ 

(IASs)  ومعايير التقارير المالية الدولية(IFRSs)  ُشارات إلى ضيف بأن هذه اإلويُ ذكر خالف ذلك، ما لم ي
 . 1عداد التقرير الماليإ ة تكون في آخر تحديثاتها بتاريخ الدولي معايير المحاسبة
الدولي للمحاسبين  تحادواال (IASB) أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية 2011نوفمبر وبحلول 

(IFAC) حول مذكرة تفاهم  اتفاقا(Memorandum of Understanding)  لتعزيز التعاون بينهما في تطوير
عالقة العمل بين مجلس  ءعلى بدقر مذكرة التفاهم أيضا تُ و ؛ المعايير المحاسبية للقطاع العام والخاص

كجزء من هذه العالقة، تسعى و ، (IAASB)ومجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية  معايير المحاسبة الدولية
IAASB مكانية لتحقق المسائل المحيطة بقابلية امجلس معايير المحاسبة الدولية حول لتقديم المشورة ل وا 

ومن خالل العمل الدولي المشترك مع  IAASBإن مجلس  .2المراجعة المتعلقة بمعايير المحاسبة المقترحة
، دوليةالتحاد الدولي للمحاسبين، ومجلس معايير المحاسبة الاألطراف الفاعلة في مجال مهنة المحاسبة، كا

سعيا منه إلى  تطلبات ضمان الجودة، ومُ ISAمعايير و  IFRSيوفر الخبرات فيما يتعلق بتطبيق معايير 
ضمان ومراقبة الجودة والمعايير والخدمات ذات الصلة لتحسين االتساق في الممارسة من قبل المحاسبين 

3تدقيق العالمية وخدمة المصلحة العامةز ثقة الجمهور في مهنة العزّ ا يُ المهنيين في جميع أنحاء العالم، ممّ 
.  

مدة لمعايير عتَ إن تعاون مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية بااللتزام بتدقيق التقارير المالية المُ 
شكل قاعدة دولية ترسخ على وجه الخصوص المحاسبة الدولية، من خالل معايير تدقيق وجودة وتأكيد دولية يُ 

عامة أساسية لدولية نحو عرض األداء المالي والشفافية والعالمية، األمر الذي يشكل دتوجه معايير المحاسبة ا
 معايير المحاسبة الدولية. بناء ل ةيديولوجياأل ةالفكريفي الخلفية 

 

                                                 
1
 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB): Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements,  International Federation of 

Accountants (IFAC), Vol. 1, 2013, pp. 1-5, 

https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IAASB%20HANDBOOK_Vol%201_0.pdf, 

12/01/2014.  
2
  International Financial Reporting Standard Fondation, MoU between IASB and IFAC, http://www.ifrs.org/Use-

around-the-world/Pages/IASB-IFAC-MOU.aspx, 05/01/2014. 
3
  Deloitte, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), IASPlus,  
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 لقطاع العام مع معايير المحاسبة الدوليةلتقارب معايير المحاسبة الدولية    .4.1

 مجلس معايير المحاسبة الدوليةبين  2011كما أشرنا أعاله، فمذكرة التفاهم المتفق عليها في نوفمبر 
في تطوير المعايير المحاسبية للقطاع  بين المجلسينتعزيز التعاون ، تنص على واالتحاد الدولي للمحاسبين

، حيث تأتي هذه المذكرة بعد سلسلة من التعاون المشترك بين المجلسين قبل هذا التاريخ، *العام والخاص
في المقام األول من معايير  (IPSASs) لقطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  العديد من عدادإ يتم حيث 

أن الشفافية التي  كة فيالمشتر  قناعةمذكرة التفاهم بين المجلسين لتجسد ال ، لتأتي(IFRS) الدولية المحاسبة
ال ألسواق رأس المال ساهم بشكل كبير في األداء الفعّ يُ  ،الجودة العاليةذات  المحاسبة الدوليةتوفرها معايير 

لتعزيز التعاون بين المجلسين، وذلك بهدف ضمان مزيد  خرآالتزاما  تفاقاالمثل يُ و  ،والنمو االقتصادي السليم
 االتحادى تنفيذ عملية التقارب من جهة ويقوم عل .1اممن االتساق في أنشطة وضع المعايير الخاصة به

؛ حيث تعتمد استراتيجية هذا (IPSASB)لقطاع العام لمجلس معايير المحاسبة الدولية  الدولي للمحاسبين،
على استخدام معايير المحاسبة  (IPSASs) مجموعة من المعايير المحاسبية للقطاع العامطوير األخير لت
رات طفيفة على معايير المحاسبة الدولية إلعداد يفنجده ُيجري تغي ،لتوفير الوقت والموارد (IFRS)الدولية 

وخاصة  دةمحدّ  عدد محدود من المبادئ التي هي وضع ، معمعظم معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
لقطاع ل تصوري ومع ذلك، فإن النسخة النهائية لإلطار ال ؛لقطاع العام )مثل الضرائب أو أصول التراث(با

 .3التصوري إلعداد التقارير المالية باإلطارؤخذ عوضا عنه ؛ ويُ 2م2013نهاية سنة عتمد رسميا حتى تُ العام لم 
لقطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية مبني أساسا على لب بين معايير المحاسبة الدولية إن التقار 

دارات مر الذي أشار إليه الكتيب الخاص بإصاألاستحداث أساس االستحقاق في محاسبة القطاع العام، 
التقارير المالية وفقا لمبدأ المحاسبة النقدية  لقطاع العام، فالمعايير تتعامل معلمعايير المحاسبة الدولية 

المحاسبة  االستحقاق على معايير في جانب أساس IPSASsتستند ، و لى أساس االستحقاقوالمحاسبة ع
لكن التحول إلى أساس االستحقاق كان  ؛4، حيث متطلبات تلك المعايير تنطبق على القطاع العامالدولية

شيد تُ  ،م1990سنة  Tudor & Mutiuفهذه دراسة  ،حجته حوله جدل كبير بين المؤيدين والمعارضين له، ولكلٍ 
بمزايا أساس االستحقاق والتقارير المالية المبنية عليه )التقارير الخاصة بالقطاع الخاص( كنموذج جديد يتم 

تبة على عملية تعظيم اآلثار المتر من مكننا يُ م شيرة إلى أن تطبيقه في القطاع العاالتركيز فيه على الكفاءة، مُ 

                                                 
*
، أما القطاع الخاص يقصد بالقطاع العام الحكومات الوطنية والحكومات اإلقليمية والحكومات المحلية والمنشآت الحكومية ذات العالقة 

 للدولة أو الخواص.فيقصد به المنشآت االقتصادية الهادفة للربح والتابعة 
1
 International Financial Reporting Standard Fondation, MoU between IASB and IFAC, Op. Cit.  

2
 Lombrano Alessandro & Zanin Luca, IPSAS and local government consolidated financial statements—proposal 

for a territorial consolidation method, Public Money & Management, Vol. 33, Iss. 6, pp. 429-436, 2013.  
3
  The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), Handbook of International Public 

Sector Accounting Pronouncements, International Federation of Accountants (IFAC), Vol. 1, 2013, §14, p. 21, 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Volume%201_0.pdf, 14/01/2014.   
4
  Ibid., p.1. 
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حيث ينبغي أن يتحقق هذا مع الحد األدنى من التكاليف بالنسبة اإلدارة العامة بالمنافسة والكفاءة في 
 . 1للمجتمع

لعقلية فيما يتعلق بعملية لفي حد ذاته بل هو تغيير  اغرضالجديد ليس  إلى النظام إن المرور
لدخل والمصروفات المدفوعة إلى الحالة التي يكون فيها لجامدة الحالة المن  المرورالميزانية، عن طريق 

 ؤدي إلى زيادة كفاءة اإلدارة العامة.يالتركيز على اإلنجازات والتوقعات على أمل أن هذا األخير سوف 

 تقارب معايير المحاسبة الدولية مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عموما  .5.1

 Memorandum of)على االتفاق بشأن مذكرة تفاهم  م2006سنة  FASBو IASBأقدم مجلسي 

Understanding)  ّد فيها مخطط مشروع التقارب قصير المدى وطويل المدى الذي يرمي إلى تحسين ، ُحد
2والمبادئ األمريكية  (IFRS)المعايير الدولية 

(US-GAAP)ومن الموضوعات التي تطرق إليها مشروع  ؛
؛ 3وتكلفة االقتراض عادلةوخيار القيمة ال تعديالت حول األصول غير المالية التقارب على المدى القصير،

ما يخص مشروع التقارب على المدى الطويل، فمن موضوعاته تعديالت توحيد القوائم المالية، القياس  في أما
قام مجلسي  ، حين2002. ترجع بدايات التقارب بين المجلسين إلى أكتوبر 4بالقيمة العادلة واألدوات المالية

IASB وFASB بإمضاء اتفاقية‘‘ NORWALK ’’   التي تقضي بإزالة االختالفات بينUS-GAAP وIFRS 
النائب  James J.Leisenring؛ ومن أسباب التقارب أيضا، تعيين كل من 5وتشجيع تنسيق األنشطة بينهما

لفترة طويلة؛  FASBعضو في مجلس  Anthony Cope، و 2000حتى جوان  FASBالسابق لرئيس مجلس 
المؤتمرات السنوية التي  إلىضافة إ، 2001في جوان  IASBاللذان تم تعيينهما بصفة دائمة في مجلس 

في  (SEC)عمليات البورصة  . من جهتها لجنة6يقيمانها معا ، والعمل اليومي للموظفين بالتعاون مع بعض
، ومن جهتها أيضا، اللجنة IFRSة بقبول الحسابات الخارجية وفقا للمعايير ت تعليماعتمد 2006نوفمبر 

 ، أعلنت في ديسمبر (Committee Of European Securities Regulators)األوروبية لتنظيم أسواق المال 
IFRSو US-GAAPالتكافؤ بين  2006

 ؛ األمر الذي شكل قبوال وتأييدا دوليا لتقارب المرجعيتين.7
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الواقع أن الترحيب الدولي بالتقارب بين المعايير األمريكية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان البد في 
ختم باعتماد الواليات المتحدة األمريكية للمعايير الدولية، لهذا ال يمكن أن نتصور أكبر اقتصاد في العالم أن يُ 

فنظرا لطبيعة بيئة األعمال األمريكية األكثر صدارها، إدون التأثير عميقا على مستقبل  IFRSيعتمد معايير 
 .1بهذا الشكل لتشبه النموذج األمريكي IFRSتعقيدا، وتفصيال ونزاعا ، فإنه من المتوقع أن تصبح معايير 

Réné Ricolحسب 
ت المدرجة في السوق المالي نشآافظي الحسابات بفرنسا، فإن المالرئيس السابق لمح 2

األمريكية تخطت األزمة بسهولة أكثر من تلك المدرجة في أوروبا، وذلك راجع إلى اإلعداد الواضح والدقيق 
الدولية، وقد أكد بشكل خاص على  المحاسبةللمبادئ المحاسبية األمريكية المقبولة عموما مقارنة بمعايير 

نشاء الطارئ باإل (20G)طالبت مجموعة العشرين  2009في أفريل ضرورة التقارب مع القواعد األمريكية؛ 
طالبت المنظمات الدولية  2009لمجموعة معايير محاسبية ذات جودة عالية؛ في هذا السياق، وفي سبتمبر 

وحدة من المعايير المحاسبية مجموعة مُ  إليجادبتسريع العمل المشترك  FASBو IASBواألمريكية مجلسي 
2011الدولية قبل جوان 

حيث أصبح نفوذ الواليات المتحدة على عملية وضع المعايير واضحا في تقارب  ؛3
 باإلضافة، SFAS131‘‘و  ’’SFAS14،IFRS8‘‘و  ’’IFRS5 مع معاييرها مثال: IASBالعديد من معايير 

خيرة، في أن لكالهما جزء في اآلونة األ SFASشبه شكل الـ أصبح يُ  IFRSإلى أن شكل المعايير 
قد أصبح له هيكل  IASBأن مجلس  Socho & Oberholsterيرى . 4االستنتاجات وجزء طريقة التنفيذ

تنظيمي مقبول ومعاييره ذات جودة عالية بما فيه الكفاية للحصول على التأييد السياسي الالزم والقبول 
النفوذ  التي ومن بينهاره ببعض العوامل الخارجية الدولي، مع هذا فإنه ال يزال مؤسسة ضعيفة مستقبال، لتأثُ 

 .5األمريكي على وضع معايير المحاسبة الدولية

إذا كان ضمن مشروع تقارب معايير المحاسبة في  أمر طموح US-GAAPمع   IFRSإن تقارب
جميع أنحاء العالم، وأن الهدف منه المفاضلة بين أحسن الممارسات المحاسبية لتعميق أساس المقارنة وزيادة 

، خدمة لتطلعات شفافية المعلومة المحاسبية المعروضة في القوائم المالية، وعكسها للحقيقة االقتصادية
لكن إذا كان التقارب ناتج عن  ؛المستثمرين وأصحاب المصالح في اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة

ومستخدمي المعلومة  ُمعدية والنفوذ من الواليات المتحدة األمريكية، فإن هذا سيكون على حساب نالهيم
 عايير التي تسعى معاييرخاصة إذا كانت المالمحاسبية في كل الدول المطبق لمعايير المحاسبة الدولية، 

IFRS .للتقارب معها، تحتاج هي أيضا إلى تحسين 

 

 

                                                 
1
  Sacho ZY. & Oberholster JGI., Op. Cit., p. 129. 

2
 Geoffrey Lallement & Laurent de Castelbajac, Réforme Des Normes IFRS 7 Et IAS 39, p.11, www.otc.conseil.fr,  

02/12/2012. 
3
  Fédération Bancaire Française, Rapport d'activité, 2009, p.9. www.fbf.com. le 3/10/2012. 

4
  Sacho ZY. & Oberholster JGI., Op. Cit., p. 126. 

5
 Ibid., p. 127. 
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 قوى الضغط المؤثرة في بناء معايير المحاسبة الدولية .2
بناء معايير المحاسبة ل الخلفية الفكرية األيديولوجية طراف الفاعلة في التأثير علىعند الحديث عن األ

ا مرهون بقوى تسيطر عليها التساؤل حول مستقبل معايير المحاسبة، وهل أن مستقبلهالدولية يتبادر لنا 
وهل أن هذه القوى يمكن أن ُتغلب مصالحها الخاصة على المصلحة العامة والمتكافئة لكل  ؟صداراتهاوتوجه إ

عايير ، أن مم2008سنة Sacho & Oberholste فلقد أشارت دراسة  ؟مستخدمي معايير المحاسبة الدولية
جهات أساسية،  الدولية عرضة للضغط من طرف أربع المحاسبة الدولية وبالتحديد مجلس معايير المحاسبة

هي سياسات المؤسسات ذات النفوذ، السلطات المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكية ومتخذي القرار، 
، فإن قوى (3-2)نه الشكل رقم ما يبيّ وفي تصورنا وك ؛1الفضائح المحاسبية المحتملة، واالختالفات الثقافية

مجموعات أساسية هي الهيئات المحاسبية،  المحاسبة الدولية تنقسم إلى أربعالضغط المؤثرة في بناء معايير 
هيئات أسواق المال، هيئات اقتصادية دولية، وشركات محاسبة وتدقيق دولية؛ ويكون تأثيرها بشكل أساسي 

قليمي ُتجبر من خالله كل من تأثير مالي أو اقتصادي دولي أو إ مرتكزا على التأييد من قبل هيئات لها
صدارات المعايير أو التقارب معها، مباشرة أو غير مباشرة على تبني إ يقةيتعامل معها أو تحت وصايتها بطر 

أو من خالل الدعم المالي الذي يسمح لمقدميه بالتدخل في شؤون مختلفة؛ كما يمكننا القول أن هذا التأثير 
واإلتحاد  مريكيةاله في قطبي الواليات المتحدة األمن خالل التأييد أو التمويل أو كالهما معا يمكن حصر مج

 وروبي، األمر الذي ال ينفي تأثير بقيت الدول ولكن هو حسب رأينا ال يقارن بأثير هذين القطبين.األ

ل نظريات عندما حلّ  بالقاوي قبل البدء في التطرق إلى مختلف قوي الضغط المؤثرة، نستعرض رأي 
إلى أن هناك صنفين من التوجيه، شيرا ، مُ ةفي وضع المعايير المحاسبي  (Theories of Regulation)التوجيه

توجيه، والتي يتم فيها التوجيه أساسا استجابة لطلب من الجمهور؛ وثانيا لأوال نظريات المصلحة العامة ل
سر للتوجيه، والتي يتم فيها التوجيه استجابة لمتطلبات مصالح وعة أو نظريات األنظريات مصلحة المجم
وعات في النخبة السياسية والقوي االقتصادية؛ ومناقشا لفكرة هل دا هذه المجمحدّ  المجموعات الخاصة، مُ 

دات ن لكل خيار مزايا وعيوب ومحدّ تعلق بجدل قائم وأن أن األمر مُ بيّ  ينبغي علينا توجيه المعايير؟ حيث
 بالقاوي فبالرغم من أن مناقشة  ؛2ويمكن تقييم هذه الخيارات على أنها أساليب لتحسين وضع المعايير

سقاط رأيه على معايير المحاسبة الدولية، ونقول ه يمكننا إبالنسبة للمعايير األمريكية، إال أنّ  تكان للموضوع
مر ال يخلو من المحاسن سلبي، أم أن األ هل أن تدخل قوى الضغط المؤثرة في وضع المعايير له دائما أثر

ها؟ هذا ما سنناقشه في الجزء هدافمعايير المحاسبة الدولية وتحقيق أ التي تساعد على الرفع من جودة 
 الموالي.

 

                                                 
1
 Sacho ZY. & Oberholster JGI., Op. Cit., pp. 117-137.  

2
 .204-187: ص ص ،سابق مرجع ،رياحي بالقاوي أحمد 
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 (: المحيط المؤسساتي المشكل لقوى الضغط على خلفية بناء معايير المحاسبة الدولية3-2شكل رقم )
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 هيئات أسواق المال   .1.2

وموثوق بها لدعم  قابلة للمقارنةمعلومات مالية لالحاجة  دعت إلىعولمة أسواق رأس المال 
خذت مبادرات تنظيمية على المستويات الوطنية والثنائية اتُ حيث  ،األسواق فيمتنوعة العمليات الالمعامالت و 

في المزودة لهذه المعلومات  المشاكل الناجمة عن التنوع في التقارير المحاسبيةواإلقليمية والدولية للتعامل مع 
؛ وكانت ردت فعل الهيئات الدولية ألسواق المال متباينة تجاه معايير المحاسبية أسواق رأس المال الدولية

لهذه الهيئات تأثير عداد التقارير المالية؛ وكان ولية هدفها تحقيق توافق دولي في إ كمرجعية د (IFRS)الدولية 
صدار وتعديل العديد من المعايير الدولي قليمي؛ ةبالغ األهمية على توجه وا  ، لما لها من تأثير ونفوذ دولي وا 

إن هذا النفوذ كان أيضا ممتدا إلى فرض متطلبات المحاسبة على كل المتعاملين فيها، األمر الذي دفع لجنة 
مجال  إلى توسيع (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية  ، ومن ثم(IASC)ية معايير المحاسبة الدول

 لمحاسبةاالمحاسبة الوطنية مع معايير  مختلف أنظمة وافقتلدعم التعاون معها في جميع أنحاء العالم، وذلك 
 .الدولية

 مريكيةاق المال في الواليات المتحدة األهيئات أسو   .1.1.2

 أسواقالمنظمة الدولية لهيئات ب الواليات المتحدة األمريكيةنبدأ تحليلنا لهيئات أسواق المال المؤثرة في 
نشائها إلى ، والتي يعود تاريخ إ(International Organization of Securities Commissions: IOSCO)المال 
واضع ك وهي الهيئة المعترف بها ،في العالم أسواق المال منظميجمع التي تدولية الهيئة ال فهي، م1983سنة 

ز االلتزام بالمعايير يعز تذ و ينفتر و يتطو  األسواق المالية، حيث تعمل الهيئة علىمعيار عالمي لقطاع 

IOSCO 

SEC 

FASB 

EFRAG 

ANC DCRS 

OIC FRC 

ESMA 

CESR 

AICPA 

 و. م. أمريكية
 

 و. م. أمريكية
 

 أوروبي إ.
 

 إ. أوروبي

 هيئات أسواق المال

 هيئات محاسبية

G20 

WB 

WTO 

 هيئات اقتصادية دولية

 شركات محاسبة وتدقيق دولية

PricewaterhouseCoopers 

Deloitte 

KPMG 

Ernst & Young 

المحيط 
 المؤسساتي

 

 .: من إعداد الباحثالمصدر
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 (FSB)ومجلس االستقرار المالي  G20كثف مع ، وتعمل بشكل مُ األسواق الماليةالمعترف بها دوليا لتنظيم 
 هيئات من ٪95من  عضويتها أكثرفي  IOSCO؛ حيث تضم على جدول أعمال اإلصالح التنظيمي العالمي

الدولية الصادرة عن  المحاسبة أنه إذا كانت معايير IOSCO تأكد اة منهشار إفي و . 1في العالم المالأسواق 
IASC حث الدول األعضاء فيها للسماح بإدراج البيانات المالية بما يتفق مع تسوف  فإنها كافية، جودة ذات

 م1994؛ وفي سنة كبديل الستخدام المعايير المحاسبية الوطنية المالية وائمالمعايير الدولية للمحاسبة في الق
معيار، حتى تلك المقبولة ربعة معايير وأنها لن تصادق على أي ها رفضت أأن IASCلجنة  IOSCOأبلغت 
IASCذا لم يتم تنقيح جميع المعايير مما أحبط سلطة لديها، إ

 سنةالسنوي في باريس  هااجتماع، لتعلن في 2
وفي معرض تعليقه على االتفاقية،  ،بين المنظمتين مشترك على برنامج عمل IASC مع على اتفاقها، م1995
"نحن اآلن على وشك تحقيق نوع جديد من المكانة التي تأتي ، IASC لـ األمين العام Bryan Carsbergقال 

 اثنانعشرة معايير من أصل  إلى اهوتوسع رفض، م1996في سنة  IOSCO؛ لتأتي "IOSCOمن وجود تأييد 
 أعضائها )السلطات التنظيمية الرئيسية IOSCO ت، أوص1998 سنةبحلول مارس ؛ و 3وثالثين معيارا

وفقا  على ضرورة أن توضع حسابات الشركات األجنبية المدرجة فيهافي جميع أنحاء العالم(  ةلبورصل
 .4ةر المحاسبة الدولياييمعل

المعايير الدولية بIOSCO  توصي أن ، ولكن مجردIASCبالنسبة لـ خطوة هامة  IOSCOكان تأييد 
في الواليات المتحدة  ، فلجنة األوراق المالية والبورصاتأنها تتطلب أن يتم اعتمادها ، فهذا ال يعنيألعضائها

(US Securities and Exchange Commission: US SEC) عضو بارز في  يهIOSCO ن ضمن وم
مع  عادة توافقإ أسواق الواليات المتحدة ينبغي أن يرافقه في الدولية  المحاسبة دام معاييرتطلباتها أن استخم

US GAAP  رئيسية أمام تقدم العقبة ما شكل الهو وIASB
في بيان صحفي  SEC؛ ليتضح أكثر توجه 5

للشركات األجنبية  IASCقبولها معايير لثالثة شروط صارمة  وضعتعندما ، 1996ريل فأ 11بتاريخ 
معايير مجموعة أساسية اليجب أن تشمل ه ية، وكان أول هذه الشروط في أنّ المدرجة في البورصات األمريك

معايير اليجب أن تكون ؛ وثانيا، ة المقبولة عمومالمحاسبلشامل  ا  من التصريحات المحاسبية التي تشكل أساس
تكون  المعايير يجب أن؛ وثالثا، الكاملواإلفصاح  والشفافيةالمقارنة إلى  تؤدييجب أن و  ،جودة عاليةذات 

فيما  IASCدورا رائدا في تصميم إصالح  وتتخذ، م1999؛ لتأتي في سنة 6التطبيقر و يتفسدقيقة من حيث ال
IASBتنظيم واإلدارة والتمويل، مما أدى إلى تشكيل باليتعلق 

كعقبة أمام معايير المحاسبة  SEC. إن وقوف 7
                                                 
1
  OICV-IOSCO, The International Organization of Securities Commissions: General Information, 

http://www.iosco.org/about/, 12/03/2014. 
2
 Sacho ZY. & Oberholster JGI., Op. Cit., p. 121. 

3
 Judith A. Hora et al., International  Accounting  Standards  in Capital  Markets, Journal  of  International  

Accounting  Auditing & Taxation, Vol. 6, Iss. 2, pp. 171-190, 1997, pp. 180-182.   
4
 Flower John, The future shape of harmonization: the EU versus the IASC versus the SEC, European Accounting 

Review, Vol. 6, Iss. 2, pp. 281-303, 1997, p. 282. 
5
 Whittington Geoffrey, The adoption of International Accounting Standards in the European Union, European 

Accounting Review, Vol. 14, Iss. 1, pp. 127-153, 2005, p.132. 
6
 Flower John, Op. Cit., p. 300. 

7
 IFRS Foundation, IFRS Foundation staff analysis of the SEC Final Staff Report—Work Plan for the 

consideration of incorporating IFRS into the financial reporting system for US issuers, Report to the Trustees 
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السماح للشركات ب، 2007نوفمبر  15العامة في واشنطن يوم  افي جلسته SECفقد صوتت  يدم لمالدولية 
 US مع عادة توافقإ دون الحاجة لتشمل  IASBالمعتمدة من قبل  الصيغةالمالية ب هااألجنبية أن تقدم بيانات

GAAP ؛ وتصدرSEC  2007ديسمبر  21حكمها النهائي في
 ’’ مقترح SEC صدرتُ  2008في نوفمبر ، و 1

مكن بحيث تُ توقع أن تخضع لتقييم مختلف المراحل واالعتبارات، يُ  كان والتي (Roadmap) ‘‘ خارطة الطريق
في الواليات  IFRS معايير استخدام سيتم نإذا كالتقرر ما  م2011 اللجنة من أن يكون لها موقف في سنة

 م.2009 سنةمن  بتداء  ابشكل جزئي  هااستخدامبيسمح  أو يحتمل أن، م2014 سنةبداية المتحدة 
نته ة كما بيّ تجاه معايير المحاسبة الدولية كانت مبنيّ  SECحيط بموقف ن المخاوف التي كانت تُ إ
، على خمسة أسباب رئيسية، أولها المخاوف حول النهج القائم على أساس المبادئ؛ م2012سنة  Alonدراسة 

المحاسبة الدولية؛ ثالثا، تكاليف التحول التي سوف تتحملها؛ وثانيا، عدم وجود تمويل دائم لمجلس معايير 
د المعايير المحاسبية للشركات األمريكية؛ حدّ رابعا، االنزعاج من فكرة أن هيئة غير تابعة للواليات المتحدة ستُ 

 خامسا وأخيرا، التخوف من أن بعض الدول على اختالفها قد اعتمدت معايير المحاسبة الدولية كواجهة فقط
 .2بالغها الماليإأو كتمويه، بدل أن تمثل رغبة حقيقية لتحسين 

ال يزال قائما إلى غاية اليوم من خالل SEC و  IOSCOوكل من  IASBإن التعاون المشترك بين 
جملها لتحقيق التقارب بين المرجعية المحاسبية األمريكية ومعايير المحاسبة برامج عمل وآليات هي في مُ 

ننا التعقيب عليه فيما قدمناه ألهم محطات تأثير الهيئتين على معايير المحاسبة الدولية، هو الدولية؛ وما يمك
  IASBالطابع المزدوج للضغط على واضعي المعايير الدولية وعلى مستخدميها في أنحاء العالم؛ فمجلس

ر عداده للمعاييإ د له مسار حدّ تنازل عن بعض سلطاته بالخضوع لهذه الهيئات وتركها تُ  IASCومن قبله 
لغاء و  جباره على إصدار وا  تعديل المعايير بالطريقة التي يرونها مناسبة؛ ومن جهة أخرى أكسبت هذه وا 

 أغلب دول العالم. سلطة واعتراف دولي ساعد على تطبيقها في IASCومن قبله  IASBالهيئات مجلس 
 األوروبي  تحاداال هيئات أسواق المال في   .2.1.2

ة التابع له شكل ضغطا على مصدري سواق الماليوروبي ومن خالل هيئات األاأل االتحادمن جهته 
وضع وتنفيذ ، حيث كان الهدف األساسي لهذه الهيئات هو الدولية وعلى توجه هذه المعايير المحاسبة معايير

ة جنل كانت من بين أهم الهيئات المؤثرة؛ حيث معايير المحاسبة الدولية في أوروبا العتمادنهج مشترك 
أنشئت التي  (Committee of European Securities Regulators: CESR) منظمي األوراق المالية األوروبية

المفوضية األوروبية بشأن  تقوم على نصحتكون من الهيئات التنظيمية األوروبية، و تو  م2001 جوانفي 

                                                                                                                                                             
of the IFRS Foundation,

 
22 October 2012, p.4, http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Global-

convergence/Convergence-with-US-GAAP/Documents/Analysis-of-SEC-Final-Staff-Report.pdf, 15/03/2014. 
1
 Deloitte, US Securities and Exchange Commission (SEC), IASPlus, 

http://www.iasplus.com/en/resources/regional/sec, 15/03/2014. 
2
 Alon Anna, The IFRS Question: To Adopt or Not?,  in Dorothy Feldmann & Timothy J. Rupert (eds), Advances 

in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, Advances in Accounting Education, Vol. 

13, pp. 405 - 423, 2012, p. 408. 
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 IFRSبمعايير  المتعلقة لقراراتل مقتطفات نشر؛ هذه الهيئة التي ت1دور استشاري ك تشريعات األوراق المالية
ومراجعة البيانات  ؛ هذه األخيرة التي تقوم على مراقبةتحاد األوروبيالهيئات اإلشرافية الوطنية في اإلقبل من 

الدولية ومتطلبات إعداد التقارير األخرى المعمول بها، بما في  المحاسبةالمالية والنظر في توافقها مع معايير 
وما هو ممنوع من طرف معايير أفضل ما هو مسموح به د هذه المقتطفات حدّ ؛ حيث تُ ذلك القوانين الوطنية

IFRS  ترفق باإلضافة إلى ذلك، وتفسيراتها؛CESR  والمساهمة  اتالقرار  هوراء هذ يالمنطق بالتبريرالمنشور
في عزلة عن  CESR؛ حيث لم تعمل 2تحاد األوروبيالدولية في اإل المحاسبةلتطبيق المتسق لمعايير في ا

 من خالل البروتوكول المنشور في SECهيئات أسواق المال العالمية، بل كان لها تعاون مشترك خاصة مع 
2006 أوتفي  ددّ حُ  ذيتنفيذ برنامج العمل المشترك ال لتسهيلوذلك ، 2007سبتمبر  26

3. 
 European Securities and Markets)هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية  اومن جهته

Authority: ESMA )  ُكبديل لـ 2011 جانفي 1في  نشأةالم CESR ، وبهدف حماية المصلحة العامة من خالل
لنظام المالي لالقتصاد األوروبي لوالطويل المدى القصير والمتوسط  علىالمساهمة في االستقرار والكفاءة 

؛ ومن بين أهم 4ينالنظام األوروبي للمشرفين الماليه؛ حيث تشكل هذه الهيئة جزء من شركاتو مواطنيه و 
 الديون السيادية وزيادة الفائدة في السوق معايير المحاسبة الدولية في أوروبا، وتأثير  تنفيذمهامها رصد عملية 

 .5على الممارسات المحاسبية للشركات المدرجة في أوروبا، والمؤسسات المالية على وجه الخصوص
هذه الهيئات على مصدري معايير المحاسبة الدولية، لم يكن بنفس وتيرة  إن الضغط الذي شكلته

ي اكتسبه مجلس الضغط المطبق من قبل الهيئات األمريكية، وربما يرجع ذلك إلى التأييد الدولي والنفوذ الذ
أمام هيئات ، ولم يبقى م2005تحاد األوروبي للمعايير الدولية سنة ير المحاسبة الدولية قبل تبني اإلمعاي
قصى من الدراسة والنقاش واالستشارات حول هذه المعايير حتى يتم تحاد سوى محاولة تحري الحد األاإل

 ار المالي.تطبيقها بشكل متسق وبالطريقة التي ال تؤثر على االستقر 

 هيئات اقتصادية دولية  .2.2

كان هذا و شكلت الهيئات االقتصادية الدولية مصدر ضغط كبير على معايير المحاسبة الدولية، 
أثير على مصدري في الت االزدواجيةمن حيث  سواق المالية،يها إلى حد كبير بتأثير هيئات األالتأثير شب

حيان على تبني معايير المحاسبة الدولية؛ جبرت في كثير من األحاسبية التي أُ نظمة المالمعايير وعلى األ
المنتدى الرئيسي للتعاون التي تشكل  (G20)من أبرز الهيئات االقتصادية مجموعة العشرين  تفكان

                                                 
1
 FocusIFRS, ESMA (ex CESR), 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/liens/regulateurs_boursiers/esma_ex_cesr2, 15/02/2014. 
2
 FocusIFRS, Base de données du CESR sur les IFRS, 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/esma_cesr_amf/base_de_donnees_du_cesr_sur_les_ifr

s, 15/03/2014. 
3
 The Committee of European Securities Regulators, CESR-SEC protocol to facilitate implementation of the 

CESR-SEC work plan, http://www.focusifrs.com/content/download/1889/9374/version/1/file/Cesr.pdf, 

17/03/2014. 
4
 FocusIFRS, ESMA (ex CESR), Op. Cit. 

5
  Deloitte, ESMA publishes IFRS enforcement report, http://www.iasplus.com/en/news/2012/june/esma-

published-ifrs-enforcement-report, 15/03/2014. 
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 ،تحاد األوروبيدولة باإلضافة إلى اإل 19تضم في عضويتها و  ألعضائها،االقتصادي الدولي واتخاذ القرار 
زراء المالية ومحافظي البنوك و بانتظام خالل العام  ، يجتمعسنويا، باإلضافة إلى ذلك G20يجتمع زعماء و 

صالح المؤسسات المالية الدولية االقتصاد العالمي المركزية لمناقشة سبل تعزيز  وتحسين النظام المالي وا 
 G20نشرت  م2009 سنةفي و ؛ 1بلد عضول كصالحات االقتصادية الرئيسية التي يحتاجها ومناقشة اإل

خطة عمل ’’الواردة في  47كل من اإلجراءات  بشأنتقييم التقدم ل‘‘ إعالن بشأن تعزيز النظام المالي’’تقرير
التقرير المرحلي مجموعة من  ضمني ،من التزامهم إلصالح القطاع المالي جزءشكل تالتي  ‘‘واشنطن

 ؛واضعي المعاييرو وكاالت التصنيف االئتماني و  بها من قبل المنظمين االلتزاماإلصالحات التي يتعين 
توفير وتحقيق مجموعة واحدة من و واضعي المعايير للعمل مع اآلخرين لتحسين معايير التقييم  G20 تودع

 و Toronto (2010) و Pittsburgh (2009)القمم الالحقة في  ؛ وفيعالية الجودة دوليةة الالمحاسبمعايير 
Seoul (2010) و Cannes (2011)  أكد زعماءG20  دوليةة الالمحاسبدعمهم لمجموعة واحدة من معايير 
تمام  .2ةالمعايير األمريكية للمحاسبالتقارب بين المعايير الدولية و  وا 

التي  اإلى األخذ فورا بتوصياته IASBكقوة اقتصادية دعى  G20أن الضغط الكبير الذي شكلته 
صدار ثالثة معايير جديدة، IFRS 7 المعيارتعديالت  انعكست بشكل أساسي على   و IFRS 10 هي وا 

IFRS 11  وIFRS 12 المعيار صدار إصالح قياس القيمة العادلة مما أدى إلى إاالنتهاء من متطلبات ؛ و
إصدار باألدوات المالية  محاسبةاء من المرحلة األولى من إصالح االنتهإضافة إلى ؛ IFRS 13الجديد 

IFRS 9 دخال متط المالية الخاضعة لترتيبات التعويض  لتزاماتالمالية واال صولإفصاح إضافية لأللبات وا 
ها تغالبية المشاريع التي وصف نهى المجلسكما أ؛ محاسبة التحوطو  انخفاض القيمةاستكمال مراحل معالجة و 
لى حد التوعية إ ز أنشطةيتعز  تم خير؛ وفي األ(FASB) تفاهم مع مجلس معايير المحاسبة الماليةالمذكرة  له

شراك أصحاب المصلحة  .3ات الناشئةيمع اإلشارة بوجه خاص إلى احتياجات االقتصاد كبير وا 

 (World Bank: WB)ثاني الهيئات التي نراها أكثر تأثيرا على الصعيد االقتصادي، هو البنك الدولي 
 Centre for Financial Reporting)مركز البنك الدولي إلصالح التقارير المالية الذي يؤدي من خالل 

Reform: CFRR ) صالحياإدورا تم إطالقه رسميا  الذيلبنك الدولي ل الموسعمشروع وذلك ضمن ال ،رشاديا وا 
قطاع الشركات والتدقيق على لية والتنظيمية إلعداد التقارير المالية اتالقدرات المؤسس لرفع 2009في ديسمبر 

 االتحاد الدولي للمحاسبينالمشترك مع الهيئات المحاسبية الدولية ك؛ فمن خالل العمل 4المستوى الوطني
(IFAC) يقوم البنك الدولي من خالل ،CFRR تغيير مشهد إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ب

تقديم في أوروبا وآسيا الوسطى، ومناقشة كيف يمكن أن تساعد  أكثر من عشرين دولة من والمتوسطة في
                                                 
1
 G20, About G20, https://www.g20.org/about_G20, 17/03/2014. 

2
 IFRS Foundation and IASB, Response to G20 Recommendations, November 2011,  

http://www.cemla.org/actividades/2012/2012-05-Contabilidad-G20.pdf, 18/03/2014. 
3
 Idem. 

4
 The World Bank, CFRR: The use of International Financial Reporting Standards (IFRS) for Prudential and 

Regulatory Purposes, 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMD

K:22693084~menuPK:7356126~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html, 20/03/2014. 
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؛ إضافة إلى ذلك فإنه ومن خالل 1الصغيرة والمتوسطة في سياق التغييرات الهيكلية والتشريعية قيمة الشركات
خلق بيئة سياسية شفافة و تحسين الشفافية والفعالية في إطار تقارير الشركات العديد من البرامج يسعى إلى 

طار مؤسس  المالي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.ي فعال لإلبالغ اتوا 

 World Trade)ثالث أهم الهيئات االقتصادية المؤثرة حسب رأينا، هي منظمة التجارة الدولية 

Organization: WTO)  عبر العالم، فهي من خالل  تشارك في محاوالت لتنسيق أو توحيد المحاسبةالتي
ا نظمتهأون أن تكببطلب العضوية االلتزام حتم على الدول المتقدمة متطلبات العضوية التي تفرضها تُ 
وتحسين فهم السياسات والممارسات التجارية للبلدان، كبر من الشفافية لأ المحاسبية قادرة على عكس قدر

االنضمام إلى منظمة التجارة الدولية  اتفاقياتذا لم تتضمن إ، وحتى 2التبادل التجاري وتحرير أسواق المال
، فإن ما يصاحب IFRSالدولية  المحاسبية بشكل صريح تعديل النظام المحاسبي بما يتماشى مع المرجعية

ونوعية التقارير كفاءة السوق المالية  اعد بالتأكيد على تحسينيسمنافسة دولية س عملية االنضمام من
 عن تبني معايير المحاسبة الدولية. -إلى التأثيرات الدولية المرافقةذا نظرنا إ -، وهذا ال يخرج 3المالية

 بناءالهيئات االقتصادية على  قد تنجر على الضغط الذي قد تشكلهشارة إلى اآلثار التي إوفي 
ما التأثير أجههم، عدي المعايير وتو كان أكثر ما يكون على مُ  G20نا نرى أن التأثير الذي لعبته المعايير، فإنّ 

للهيئتين من فكان على صعيد توسيع مجال االعتماد عبر دول العالم لما  WTOو  WBالذي شكله كل من 
لقدرة على المنافسة والتطلع لزيادة ا هاسعياألمر الذي أثر على البلدان النامية بشكل خاص، ففي  نفوذ كبير

على سبيل الوفاء  IFRSض البلدان ببساطة قد اعتمدت بعفللتخفيف من انتشار الفقر واألمراض والتخلف، 
من دون تقييم  (IMF) وصندوق النقد الدولي WBالهيئات العالمية أو بتكليف من  هذه عضوية اتلتزامبا

على أنه  م2013سنة  Herbert & Tsegba دراسةإليه  تاألمر الذي أشار  على بيئاتها؛آثارها االقتصادية 
بين الدولية  المحاسبة معاييرالقتصادية المترتبة على اعتماد العواقب ا يمكن أن يكون سبب في اختالف

 .4الدول

 هيئات محاسبية      .3.2

ة، وهي صدار وتطبيق معايير المحاسبة الدوليإقوي الضغط التقنية على تشكل الهيئات المحاسبية 
ئم توجه وثقافة وفي يال خرى، تسعى إلى توحيد الممارسة المحاسبية لكن بماالضغط األ ى ها من قو تاكنظير 

                                                 
1
 The World Bank, CFRR: Professional Accountancy Organizations (PAOs) Regional Forum, 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMD

K:22688001~menuPK:7386086~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html, 20/03/2014. 
2
 World Trade Organization, Understanding the WTO: The Agreements, 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm, 20/03/2014. 
3
 Simon S.M. Ho, The Impact of WTO Entrance On Accounting Reform in China, pp. 29-32,  

http://www2.accaglobal.com/pdfs/int_newsletters/hongkong/26236, 21/03/2014. 
4
 Herbert Wilson E. & Tsegba Ioraver N., Economic Consequences of International Financial Reporting 

Standards (IFRS) Adoption: Evidence from a Developing Country, European Journal of Business and 

Management, Vol.5, No.28, pp. 80-100, 2013, p. 80. 
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وعلى مصدري  وليمر الذي عاد على عملية التوحيد الدان مصالح الجهات التي تتبعها؛ األكثير من األحي
 يجابية وأخرى سلبية.   إالمعايير بنقاط 

 مريكيةمحاسبية في الواليات المتحدة األ هيئات  .1.3.2

، الهيئة المطورة م1887منذ تأسيسه سنة  (AICPA)ل المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين شكّ 
ر مواد لمعايير مراجعة حسابات الشركات الخاصة والخدمات األخرى بالنسبة للمحاسبين القانونيين، كما وفّ 

، م1973 سنةفي   التوجيه التربوي ألعضائها، وراقب وفرض االمتثال للمعايير الفنية واألخالقية في المهنة؛
IASCفي إنشاء  AICPAإشراك  SECأيدت 

 م2000سنة  IASCعن رأيه حول   AICPAعربأ  حيث ،1
 IASCنا ال نعتقد أن هيئة بمفرده يمكن أن تكون له جودة عالية، فإنّ  IASعلى الرغم من أن معيار "بقوله: 

 AICPAن إ؛ 2"في الوقت الحالي US-GAAPذات جودة عالية بما فيه الكفاية الستخدامها دون مقاربة مع 
 AICPA لـ  التنفيذيرئيس والالرئيس  Barry Melancon، حيث يؤكد SECكان أداة من أدوات تحقيق أهداف 

 المتخذة من قبل لجنة األوراق المالية والبورصاتملموسة المدروسة و الخطوات لل AICPAاستمرار دعم 
، وتحسبا لذلك الموعد الذي يمكن أن يكون فيه التحول الدولية المحاسبةممكن لمعايير الللتحضير لالنتقال 

 نه سيكون في حاجة إلى تحقيق عدد من المسؤوليات لجعل استخدامأيفهم  AICPAطواعية أو الزاميا، فإن 
IFRS االستمرار في تثقيف أعضاء ، أوال، تشمل الجهود الجاريةحيث  ا،جحامن قبل الشركات العامة ن

AICPA  حولIFRS ،والمؤسسات التعليمية  ةب المدرسيؤلفي الكتمُ و  المحاسبة علميالعمل مع مُ ؛ ثانيا
محاسبين القانونيين السمع صوت يُ  على أند يالتأك؛ ثالثا، IFRSإلعداد المهنيين في المستقبل الستخدام 

 .3دوليا يناألمريكي

، هذا (FASB)ثاني الهيئات المحاسبية في الواليات المتحدة هو مجلس معايير المحاسبة المالية 
وضع معايير المحاسبة المالية في القطاع بة يالمنظمة المعن FASB، وكان م1973 سنة نشئ خير الذي أُ األ

المعايير  بهذهف ار تعيتم االحيث  ؛حكوميةالغير  المنشآتالتي تحكم إعداد التقارير المالية من قبل و الخاص 
AICPAو  SECرسميا من قبل 

فهو من  FASBطبقها الهيئتين على ن الهيمنة التي تُ بيّ ؛ إن هذا االعتراف يُ 4
طبق عليه مشروع ، والذي يُ SECدوات هيئة أخرى من أه معايير المحاسبة الدولية أداة جهة التأثير على توج

 . FASBو IASBالحاصل بين مجلس  بّينا في مسألة التقاربيتين كما التقارب الحاصل بين المرجع
 األوروبي االتحادهيئات محاسبية في  .2.3.2

 European Financial Reporting Advisory)تقارير المالية لالمجموعة االستشارية األوروبية لتمثل 

Group: EFRAG)  لها هدفين التي خاصة، التقنية ال األوروبية منظمةال م2001التي تم تأسيسها سنة
                                                 
1
 IFRS Foundation, IFRS Foundation staff analysis of the SEC Final Staff Report—Work Plan for the 

consideration of incorporating IFRS into the financial reporting system for US issuers, Op. Cit., p.4.  
2
 Sacho ZY. & Oberholster JGI., Op. Cit., p. 121. 

3
 AICPA, International Financial Reporting Standards (IFRS): An AICPA Backgrounder, 2011, pp. 7; 9, 

http://www.ifrs.com/updates/aicpa/Backgrounder_pdf.html, 23/03/2014.  
4
 FASB, FACTS ABOUT FASB, http://www.fasb.org/facts/, 21/03/2014. 
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راء تقنية، ألنه عند تبني معايير آإعطاء ؛ ثانيا، IASBالمساهمة العملية في أعمال  ، أولهما،أساسيين
 تحاد األوروبي؛قبل تبنيها من اإل ير والتفسيراتالمحاسبة الدولية يجب أن يتم إعداد تقييم تقني لهذه المعاي

EFRAGلـ اسبية من منظور أوروبي هو الهدف الرئيسي التأثير على النقاش الدولي بشأن المسائل المحف
1. 

حيث  ،والمفوضية األوروبية EFRAG، تم التوقيع على اتفاق بشأن عالقة العمل بين 2006مارس  23في 
 لـ يمكن من خالل هذا االتفاقو ؛ في أوروبا IFRSغطي هذا االتفاق جميع المسائل المتعلقة بتطبيق يُ 

EFRAG  تكوينالمشاركة بفاعلية في عملية IASBوثيق مع المفوضية التعاون ال من خالل ويمكنها أيضا ؛
على طلب  بناء  و  ،لمشاركة في مناقشات أولية بشأن أي مسألة تتعلق بتطوير المعايير المحاسبيةا األوروبية

باالشتراك مع واضعي المعايير  IASBحضور مجموعات عمل  EFRAGلـ   يمكن من المفوضية األوروبية
 .2الوطنية األوروبية

 Autorité)مثلة في سلطة معايير المحاسبة الهيئات المحاسبية التابعة لفرنسا مُ  تومن جهتها شكل

des normes comptables: ANC)،  ُمثلة في لجنة معايير المحاسبة األلمانية وألمانيا م(The Accounting 

Standards Committee of Germany)،  ُيطاليا م  Organismo)يطالي اإلمجلس المحاسبة مثلة في وا 

Italiano di Contabilità: :OIC) ،  ُمثلة في مجلس التقارير المالية وبريطانيا م(Financial Reporting 

Council :FRC) شكلت بالتعاون مع ،EFRAG  قوة ضغط وتأثير على مجلس معايير المحاسبة الدولية
صداراته من تطبيق المعايير الدولية في مي مصالح كل دولة على حدى ويجعل وذلك بما يح من المعايير وا 

 وروبي مكسبا لالقتصاد والمالية األوروبية.تحاد األاإل
 شركات محاسبة وتدقيق دولية  .4.2

، أصبحت كل من Arthur Andersenشركة المحاسبة والتدقيق العالمية  وسقوط Enronثة دبعد حا
PricewaterhouseCoopers ،Deloitte Touche Tohmatsu  ،KPMG ،Ernst &Young  شركات  كبرى

 ساهمتُ ة يشركات المحاسبال هذهحيث كانت ؛ (BIG 4) األربعة الكبارة والتدقيق الدولية، وبما يعرف بالمحاسب
قد فمع مجلس معايير المحاسبة الدولية، ، واألمر ذاته في وضع المعايير وخاصة في البلدان األنجلوسكسونية

هذه الشركات  إضافة إلى مساهمة، عمل المشترك لوضع المعايير الدوليةللعدد كبير من أعضائها  شارك فيه
على  BIG 4وتأثير ، IASBاستقالل  يةأثار الشكوك بشأن قض ؛ األمر الذيIASBإلى حد كبير في تمويل 

وعملية التمويل  ،IASBمن طرف أدى إلى التمييز بين عملية وضع المعايير معايير المحاسبة الدولية، مما 
IFRS (IFRS Foundation)مؤسسة  التي تخص

قد  BIG 4، أن م2005سنة في دراسته  Tokarكما يشير  ؛3
، األمر الذي قد يدفعها الدولية في جميع أنحاء العالم المحاسبةعلى تطبيق معايير  كامايعتبرون أنفسهم حُ 

                                                 
1
 EFRAG, EFRAG Facts, http://www.efrag.org/Front/c1-262/EFRAG-Facts.aspx, 20/03/2014. 

2
 FocusIFRS, Procédure d’adoption au sein de l’UE, 

www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/procedure_d_adoption_au_s

ein_de_l_ue, 21/03/2014. 
3
 Albu Cătălin Nicolae & Albu Nadia, The Power and The Glory of Big 4: A Research Note on Independence and 

Competence in The Context of IFRS Implementation, Accounting and Management Information Systems, Vol. 

10, No. 1, pp. 43–54, 2011, pp. 46; 47. 
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؛ ولكن رغم هذا التأثير المحتمل إلى أن هذه الشركات قد 1من خالل عمالئها هاتدخل في تطبيقال إلىأحيانا 
الدولية والخدمات  المحاسبةالتدقيق على أساس معايير  يصالإشبكات والبنية التحتية لدعم الوسعت 

عتبر هذه الشركات آليات تحقيق جودة تنفيذ ورقابة التطبيق السليم لمعايير ، حيث تُ االستشارية حول العالم
يجابي في تأثير هذه إالمحاسبة الدولية عبر العالم، األمر الذي يجب أن يتم تدعيمه والتركيز عليه كجانب 

في عملية وتوجه هذه الشركات و  انتماءة من خالل تحري استقاللية الشركات؛ مع ضرورة تجاوز اآلثار السلبي
شرافها على تطبيق  نحاء العالم.أجميع في معايير المحاسبة الدولية  دعمها وا 

 
II. التوجه الإعاليم احملاس يب ادلويل 

ية؛ نأتي يديولوجية وقوى الضغط في بناء معايير المحاسبة الدولد التطرق إلى الخلفية الفكرية األبع
عالمي المحاسبي الدولي والذي ُيعد كنتيجة حتمية لسلسلة التطورات في الفكر اآلن إلى طرح التوجه اإل

والممارسة المحاسبية مع االحتياجات إلى المحاسبة من طرف فئات متعددة من مستخدمي المعلومات )من 
سنطلق عليهم مصطلح المجتمع المالي(؛ فمن خالل الطرح الذي قدمناه حول هيكلية تفاعل اإلفصاح 

إلى  إفصاح إثباتي وتفسيري عبر مختلف مراحل تطور المحاسبة، بّينا أن اإلفصاح تطور من  والقياس
عبر اإلفصاح يُ ؟ عالمياح اإلعالمي؛ فما معنى اإلفصجباري، وصوال إلى اإلفصاح اإلإئي فصاح وقاإ

عالم فيعني ة به؛ أما اإلكّل الحقائق المقترنغو عن إظهار الشيء، والتَّْعب ير َعْنُه واإلدالء ببمعنى الكلمة اللّ 
ْلمواإلْخَباُر عن الشيء مع تحري بلوغ الطر  غو للكلمة، التصويرُ بالمعنى اللّ   ؛2الَمْعر َفةوَ  ف المقصود مستوى الع 
قدمة إلى عالمي هو الوصول من خالل المعلومات المحاسبية المُ ذا وباختصار من اإلفصاح اإلفالمقصود إ

دراك وعلم ومعرفة حول ا مر الذي تتأثر بالمنشأة محل االهتمام، األحداث االقتصادية التي تؤثر أو ألفهم وا 
اإلعالم المحاسبي  ساعد على اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة؛ حيث سيعمق الباحث التطرق لمفهوميُ 

 عالمية المحاسبية في األجزاء الالحقة.والوظيفة اإل
 - ناه في الفصل السابقكما بيّ  –وتطوير متطلبات اإلفصاح ولى لبناء أيضا إلى الدوافع األوبالرجوع 

عالمية بالدرجة إ الحاجات إلى المحاسبة أصبحت حاجات  أن عالميا، نجدإ فصاحا إوالذي أصبح اليوم 
بحت المجتمعات األولى في مرحلة النظريات السلوكية التي جاءت خاللها معايير المحاسبة الدولية؛ وأص

يديولوجي محاسبي أعالمية محاسبية دولية موحدة من خالل بناء فكري و إ طالب باحتياجات تُ  باينةالمالية المت
 عالمية للمجتمع المالي الدولي؟ ومافما هي هذه االحتياجات اإل ؛دوليةُموحد ُعرف بالمعايير المحاسبية ال
 عالم المحاسبي الدولي؟    هي تأثيراتها على توجه وظيفة اإل

صياغة البنية عالمية للمجتمع المالي الدولي هي الوسيلة األقدر على اإلاالحتياجات  إلىإن تطرقنا 
عالم المحاسبي التي ستحقق هذه االحتياجات، فمن خالل العناصر المتحكمة في هذه الحقيقية لوظيفة اإل

                                                 
1
 Tokar Mary, Convergence and the Implementation of a Single Set of Global Standards: The Real-Life 

Challenge, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 25, Iss. 3, pp. 687-710, 2005, p. 692. 
2
 .http://www.almaany.com  ،10/01/2014:  الموقع على متوفر ،وا عالم إفصاح معنى المعاني، ومعجم قاموس 
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عالم بمختلف تبرز هيكلية وظيفة اإل التنبؤية والتوقعية المعلومات االحتياجات من كمية وجودة وقدرة
عد على المستوى الدولي؛ وهذا الطرح يُ  تيضا في تحديد مختلف توجهاتها التي سادأمكوناتها، ويساعدنا هذا 

األول حول انطالق البناء المحاسبي التفاعلي بين اإلفصاح والقياس  لألفكار التي ناقشناها في الفصل ا  امتداد
 عالمية.زء الموالي تحت عنوان الحاجات اإلمن الحاجات إلى المحاسبة، والتي نوردها في الج

 عالمية للمجتمع المالي الدولياالحتياجات اإل .1
في رأينا ال يمكن ذلك، ألن  ؟إلى المحاسبة اجاتالممارسة المحاسبية دون توحيد الحتوحيد  يمكنهل 

الجانب الذي ، وهذا هو ةختالف مستوى الحاجات إلى المحاسبعالمية مختلفة بابرز فجوات إ مر سيُ ألا
إن توحيد الممارسة المحاسبية التي ينادي بها مجلس معايير  .سنعالجه في الجزء الخاص بالفجوة اإلعالمية

له، ال يمكن أن تتحقق بالكيفية المطلوبة إال من خالل تقارب  ةة الدولية وكل قوى الضغط المساندالمحاسب
حداث إاسبة، وهذا ال يمكن إال من خالل المية للمحعت إلى المحاسبة أو االحتياجات اإلكبير في االحتياجا

تقارب اقتصادي ومالي دوليين. إن االحتياجات اإلعالمية للمجتمع المالي الدولي التي سنوردها في هذا 
هي إلى حد كبير احتياجات مجتمع المستثمرين الدوليين،  -وحتى نكون موضوعيين في التحليل  –الجزء 

الذين يشكلون المجتمع المالي  –في توجه معايير المحاسبة الدولية نحو المستثمر نا وكما بيّ  –فهؤالء هم 
وفيما يلي الطرح الخاص  ؛نية عليها معايير المحاسبة الدوليةمالية التي بُ النموذجي بالنسبة لالحتياجات ال

كمية المعلومات  دها فيحدّ عالمية للمجتمع المالي الدولي والتي نُ لالحتياجات اإل المكونةناصر بأهم الع
 المطلوبة والمكتسبة وجودة المعلومة المحاسبية وقدرتها التنبؤية والتوقعية.

 كمية المعلومات المحاسبية  .1.1
إن كمية المعلومات المضافة إلى المستخدمين هي تلك المعلومات التي تقوم بتغيير رصيد المعرفة 

المضافة هي من األمور التي تناولتها نظرية ، فمسألة قياس كمية المعلومات 1لديهم عند اتخاذ القرارات
عالمي المقترن بالرسالة الموجهة إلى حيان عن المحتوى اإلي كثير من األالمعلومات، والتي ُتعبر ف

المكتسبة حول حدث  لقياس كمية المعلومات (Entropy)المقياس األنتروبي  Shannonالمستخدم؛ فقد استخدم 
سبق حول الحدث، لمُ ت المكتسبة تكون دالة متناقصة بتزايد نسبة االحتمال ان أن كمية المعلومابيّ ، وتَ 2ما

 ،عالمية تخبرنا أن أمرا ما سيحدثوجاءتنا رسالة إ  % 0ذا كان االحتمال حول حدث ما هو إوبعبارة أخرى، 
حتمالنا المسبق ايرتها في الحالة التي يكون فيها فإن كمية المعلومات المكتسبة لدينا ستكون أكبر من نظ

، %100، وهكذا تتناقص كمية المعلومات المكتسبة إلى أن يبلغ االحتمال المسبق % 20حول الحدث مقدر بـ 
 ىعالمية أي تأثير على قرارتنا؛ فالعالقة بين كمية المعلومات المكتسبة لدوعندها ال يكون للرسالة اإل

                                                 
1
 ،مصر االسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،واإلدارية المحاسبية المعلومات نظم اقتصاديات ،المنعم عبد الدين مبارك صالح 

 .24 :ص ،2000
2
 Shannon Claude E., A mathematical theory of communication, The Bell System Technical Journal, Vol. 27, No. 

3, pp. 379-423, 1948, pp. 392-396.  
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كمية  تهي عالقة طردية )كلما زاد عدم التأكد زادالمستخدمين وبين عدم التأكد المحيط باتخاذ القرارات 
ذا ُأسقط على المعلومات المحاسبية يكون له  الطرح الخاص بالمعلومات المكتسبةالمعلومات المكتسبة(. إن  وا 

التحليل نفسه، لكن هل كمية المعلومات المحاسبية المكتسبة تساوي دائما كمية المعلومات المحاسبية 
سنة  Rappaport & Prakashستخدمين؟ حيث نرجع إلى ما جاءت به دراسة كل من المطلوبة من قبل الم

 (Information Use)المعلومة استخدام وهما  ين بالغي األهميةعالميّ والتي بّينت الفرق بين مفهومين إ  م1977
معقدة تنطوي هو عملية الدراسة أن المفهوم األول  ت، حيث أشار (Information Inductance)وحث المعلومة 

نظام و الهياكل المعرفية، و دراك المستلم، إعلى مرشحات  وتعتمد ،على التخطيط وصنع القرار والسيطرة
على نطاق واسع لتصنيف آثار ردود فعل  ، ومن جهة ثانية ذهبتمعالجة المعلومات على المعتقد، والقدرات
ألداء، تنظيم ومراقبة لعن التقييم الخارجي  بما ُيعرف بحث المعلومة، وهو األمر الناشئ مرسل المعلومات

مفتوحة التغييرات في مجموعة من الخيارات الالعمليات، التفاعل مع قرارات الوحدات السلوكية األخرى، و 
 . 1مرسل المعلوماتل

عالميين يجعلنا ُنعمق التفكير في الفرق الجوهري بين معنيي كمية إن هذا الفرق بين المفهومين اإل
فليس كل ما ُيطلب من معلومات يكون مؤثرا على اتخاذ القرارات، ومن جهة ثانية ليس كل ما  المعلومة،

ُيكتسب من معلومات يكون قد ُطلب من قبل المستخدمين؛ فالمعلومات المطلوب اإلفصاح عنها والمقدمة في 
مر الذي يجعل ستخدم، األد والمعرفة المسبقة للمالتقارير المالية تتعرض إلى متغير عدم التأكد ودرجة التعقي

كمية المعلومات المضافة إلى المستخدمين تتناقص أو تتزايد بحسب عالقتها مع المتغيرات الثالثة سابقة 
الذكر، فتكون المعلومات المفصح عنها )المطلوبة( أكبر من أو تساوي المعلومات المكتسبة؛ ومن جانب 

ست لها دراية بجزء معين من المعلومات المفصح عنها آخر، قد تكون هنالك فئة من مستخدمي المعلومات لي
ضافية التي تحصل عليها فئة على حساب مات )مثل المعلومات المحاسبية اإلوبما يعرف بعدم تماثل المعلو 

ذا دخلت في مجال اتخاذ قرارات فئات أخرى من المستخدمين، تكون عندئذ  أخرى(، فهذه المعلومات وا 
ذا تحقق لهم التأثير إمعلومات المفصح عنها، وهذا طبعا ة لهذه الفئات أكبر من الالمعلومات المكتسبة بالنسب

؛ ويلخص لنا الشكل يجابي من متغير عدم التأكد والتعقيد والمعرفة المسبقة على كمية المعلومات المكتسبةاإل
في  لخصا بيانيامُ يوضح لنا  (5-2)رقم ، ومن جهته الشكل العوامل المتحكمة في كمية المعلومات (4-2)رقم 

قسم إلى شقين، شق خاص لعالقة كمية المعلومات بالعوامل المتحكمة فيها، وهو مُ  نهاية هذا الطرح
   .بالمعلومات المفصح عنها وآخر خاص بالمعلومات المكتسبة

  

                                                 
1
 Prakash Prem & Rappaport Alfred  , Information  Inductance  and  its  Significance for  Accounting, 

Accounting,  Organizations  and Society,  Vol. 2,  No. 1, pp.  29-38, 1977, p. 30. 
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 المحاسبية عوامل المتحكمة في كمية المعلومات(: ال4-2شكل رقم )
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
عداد الباحثإ : من المصدر  

 حجم احتياجات المستخدمين  مجال عملية القياس

صنف 
 المستخدم 

نشاط 
 المستخدم

قدرة 
المستخدم 

على 
 المعالجة 

بيئة عمل 
 المستخدم

نوع 
 المعلومة 

المجال 
الزمني 
  للمعلومة

 محّددات

 الدقة المنفعة  التكلفة 

 كمية المعلومة المحاسبية المكتسبة

 التأكدعدم 

 
 المعرفة المسبقة للمستخدم

 

 درجة التعقيد

 

التنبؤات 
 والتوقعات 

القيود 
المفروضة 

على 
 القدرات

نوع 
 الترميز 

ثبات 
وتغيير 
 الترميز 

 التعلم  الثقافة  الخبرة 
التوزيع 
  ياالحتمال

 كمية المعلومة المحاسبية المطلوب اإلفصاح عنها
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 كمية المعلومات المفصح عنها .1.1.1

متغيرات أساسية هي مجال عملية  ةفي تصورنا بثالث فصاح عنهاتقترن كمية المعلومات الواجب اإل
القياس والمحّددات وحجم احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية؛ حيث يتكون كل متغير من عناصر 
داخلية تؤدي إلى تحديد الحجم األنسب من المعلومات المحاسبية الواجب توفيرها لسد االحتياجات اإلعالمية 

 المالي؛ وفي حديثنا عن االحتياجات اإلعالمية للمجتمع (4-2)م لمجتمع مالي ما، وذلك كما بّينه الشكل رق
عتبر أول المتغيرات المتحكمة في كمية المعلومات نا نقول عن مجال القياس المحاسبي الذي يُ الدولي، فإنّ 

المحاسبية، أنه ُيعبر عن اإلطار أو الحقل الذي تتم فيه عملية القياس المحاسبي، والذي يشمل قياس 
ت المالية وغير المالية، فاألمر الذي اعتادت عليه أغلب النظم المحاسبية هو قياس البيانات المالية، المعلوما

فعند انفتاح مجال القياس على البيانات غير المالية زاد حجم المعلومات المطلوبة والمفصح عنها، ومن ناحية 
ة المعلومات المفصح عنها، فقد أصبح من ثانية ُيعد توسع المجال الزمني للقياس الدافع الثاني لزيادة كمي

ويوضح لنا  ،التاريخيةحداث حداث المستقبلية جنبا إلى جنب مع األعطاء معلومات حول األإ الضروري 
 .العالقة الطردية هذه (5-2)الشكل رقم في  -أ-المنحنى 
رات التي تؤثر على دات بثالثية مكوناتها من تكلفة ومنفعة ودقة من أهم المتغيعد المحدّ ومن جهتها تُ  

فصاح عنها، فالمفاضلة بين هذه الثالثية تخضع إلى حكم القائمين كمية المعلومات المطلوب والممكن اإل
ضافة متغير التوقيت إعداد التقارير المالية في ضوء معطيات البيئة، وسنتطرق لهذه الثالثية )بإ على 

؛ حيث سنكتفي في هذا الجزء رابعوال لثالثاالمناسب كمرادف للدقة في كثير من األحيان( في الفصل 
ة على التوسع في عند التطرق إلى البحوث المحاسبية المبنيّ  األولليه في الفصل إشارة بالتذكير بما تمت اإل

لقيود المفروضة على عملية التوسع في اإلفصاح، من حيث فصاح، وبالتحديد تناول هذه البحوث لاإل
صاح وكذلك التأثير السلبي للتوسع في اإلفصاح على الموقف التنافسي التكاليف المرتبطة بعملية اإلف

د كمية المعلومات حدّ مناسب( تُ التوقيت ال؛ فباختصار يمكن القول أن التكلفة والمنفعة والدقة )للمنشأة
-ضافته هنا بشيء من الشرح هو المنحنى إمكننا وما يُ على اعتبارات عّدة؛  فصاح عنها بناء  المطلوب اإل

لتكلفة والمنفعة مع العديد من منحنيات الدقة، وهو ان تقاطع منحنى بيّ ، وهو هنا يُ (5-2)الشكل رقم في  -ب
مر الذي نقول عنه أن التكلفة والمنفعة في أغلب األحيان تكونان متالزمتان فكلما زادت التكلفة زادت األ

نا ولتبسيط التحليل نأخذ فقط بحاالت أنّ  ذا كانت هنالك حاالت يختل فيها هذا التالزم إالإالمنفعة، وحتى 
ضافةالتالزم،  حددي التكلفة والمنفعة فإن عالقتهما بكمية المعلومات المفصح عنها هي عالقة إلى تالزم مُ  وا 

طردية؛ وهذا على خالف العالقة العكسية للدقة مع كمية المعلومات المفصح عنها، وبدمج العالقتين مع 
د بذلك كمية اط تقاطع منحنيات التكلفة والمنفعة وما يالزمها من دقة، وتتحدّ بعضهما البعض نحصل على نق

  دات الثالثة.جمالي من المحدّ إالمعلومات المفصح عنها والمقابلة لكل مستوى 
نأتي اآلن إلى متغير حجم احتياجات المستخدمين كثالث متغير يمكن أن يتحكم في كمية المعلومات 

دم، سواء كان مستثمرا أو مقرضا أو موردا أو عميال أو الدولة أو غيرها من المفصح عنها، فصنف المستخ
، يمكن أن يؤثر على كمية المعلومات المفصح م2010 سنة طار التصوري قبلاألصناف المذكورة في اإل
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ذا كان مستخدمها إعنها، فمثال يمكن أن تفقد التقارير المالية العديد من المعلومات التي يطلبها المستثمرون 
األساسي هي الدولة أو المقرضين؛ ثاني العناصر المكونة الحتياجات مستخدمي المعلومات هي نشاط 
المستخدم )المرتبط أساسا بنشاط المنشأة ُمعدة التقارير(، فكون نشاطه موجها للمنشآت الكبرى أو المنشآت 

ختالف في كمية المعلومات المطلوب اإلفصاح الموحدة أو المنشآت المدرجة في البورصة، كلها تؤدي إلى ا
عنها، وهي بشكل عام تزيد بزيادة حجم النشاط ودرجة تعقده؛ وثالث العناصر المكونة هي قدرة المستخدم 
على المعالجة أو كما سنبّينه في الفصل الرابع تحت عنوان التشغيل الذهني للمعلومات الذي يساعد على 

ات المطلوبة حتى يتخذ قراراته االقتصادية؛ وآخر المكونات لعنصر حجم إدراك المستخدم لكمية المعلوم
احتياجات المستخدمين هي بيئة عمل المستخدم والتي بدورها تزيد أو تخفض من االحتياجات المطلوبة، 
فانطباعها بعدم التأكد أو عدم االستقرار أو تطلبها لمعلومات غير مالية أو معلومات ألحداث مستقبلية كلها 
من األمور التي تؤثر من كمية المعلومات المحاسبية المفصح عنها زيادة ونقصانا؛ وتجب اإلشارة هنا إلى 
أمر مهم، وهو ما توصلنا إليه في الفصل السابق والمتعلق أساسا بثبات كمية المعلومات المفصح عنها رغم 

، وهو األمر الذي سنتطرق إليه (5-2)في الشكل رقم  -ج  -تزايد احتياجات المستخدمين كما يبّينه المنحنى 
 تحت عنوان الفجوة اإلعالمية الناتجة عن عدم القدرة على مواكبة االحتياجات إلى المحاسبة.

 كمية المعلومات المكتسبة .2.1.1
 معلومات إلى عنها المفصح المعلومات تحول وهو المعلومات لكمية الثاني الشق يخص وفيما

 والمتغيرات المكتسبة المعلومات كمية بين العالقة شرح اآلن يمكننا ،(4-2) رقم الشكل وضحه فكما ،مكتسبة
 على م1991 سنة Dosi & Egidi دراسة ليهإ تشير الذي التأكد بعدم التأثر ناحية فمن فيها؛ المتحكمة الثالثة

 عدم أو ،المستقبلية باألحداث للتنبؤ الالزمة المعرفة اكتمال عدم من نبعوي اإلنسان سلوك في موجود نهأ
 التأكد عدم هما التأكد عدم من نوعين بين ناالباحث َيفصل كما تائجه،ن ومراقبة ما بعمل القيام مكانيةإ

 أن شأنها من التي المعلومات جميع وجود عدم" من يأتي والذي (Substantive Uncertainty) الموضوعي
 الذي (Procedural Uncertainty) اإلجرائي التأكد وعدم ،"معينة نتائج مع القرارات التخاذ ضرورية تكون 

بشكل ال  ألهدافهم للوكالء مما يعيق متابعتهمالقيود المفروضة على القدرات الحسابية والمعرفية يأتي من "
ل التنبؤات والتوقعات ذا التحكم في عدم التأكد من خالإ فيمكننا ؛1"لبس فيه، وبالنظر إلى المعلومات المتاحة 

جراؤها من قبل مستخدم المعلومات، فكلما كانت تنبؤاته أو توقعاته جيدة زاد كمال معلوماته تجاه إالتي يمكن 
الحدث وقل لديه عدم التأكد الموضوعي، ويتحقق هذا بشكل تام عندما ال يكون لدى مستخدم المعلومة فهم 

نا القول أن المعرفة ناقص يكون هو السبب الرئيسي لهذا النوع من عدم التأكد؛ ومن ناحية أخرى يمكن
والتي تنسب بشكل كبير إلى البيئة التي تتم فيها عملية اكتساب  ،القدراتوالتحكم في القيود المفروضة على 

ل عدم التأكد اإلجرائي، فالبيئة غير الثابتة يمكن أن تحد أو ُتفشل القدرات قلّ المعلومات من شأنه أن يُ 
، إلى تصنيف م2006سنة  Dequech لعدم التأكد تشير دراسة . وفي تعريف آخر(Computational)الحسابية 

                                                 
1
 Dosi G.  & Egidi M., Substantive and procedural uncertainty, An exploration of  economic behaviours  in  

changing  environments, Journal of Evolutionary Economics, Vol.1, pp.145-168, 1991, p. 145. 
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قوته وضعفه، فالفارق حسب ما جاءت به الدراسة هو وجود التوزيع االحتمالي  على لعدم التأكد بناء   ُمغاير
في حالة غياب كلي أو جزئي لتوزيع احتمالي  (Strong Uncertainty)من عدمه، حيث يكون عدم التأكد قويا 

ول توزيع احتمالي ح ينطوي على وجودذا كان إ (Weak Uncertainty)مالئم، ويكون عدم التأكد ضعيفا 
يمكن  يقائمة من النتائج التهو  االحتمالي؛ ومن المعروف أن التوزيع 1المعلومات التي قد تكون ناقصة

كان عدم  حدث ما، فكلما كانت لدينا احتماالت مالئمة حول المرتبطة بهاالحتماالت حدوثها لحدث ما مع 
عد تضح لنا أن العوامل المساعدة على تخفيض عدم التأكد تُ ي ليه أقل. ومن خالل هذا الطرحإالتأكد بالنسبة 

 مافي الوقت نفسه عوامل تخفيض لكمية المعلومات المحاسبية المكتسبة، وذلك بسبب العالقة الطردية بينه
من جهة أخرى حجم المنافسة  بّين؛ األمر الذي يُ (5-2) رقم الشكلفي  - د –كما يوضحه المنحنى 

 المعلوماتية بين المحاسبة كنظام للمعلومات وغيرها من نظم المعلومات المساعدة على اتخاذ القرارات.
دناه في المكتسبة والذي حدّ نأتي اآلن إلى المتغير الثاني المتحكم في كمية المعلومات المحاسبية 

عالمية، حيث تكون درجة التعقيد على عالقة عكسية مع تميز بها المعلومة أو الرسالة اإلدرجة التعقيد التي ت
كما يوضحه  - كمية المعلومات المكتسبة، فكلما كان التعقيد أكبر كانت كمية المعلومات المكتسبة أقل

في درجة التعقيد  نعلى عنصرين أساسيين يتحكما وذلك بناء   - (5-2) رقمفي الشكل  -هـ  -المنحنى 
ؤثران على قدرة مستخدم المعلومة عند محاولته االستفادة من أكبر قدر ممكن من المعلومات المضافة؛ ويُ 

 & Shannonفهذين العنصرين هما نوع الترميز ودرجة ثبات وتغيير الترميز المستعمل؛ بحيث يصف

Weaver   ُنتقل وتُ ، تشفيرها بإشارات ليتم ،نتج أنواع مختلفة من الرسائلي الذيجهاز الك المعلوماتصدر م
يجب أن يكون Farina ؛ فكذلك الترميز المستعمل لنقل المعلومات المحاسبية؛ ويضيف 2اإلشارات عبر قناة

؛ فمن خالل 3السلوكية أو الفسيولوجية المطلوبة اتقرار الإلنتاج  بما فيه الكفاية اومتميز  اواضح اإلشارةاستقبال 
شارة أمر ضروري في نقل المعلومات، نا القول أن مسألة الترميز أو اإلالتي قدمها الباحثون يمكن النتائج

صدر المعلومة وُمستقب لها، فالمحاسبة تعطي من جهتها نوعا مميزا من المعلومات ويختلف باختالف مُ 
المفروض أن يكون واضحا ومتميزا بما فيه الكفاية إلنتاج القرارات االقتصادية، وباستعمال ترميز خاص من 

حول هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس  الفصل السابقوهنا يمكننا الرجوع إلى الطرح الذي قدمناه في 
كل ُيش ة في شقي تطورها المستقل والتابعن، والقول أن نوع الترميز المستعمل من طرف المحاسبيالمحاسبي

نوعين متكاملين من الترميز، نوع خاص بالمحاسبة كعلم مستقل ال يمكن فهمه إال من قبل المتخصصين 
كاألرقام الدالة على نوع الحسابات والبنود في األنظمة العاملة بمدونة الحسابات والمصطلحات المحاسبية 

لى جانب هذا نجد نوع الترميز يمكن أن نسميه  آخر من ا  التقنية وطرق العرض واإلفصاح الخاصة، وا 
خذ من الجانب االقتصادي )وضمنيا من بقيت الجوانب المؤثرة فيه(، وهذا ؤ الترميز التابع وهو الترميز الذي ي

                                                 
1
 Dequech David, The new institutional economics and the theory of behavior under uncertainty, Journal of 

Economic Behavior & Organization, Vol. 59, pp. 109-131, 2006, pp. 112; 113. 
2
 Shannon Claude E. & Weaver Warren, The mathematical theory of communication, Urbana: University of 

Illinois Press, 1998, p. 36. 
3
 Farina Almo, Soundscape Ecology: Principles, Patterns, Methods and Applications, Springer Science+Business 

Media Dordrecht, 2014, p.65. 
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ويشمل  ،النوع من الترميز يكون مفهوما من قبل المتخصصين في المجال االقتصادي بشكل عام
االقتصادية كاستعمال  المصطلحات االقتصادية بشكل عام وطرق العرض واإلفصاح المستعملة في العلوم

تزايد يرقام والوحدات النقدية في التقارير االقتصادية. إن مستوى التعقيد المرتبط بهذين النوعين من الترميز األ
ه ؟ أم أنّ و ُملم بالجانب المتخصص للمحاسبةل هعلى المعرفة المسبقة لمستخدم المعلومة، ه ويتناقص بناء  

دة بشكل كبير على عتم  ة مُ يعالمية المحاسبالة اإلجرد مستخدم ذو معرفة اقتصادية عامة، فكلما كانت الرسمُ 
فإن درجة التعقيد تزداد بالنسبة  -فصاحات المحاسبية وهذا هو السائد في أغلب اإل -خاص الترميز ال

القتصادية العامة، خالفا لما يكون عليه األمر بالنسبة للمستخدم ذو المعرفة المحاسبية للمستخدم ذو المعرفة ا
ع مادام سيكون أكثر صدار ترميز تابإؤل، لماذا ال تركز المحاسبة على المتخصصة؛ حيث يدفعنا هذا للتسا

 (Le Plan de Communication)‘‘خطة االتصاالت’’في كتابه  Libaertد ؟ ويجيب في هذا الصدّ قابلية للفهم
 د من بينها ثالثحدّ ، والذي أشار إلى خصائص الرسالة التي ُترسل من قبل المنشأة، والتي يُ م2008سنة 

؛ (Visibility)، والوضوح (Understanding)، وقابلية الفهم (Distinction)خصائص أساسية هي التميز 
، ويشير يمكن أن تتم في الهامش التي تنافسيةالالتصاالت ليتطلب معرفة جيدة  بحيث يشير إلى أن التميز

النسبي، ألن أي  التجريدطة و البسا أن تكون على درجة من سالةفي خاصية قابلية الفهم، أنه يفترض من الر 
أو يتم تأويلها؛ مع ضرورة أال تطغى بساطة الرسالة على تميزها وهدفها  يصعب فهمهاسوف معقدة  رسالة

 االتصالستوى الوصفي الذي يتضمن موضوع في خاصية الوضوح إلى مستويين هما الم يشيرو للمتلقي؛ 
شارة قابلة للتحليل والفهم من قبل المتلقي، وفيما يخص المستوى إأو رمز أو  مةوأدواته بحيث تكون كل عال

من أصحاب الثاني، فهو مستوى المعرفة الداخلية، فكفاءة نقل الرسالة إلى الخارج تتعلق بكفاءة فهمها 
عالمية المحاسبية وح الذي يجب أن يحيط بالرسالة اإل؛ فالتميز وقابلية الفهم والوض1المصالح في الداخل

تسهيالت التي تجعل من عطاء بعض االستثناءات والإ جاه أكثر نحو الترميز الخاص، مع يفرض عليها االت
ذا كان التعقيد سيعيق ذلك، وهذا ما تمت إ عالمية أكثر قابلية للفهم والوضوح على حساب التميزالرسالة اإل

ت نشآر معايير المحاسبة الدولية للمصداإمناقشته في خصائص نموذج معايير المحاسبة الدولية عند 
 .الصغيرة والمتوسطة تخفيضا للتعقيد

 فيه نبيّ سنيضا اإلشارة إلى أن نوع الترميز يتأثر بالقناة التي سينقل من خاللها، فحسب ما أيمكننا 
استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي ساليب القياس المحاسبي ومناقشة أإلى  تطرق ن ماعند رابعالفصل ال
حاسبي، فإن طريقة عرض في عملية تشغيل البيانات وتقديرات وتنبؤات وتوقعات القياس الم والبرمجيات
لغة تقارير األعمال أصبحت في شكل تفاعلي إلكتروني األمر الذي جعل عالمية المحاسبية الرسالة اإل
ما تنافس وبشدة بقية طرق العرض، م (eXtensible Business Reporting Language: XBRL) الموسعة

لما بتقنيات المعلوماتية لكترونيا تفاعليا خاصا بها، وتتطلب أيضا مستخدما مُ إشكل قناة جديدة تتطلب ترميزا 
وقادرا على استيعاب الكم الكبير من الترميز المحاسبي المتخصص، وهذا بدوره بفتح مجاالت أخرى من 

                                                 
1
  Libaert Thierry, Le Plan de communication, Dunod, 3
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التعقيد المرتبط بالترميز والتي تتجاوز المعرفة المحاسبية المتخصصة والعامة، إلى المعرفة المرتبطة 
  .   تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجياتب

عد ثبات وتغيير الترميز العنصر الثاني المتحكم في درجة التعقيد؛ فبيئة إنتاج المعلومات هته يُ ومن ج
المحاسبية تمتاز في العصر الراهن بالتغير والديناميكية التي لم تشهد الممارسة أو الفكر المحاسبيين لها مثيال 

ة موحدة، أصبحت عملية تغيير من قبل، ففي ظل عولمة المرجعية المحاسبة تحت معايير محاسبة دولي
البيئة وذلك أمر ال مفر منه بالنسبة  وديناميكية اتر وتطوير المعالجات المحاسبية أمرا حتميا كاستجابة للتغي

 جل تعزيزأمن التكيف مع البيئة  ورةر فض ،وتحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها التي ترغب في النمو شآتللمن
الترميز  ين ومنه التغيير في نوعيةتفرض التغير في الممارسة والفكر المحاسبيّ  ،قدرة على المنافسة والبقاءال

متلقي المعلومة أوضاعا جديدة عالمية المحاسبية؛ إال أن التغيير قد ُيحدث لدى المستعمل في الرسالة اإل
كد أو يمكن أن يتخذ اتجاهها موقفا بأنها يمكن أن تشكل مشاكل جديدة أو تحديات أو غموض أو عدم تأ

عد الثبات في وكل هذا يمكن أن ينقص من كمية المعلومات المكتسبة؛ ومن جهته يُ  ،تهديدا للوضع الراهن
 المكتسبةاتباع نمط أو نوع أو أسلوب معين في الترميز من األمور التي تجعل كمية المعلومات المحاسبية 

المحاسبية التي كانت  عالميةالرسائل اإلسلوب ترميز أعد اتباع محدودة في بيئة سريعة التغير، فمثال يُ 
محدودا من حيث تمكينه للمستخدمين من  (PCN)ترسلها المنشآت الجزائرية وفقا للمخطط المحاسبي الوطني 

اكتساب كمية معلومات أكبر حول األحداث االقتصادية المتنوعة والمتنامية، فال طريقة العرض وال مضمونها 
، أخرى  سنة قادرة على زيادة كمية المعلومات المكتسبة؛ ومن جهة 35والي وال مصطلحاتها الثابتة منذ ح

عالمية المحاسبية من قبل المنشآت الجزائرية، نجد تبني نظام ترميز جديد للرسائل اإلتاريخ  م2010ومنذ سنة 
 عدي ومستخدميأن مشاكل الغموض وتحديات عدم التأكد وتهديد الوضع الراهن المتعود عليه من قبل مُ 

 بشكل كبير في تقليص كمية المعلومات -حسب رأي الباحث  -المعلومات المحاسبية، قد ساهمت 
مور التي سنعمل على تحري أسبابها من خالل الدراسة الميدانية؛ حيث من األ هالمحاسبية المكتسبة، وهذ

بد من أن نه الأ، و التغييرالتغيير ال ينبغي أبدا أن يكون من أجل يمكننا اإلشارة إلى أنه يجب ترسيخ فكرة أن 
تكون هنالك دوافع منطقية وسببية تدفعنا إلى تغيير الترميز المستعمل إليصال معلومة ما، ألن ذلك سيعزز 

  الثقة لدى ُمستقب ل المعلومة ويجعله يحاول التكيف مع الترميز الجديد بشكل آمن.

وهو المعرفة المسبقة للمستخدم، فهذه  ةنأتي اآلن إلى آخر متغير يتحكم في كمية المعلومات المكتسب
المعرفة المسبقة لها شقين أساسيين هما المعرفة المساعدة على فهم موضوع المعلومة )أو مضمون المعلومة( 

على هذين الشقين تتحدد كمية المعلومات المحاسبية المكتسبة،  والمعرفة المتعلقة بموضوع المعلومة، وبناء  
معرفة ال مع ، وفي عالقة عكسيةمعرفة المساعدة على فهم موضوع المعلومةفهي في عالقة طردية مع ال

؛ وبدورها توجد عناصر (5-2) رقم الشكلفي  -و  -كما يوضحه المنحنى موضوع المعلومة ب المتعلقة
مختلف تتحكم في المعرفة المسبقة للمستخدم وهي بشكل أساسي تتركز حول التعليم والخبرة والثقافة، وهي 
العناصر التي تتفاعل بشكل كبير في عملية التشغيل الذهني للمعلومات من قبل المستخدم األمر الذي 
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يمكننا القول بإيجاز أن هذه العناصر ترفع من ، حيث رابعبشيء من التفصيل في الفصل ال هسنتطرق إلي
؛ مع ضرورة اإلشارة إلى أن كمية المعلومات المكتسبة لدى للمستخدم -بشقيها -مستوى المعرفة المسبقة 

 . المعرفة المسبقةكمتوسط لكمية المعلومات المكتسبة في شقي كون تالمستخدم 
معلومات المفصح عنها والمكتسبة بالعوامل ، الملخص لعالقة كمية ال(5-2)وفيما يلي الشكل رقم 

 المتحكمة فيهما.

 (: عالقة كمية المعلومات بالعوامل المتحكمة فيها5-2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 -كمية المعلومات المفصح عنها  -

 
 

 
 
 
 

 -ة المعلومات المكتسبة كمي -

 

 جودة المعلومات المحاسبية .2.1

-Fitness)في أشهر التعاريف السائدة إلى غاية اليوم أنها "المالءمة لالستخدام  ‘‘ جودة’’ كلمة تعني

for-use)  ّده " وذلك حسبما حدJuran & Godfrey  إلى أن الجودة هي تلك  نبا، حيث يشير الكاتم1999سنة
لبي احتياجات العمالء، وبالتالي توفير رضا العمالء، وهي في في المنتجات التي تُ  (Features)الميزات 

 كمية

 المعلومات

 مجال القياس

 -أ  -

 كمية

 المعلومات

 المحددات

منحنى التكلفة 

 منحنيات الدقة والمنفعة

. 
. 
. . . 

 - ب -

 كمية

 المعلومات

 االحتياجات

ثبات كمية 
المعلومات رغم 

تزايد حجم 

 االحتياجات

- ج -  

 : من إعداد الباحثالمصدر

 كمية

 المعلومات

 عدم التأكد

 - د -

 درجة التعقيد

 كمية

 المعلومات

 - هـ -

 كمية

 المعلومات

 معرفة مسبقة

 - و -

معرفة منحنى ال: 

متعلقة بموضوع ال

 المعلومة

معرفة ال منحنى: 

على فهم  ةساعدالم

 موضوع المعلومة
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(Freedom From Deficiencies)الوقت ذاته التحرر من القصور 
هي الميزات التي  Juran، فالجودة حسب 1

تلبي االحتياجات مع الخلو من أوجه القصور، بحيث يمكن في الواقع أن تقاس الجودة من خالل معدل 
سقاط هذا التعريف على جودة المعلومة إوتأثيرها على المنظمات؛ ويمكننا ستخدمين االستخدام ورضا الم

المحاسبية أو  ةنها تعني مالءمة استخدام المعلوم، والقول أ(Accounting Information Quality)المحاسبية 
بير من الخلو تلك الميزات التي تتمتع بها المعلومة المحاسبية حتى تلبي احتياجات مستخدميها مع جانب ك

سنة في دراسته  Bisgaardمن القصور؛ وفي تعريف آخر للجودة نجد محددين أكثر تطورا حيث استبدل 
 جودة التسليم’’و  ‘‘  (Design Quality)جودة التصميم’’الميزات والخلو من القصور بـ  م2008

‘‘(Delivery Quality) ؛ 2وهما المفهومين األكثر قدرة على التطبيق مقارنة مع سابقيهما حسب رأي الكاتب
سقاطه على مفهوم جودة المعلوم ويمكننا االستعانة بهذا التعريف أيضا المحاسبية ونقول أن جودتها  ةوا 

نتاجها وتصميمها وبجودة متعلقة بجودة ب  يصالها إلى مستخدميها.  إنائها وا 
 Shannon & Weaverوبالبحث في الدراسات التي تتطرق إلى جودة المعلومة نجد من أهمها ما قدمه 

ة عبر عن الكيفيُيعاني من مشاكل على ثالثة مستويات، أول هذه المستويات هو ما يُ  تصالاالأن بّينا  ناللذا
عبر عن بدقة وهو ما يمثل المشكل التقني؛ والمستوى الثاني، هو ما يُ  تصالاالالتي يمكن أن ترسل بها رموز 

الداللي؛ والمستوى الثالث، هو  معنى المطلوب وهو ما يمثل المشكلنقل بها الرموز المرسلة الالكيفية التي تُ 
مشكل عبر عن مدى فعالية المعنى المستلم في التأثير على السلوك بالكيفية المطلوبة وهو ما يمثل ما يُ 

ن نموذجا للمستويات الثالثة التي تتشكل منها جودة المعلومات، وكل محاولة ان الكاتببيّ ؛ حيث يُ 3الفعالية
لتحقيق هذه الجودة البد وأن تتم على هذه المستويات. ومن النماذج التي تتطرق أيضا إلى جودة المعلومات 

 (System Quality)يشمل جودة النظام ، لم1992الذي قاما بوضعه سنة  DeLone & McLean نجد نموذج 
كعاملين أساسيين في نجاح نظام المعلومات، جنبا إلى جنب مع  (Information Quality)وجودة المعلومة 

والتأثير الفردي  (User Satisfaction)ورضى المستخدمين  (Information Use)استعمال المعلومة 
(Individual Impact)

(Organizational Impact)والتأثير التنظيمي  
 م2003؛ ليتم تعديل النموذج سنة 4 

كثالثية لنجاح نظام المعلومات، مع  (Service Quality)ليشمل جودة النظام وجودة المعلومة وجودة الخدمة 
لكامل نظام المعلومات وتغيير مختلف  (Intention to Use)تدعيم مفهوم االستعمال باالستعمال المقصود 

، حيث كان تركيز الدراسة على زيادة 5الناتجة من نظام المعلومات (Net Benefits)التأثيرات بالفوائد الصافية 
جودة الخدمة كبعد مهم مبني على الدعم واالستجابة لحاجات المستخدمين خاصة في عصر اقتصاد 

                                                 
1
  Juran Joseph M. & Godfrey A. Blanton, Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill, 5

th
 edition, 1999, pp. 2.1; 

4.21; 4.22. 
2
  Bisgaard Soren, Quality Management and Juran's Legacy, Quality Engineering, Vol. 20, Iss. 4, pp. 390-401, 

2008, p.393. 
3
 Shannon Claude E. & Weaver Warren, Op. Cit., pp. 4; 5. 

4
 DeLone William H. & McLean Ephraim R., Information Systems Success :The Quest for the Dependent 

Variable, Information Systems Research, Vol. 3, Iss. 1, pp. 60-95, 1992. 
5
  DeLone W.H. &  McLean E.R., The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year 

Update, Journal of Management Information Systems, Vol. 19, Iss. 4, pp. 9-30, 2003. 
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 م2012بإجراء دراسة سنة  Urbach & Müllerقام كل من  McLean & DeLone المعرفة؛ وحول نموذج  
، (1-2)، حيث يوضح الجدول رقم 1بحاث حول نماذج نجاح نظام المعلوماتطرقا فيها إلى جملة من األت

بعاد نجاح نظام المعلومات والتي تطرقت إلى جودة النظام أبحاث حول دته جملة من هذه األملخصا لما حدّ 
 وجودة الخدمة، على وجه التحديد.وجودة المعلومة 

 نجاح نظام المعلومات ألبعاد(: ملخص 1-2جدول رقم )

 االستعمال جودة الخدمة جودة المعلومة جودة النظام
رضى 

 المستخدمين
 الفوائد الصافية

 تأثير تنظيمي تأثير فردي
 وصول  -
 مالءمة  -
 التخصيص  -
 دقة البيانات  -
 البيانات  تداول -
 سهولة التعلم  -
سهولة  -

 االستخدام 
 كفاءة  -
 مرونة  -
 تكامل  -
 تفاعل  -
  تنقل -
 موثوقية  -
زمن  -

 االستجابة 
 تطور -

 دقة  -
 كفاية  -
 توفر  -
 كمال  -
 موجزة  -
 اتساق  -
 شكل ال -
  التحديد -
  المالءمة -
 الموثوقية  -
 مجال ال -
 توقيت ال -
 الفهم  -
 تميز  -
سهولة  -

 االستخدام 
 فائدة -

 كيد أت -
 تعاطف  -
 مرونة  -
جودة  -

العالقات 
 الشخصية 

الجودة  -
النوعية 
)خاصة 
  بالخدمة(

 التدريب  -
 الموثوقية  -
 ستجابة اال -
ملموسة/  -

 واضحة

االستخدام  -
 الفعلي 

االستخدام  -
 اليومي 

 تواتر استخدام  -
)إعادة(  قصد -

 استخدام 
طبيعة  -

 االستخدام 
 أنماط التصفح  -
عدد زيارات  -

 الموقع 
عدد  -

 المعامالت

 كفاية  -
 فعالية  -
 كفاءة  -
 متعة  -
الرضى على  -

 المعلومات 
 العام  الرضى -
على  رضى -

 النظام

الوعي/  -
  التذكر

 فعالية القرار  -
 إنتاجية الفرد  -
فعالية  -

 وظيفة 
األداء  -

 الوظيفي 
 تبسيط العمل  -
 تعلم ال -
 نتاجية اإل -
 أداء المهمة  -
 فائدة ال -
في بتكار اال -

 المهمة

عملية التغيير  -
 تجارية ال
 ميزة تنافسية  -
 خفض التكاليف  -
تعزيز التواصل  -
 تعاون الو 
 تعزيز التنسيق  -
تعزيز العمليات  -

 الداخلية 
 سمعة التعزيز  -
تحسن النتائج /  -

 المخرجات 
تحسين عملية  -

 صنع القرار 
 زيادة القدرة  -
 اإلنتاجية الكلية  -
 النجاح الشامل  -
 تحسين الجودة  -
 رضا العمالء  -
 الرقابة اإلدارية -

 ،من الباحث بتصرف: المصدر
Urbach Nils & Müller Benjamin, The Updated DeLone and McLean Model of Information Systems 

Success, in Y.K. Dwivedi et al. (eds), Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our 

Digital Society, Vol. 1, Integrated Series in Information Systems, Vol. 28, pp. 1-18, 2012. 

من خالل الطرح الخاص بالجودة ونماذجها ومساهمتها في تحقيق نجاح نظام المعلومات، فإنه  
ذو ثالثة أبعاد لجودة المعلومة في سلسلة الجودة  - (6-2)كما يوضحه الشكل رقم  -يتشكل لدينا تصور 

لمفهوم المعلومات عالمي لما ر الذي سنأخذه على أنه النظام اإلخيمؤثرة في نظام المعلومات، هذا األال
 عالم المحاسبي. شرحها في الجزء الخاص بوظيفة اإل واإلعالم من مدلوالت مختلفة سنقوم على

                                                 
1
 Urbach Nils & Müller Benjamin, The Updated DeLone and McLean Model of Information Systems Success, in 

Dwivedi  Yogesh K. et al. (eds), Information Systems Theory: Explaining and Predicting Our Digital Society, 

Vol. 1, Integrated Series in Information Systems, Vol. 28, pp. 1-18, 2012. 
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رسال الرسالة، إ، تبدأ من الكيفية التي يتم بها إن العوامل المتحكمة في جودة المعلومات المحاسبية
ن فشل ي حسب رأينا تتكون أوال، من جودة تتسبب في مشكل تقني، وهي مرتبطة بجودة النظام الت توالتي وا 

سهلة الوصول، مالئمة، متخصصة،  - (1-2)حسب معطيات الجدول رقم  -المدخالت التي يجب أن تكون 
دقيقة، سهلة التداول؛ وثانيا، جودة المعايير المحاسبية التي يجب أن تكون سهلة التعلم، سهلة االستخدام، 

عداد المعلومة إ ة، متطور؛ وثالثا، القائمين على ريعة االستجابكفؤة، مرنة، متكاملة، متفاعل، موثوقة، س
سرعة  المحاسبية الذين يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة، التخصص، المرونة، التفاعل، الدقة، الموثوقية،

 االستجابة، التطوير.
 المحاسبية عوامل المتحكمة في جودة المعلومات(: ال6-2شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فشل ذلك يتسبب ن تأكد من انتقال المعنى المطلوب ألبد من الرسال الرسالة بالدقة المطلوبة الإوبعد 
عالمية وهو في رأينا متعلق أساسا بجودة المعلومة عد لب مضمون الرسالة اإلالذي يُ مر في مشكل داللي، األ

األخيرين المحاسبية التي تتكون من درجة تمثيلها الصادق وجودة طريقة اإلفصاح واإلبالغ المحاسبي، هذين 
ة التمثيل عالمية(؛ فدرج)حسبما سنوضحه في جزء الوظيفة اإلعالم المحاسبي الذين يعدا من خطوات اإل

الصادق تتحدد من خالل الدقة، االكتمال، الموثوقية؛ أما جودة اإلفصاح واإلبالغ المحاسبي فيجب أن 
تتصف بالكفاية، والتوفر، اإليجاز، االتساق، الشكل المناسب، المالءمة، المجال، التوقيت، الفهم، التميز، 

ذا تحقق نقل المعنى المطلو السهولة االستخدام، و  عالمي ب، بقي على تحقيق نجاح النظام اإلفائدة. وا 

 الباحث استنادا إلى تصنيفات كل من:عداد إ : من المصدر
  McLean & DeLone  (1992 2003؛) وWeaver  Shannon &  (1998) وJuran  (1999)   وBisgaard (2008).   

 

 جودة النظام اإلعالمي المحاسبي

جودة معايير 
 المحاسبة

 عداد المعلومةإالقائمين على 

جودة طريقة 
اإلفصاح واإلبالغ 

 المحاسبي

جودة المدخالت 
 التي يتم تشغيلها

 المستوى التقني

 رسال الرسالة بدقة(إ)كيفية 

 المستوى الداللي

 )نقل المعنى المطلوب(

 مستوى الفعالية

 )التأثير على السلوك(

درجة التمثيل 
 الصادق

 االستعمال
رضى 

 المستخدمين

 

 جودة الخدمة المحاسبية  المحاسبيةجودةالمعلومة جودة النظام المحاسبي

 جودة االتصال المحاسبي

 عالمي المحاسبي رقابة جودة النظام اإل
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التي تكون من خالل التوكيد،  الخدمةالمحاسبي ضمان التأثير على السلوك، وهذا ما يمثل جانب جودة 
التعاطف، المرونة، جودة العالقات الشخصية، الجودة النوعية للخدمة، التدريب، الموثوقية، االستجابة، 

ساسا من خالل جودة االتصال الذي يكون من خالل التفاعل الجيد والوضوح؛ حيث تتحقق جودة الخدمة أ
عظمين للفوائد الصافية للنظام حقق أقصى حدود االستعمال والرضى المبين المرسلين والمستخدمين بما يُ 

 عالمي المحاسبي. اإل
كان المحاسبية  ةمن اقترح تعريفا لجودة المعلوم دبيات المحاسبية نجد أن أولوبالرجوع إلى األ

 بحيث تمحور هذا التعريف على أربع، (FASB)اإلطار التصوري لمجلس معايير المحاسبة المالية 
، وهي المالءمة (SFAC n°2) 2خصائص أساسية كما جاءت في بيان مفاهيم المحاسبة المالية رقم 

، لتقوم لجنة معايير م1980طار سنة صدار لهذا اإلإ؛ حيث كان أول 1والموثوقية والوضوح وقابلية المقارنة
طار التصوري لجودة المعلومة المحاسبية في اإل بإصدار تعريفها م1989سنة  (IASC)المحاسبة الدولية 

في قابلية الفهم والمالءمة والموثوقية وقابلية المقارنة؛  إياها الخاص بإعداد وعرض البيانات المالية، ُمحددا
ة هي المحددة لتعريف جودة المعلومة المحاسبية إلى غاية وظلت التعاريف الخاصة بهذه الخصائص النوعي

وأصبحت الخصائص النوعية موحدة كما  IFRSو IASB، حين تم توفيق التعريف بين مجلس م2010سنة 
. واألمر الجدير بالذكر هنا هو أن تركيز الهيئات المصدرة للمعايير كان متجها ثالثفي الفصل ال سنبّينه

لمعايير المصدرة ومدى قدرتها على ضمان الخصائص النوعية للمعلومات بشكل أساسي نحو جودة ا
؟ بية تعتمد فقط على جودة المعاييرالمحاسبية؛ لكن التساؤل المطروح، هل أصبحت جودة المعلومة المحاس

نا ام المحاسبي؛ فهل أخطأر عنه بجودة النظعب  هذه األخيرة التي تمثل في دراستنا جزء من المستوى التقني المُ 
 الدولية في المحاسبةحول دور معايير  م2010سنة  .Chen et al؟ إن الدراسة الميدانية التي أجراها التصنيف

جابة عن التساؤل حول مدى أن اإل األوروبي، أشارت النتائج إلى تحاداالجودة المحاسبة وبأخذ أدلة من 
التي ترتبط على وجه الخصوص  - يةاتهمية معايير المحاسبة يكون فقط عندما تكون العوامل المؤسسأ 

التي تحدثها هذه العوامل على جودة  ةرات الكبير يثابت، وذلك للتأث -بالحوافز اإلدارية وبيئة األعمال
 .2أن معايير المحاسبة تلعب دورا في تحسين نوعية المحاسبة لكن بعد الحوافز اإلدارية قرة  المحاسبة، مُ 

عبر عن تصورنا المتكامل للجودة الذي جودة المعلومة المحاسبة يُ إن تطرقنا إلى السلسلة التي تشكل 
خدمة ال تنفرد به فقط المعلومة بحد ذاتها، ولكن يتكامل معها فيه كل من جودة النظام المحاسبي وجودة ال

ن حدّ ؛ هذا والةالمحاسبية المقدم دنا الجانب بد أن نشير إلى أمر مهم وهو العامل السلوكي البشري، فنحن وا 
ات خالية من تأثيره عالمية، فهذا ال يعني أن باقي المستويلمستوى التقني إلرسال الرسالة اإلالبشري فقط في ا

سنة  Iatridisنته دراسة يجابي فيمكن أن يكون له تأثير على كل مراحل جودة المعلومة كما بيّ السلبي أو اإل

                                                 
1
 Michaïlesco Céline, Qualite de L’information Comptable, Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion et 

Audit, pp. 1023 – 1033, 2009, p. 1023. 
2
 Chen Huifa et al., Op. Cit. 
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المعلومة المحاسبية على الحاجات إلى المحاسبة، ثر بها جودة ؤ . أما وفيما يخص الكيفية التي تُ 1م2011
فاألمر متعلق بتوحيد الحاجات إلى جودة المعلومة، فالجودة المتباينة تؤدي وبال شك إلى تباين في 
المعلومات ومن ثم تباين في اتخاذ القرارات مما يدفع المستثمرين الخارجيين للمطالبة بعالوة أكبر للتعويض 

نته نتائج دراسة تمويل كما بيّ اليعوق تطوير أسواق رأس المال بسبب ارتفاع تكاليف ، وهذا تأكدعن عدم ال
Lin et al.  ضعف جدوى وهدف عالمي المحاسبي ككل ويُ ا ينقص الثقة في جودة النظام اإل، م2م2011سنة

باتها ليس فقط بتحديد متطل ةعملية التوحيد المحاسبي الدولي؛ وتكون االستفادة من جودة المعلومة المحاسبي
سنة  Juranنته دراسات كل من بد من وجود تدابير رقابة لتأمينها، وذلك حسبما بيّ والعمل على تحقيقها، بل ال

 . 5م2013سنة  De Koning، 4م2007سنة   Corning،3م1999
المعلومات علومات المحاسبية دعى إلى استحداث طريقة جديدة لقياس جودة مإن االهتمام بجودة ال

التدقيق  تعابأبية بين يجاإن أن هنالك عالقة المحاسبية مرتبطة بأتعاب عملية التدقيق الخارجي؛ حيث تبيّ 
 .Hribar et alتعاب تساعد حسب رأي الت حول جودة المحاسبة، فهذه األاالستدال غير المبررة وعملية صنع

 ا  ظهر ارتباطجودة المحاسبة، فضال على أنها تُ ، على التقاط معلومات جديدة حول م2014سنة في دراستهم 
 . 6جراءات التدقيقإمع احتمال حذف متغير من متغيرات  قليال  

عالمية للمجتمع المالي ة كمكون من مكونات االحتياجات اإلوبعد تحقيق جودة المعلومات المحاسبي
لح من للمعلومة المحاسبية، وذلك كاحتياج مُ أتي إلى المكون الثالث وهو القدرة التنبؤية والتوقعية نالدولي، 

قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية وكذلك كنتيجة لمحصلة كمية وجودة المعلومة المحاسبية كما سيتم 
 توضيحه. 
 للمعلومة المحاسبية *القدرة التنبؤية والتوقعية   .3.1

عالمي لنجاح النظام اإلالفوائد الصافية  نا أنتحليلنا لجانب جودة المعلومة المحاسبية بيّ في 
ن لم يكن كلية   -المحاسبي تقترن بشكل كبير  كما توضحه  -بالتأثير الفردي أو التأثير التنظيمي  - وا 

فعلي، عالمي؛ وكلما كان االستعمال جين من استخدام مخرجات النظام اإلالنات - (1-2)معطيات الجدول رقم 
الرضى  من خالل الكفاية، الفعالية، الكفاءة، المتعة،وكان رضى المستخدمين أكبر  دوري، مقصود، موسع؛

لكن ما عالقة  كلما أقترن ذلك بتعظيم الفوائد الصافية؛ على المعلومات، الرضى العام، والرضى على النظام،
                                                 
1
 Iatridis George Emmanuel, Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional 

conservatism, International Review of Financial Analysis, Vol. 20, pp. 88–102, 2011. 
2
 Lin Yu-Chen et al., Accounting disclosure quality, capital market intensity and national productivity, Annals of 

Operations Research, pp. 1-16, 2011. 
3
 Juran Joseph M. & Godfrey A. Blanton, Op. Cit. 

4
 Corning Peter A., Control Information Theory: The 'Missing Link' in the Science of Cybernetics, Systems 

Research and Behavioral Science, Vol. 24, Iss. 3, pp. 297-311, 2007. 
5
 De Koning Willem Frederik, The Quality of Accounting Information, pp. 1-17, 2013, at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2324779  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2324779. 
6
 Hribar Paul et al., A new measure of accounting quality, Review of Accounting Studies, Vol. 19, Iss. 1, pp. 506-

538, 2014. 
شارة إلى أن اقتران مصطلح التنبؤ بالتوقع في هذا الجزء وما للمعلومة المحاسبية، البد من اإلقبل البدء في تحليل القدرة التنبؤية والتوقعية  *

 .رابعفي الفصل ال سنبّينهسيليه هو أمر مقصود من الباحث لما للمصطلحين من اختالفات في االستعمال كما 
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ة ذا قلنا أن القدرة التنبؤيإ؟ والجواب يكون سهال ية والتوقعية للمعلومة المحاسبيةالفوائد الصافية بالقدرة التنبؤ 
على إحداث فرق في القرارات المتخذة  المعلومة المحاسبية درةقهي من مكونات مالءمة المعلومة والتي تعني 

ساسي في الجانب الفردي من خالل أحداث الفارق تظهر بشكل إ، وأن هذه القدرة على 1من قبل المستخدمين
نتاجية، أداء اإلفعالية القرار، إنتاجية الفرد، فعالية وظيفة، األداء الوظيفي، تبسيط العمل، التعلم،  الوعي،
ميزة ال تغيير العملية التجارية،؛ وتظهر في الجانب التنظيمي من خالل االبتكار في المهمةو فائدة، الالمهمة، 

تنسيق، تعزيز العمليات الداخلية، تعزيز تنافسية، خفض التكاليف، تعزيز التواصل والتعاون، تعزيز الال
السمعة، تحسن النتائج / المخرجات، تحسين عملية صنع القرار، زيادة القدرة، اإلنتاجية الكلية، النجاح 

ذا من العوامل المساعدة على إ. فالقيمة التنبؤية الرقابة اإلداريةو الشامل، تحسين الجودة، رضا العمالء، 
عالمي المحاسبي؛ فما هي عوامل تحسين يعظم الفوائد الصافية للنظام اإل ين بمااالستعمال ورضى المستخدم

 ؟ كلتحد أو تعيق من القدرة التنبؤية القيمة التنبؤية وما هي العناصر الواجب التنبؤ بها وما هي العوامل التي
 تحت عنوان محيط المبادئ أو المبادئ الضمنية.   ثالثهذا سنتطرق إليه في الفصل ال

 ية التوجيهية للمحاسبةعالمالوظيفة اإل .2
ى العنصر المحوري بعد التطرق لكل من كمية المعلومات وجودتها وقيمتها التنبؤية والتوقعية، نأتي إل

يل المفهوم وأبعاده وتوجهاته، البد لنا من عالمية للمحاسبة؛ ولكن قبل الخوض في تحلوهو الوظيفة اإل
عالم المحاسبي والمعلومة فصاح واإلعالم؟ وما الفرق بين اإلرق بين اإلحاطة بمعناه ومكوناته؛ فما الفاإل

عالمي المحاسبي؟ إن كوناتها؟ وما عالقتها بالنظام اإلالمحاسبية؟ ولماذا الوظيفة اإلعالمية وما هي م
د حدّ نُ عالمية المحاسبية وتجعلنا الفهم الحقيقي لمعنى الوظيفة اإل لدينا يسئلة ُتجلجابة على كل هذه األاإل

 توجهاتها بشكل سليم.  
 عالم المحاسبيمفهوم وبنية وظيفة اإل   .1.2

، م2009سنة  Andreichuk دراسة حسبُيمثل  (Informational Approach)عالمي إن المدخل اإل
يكتسب  على أننسان اإلقدرة و مفهوم اإلدراك  ج العلوم المعرفية، حيث تشير وجهة النظر اإلعالمية إلىمنه

في  Zhozhuashvili؛ وعلى الوتيرة نفسها يشير 2افكري اتطور مما ُينتج لديه المعلومات من البيئة  ويعالج
إلى ما أصبح يعرف  (The Informatics) إلى التحول المشهود في مصطلح المعلوماتية م2011سنة  تهدراس

لى مدى (Informational Technologies)بالتكنولوجيا اإلعالمية  وظائف نوعية ل األخيرةاب هذه اكتس، وا 
المراحل األخيرة منشأة، ففي مستوى معرفة وجودة الوالرفع من كمال نظم االستغالل  ساهمة في جديدة تماما

عالمي المحاسبي النظام اإل بما فيها والتكتيكية ستراتيجيةاالرة في اإلدا عالميةاإلتكنولوجيا اليتم استخدام 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, The Conceptual Framework for Financial Reporting, Op. Cit., § 6.    

2
 Andreichuk Nadiya, Informational Approach as Cognitive Science Methodology, 10

th
 International Conference - 

The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Date 24-28 Feb. 2009, pp. 

522; 523. 
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بما يضمن خفض  ،واالستراتيجيمستوى التشغيلي والمعرفي والتقني وذلك على أربعة مستويات رئيسية هي ال
 .1التكاليف والسرعة والدقة واالتصال والمعرفة

إن هاتين الدراستين توضحان لنا أن لمصطلح اإلعالم معني أكبر مما يقدمه مصطلح المعلومة، 
ذا أردنا التعمق في والشيء الجوهري في هذا الفرق هو االتصال لتحقيق المعرفة وتطويرها بشكل  مستمر؛ وا 

عز وجل  شرح المصطلح اللغوي لكلمة إعالم، وذلك حتى نحيط جيدا بهذا الفرق، ال نجد أبلغ من كالم هللا
وَأذاٌن من هللا ورسول ه   :قوله في القرآن الكريم؛ حيث يستدل معجم لسان العرب في شرح كلمة آذان في 

يُن: الّنداُء إلى الصالة، وهو اإلْعالم بها وبوقتها واأَلذانُ ؛ ؛ َأي إْعالمٌ إلى الناس   يُن والتَّْأذ  قال ابن ؛ واأَلذ 
ينا ،  ن إيذانا ، وَأّذَن ُيؤّذن تْأذ  اأَلثير: وقد ورد في الحديث ذكر اأَلذان، وهو اإلعالم بالشيء؛ يقال منه: آَذَن ُيْؤذ 

وَأْوَحْينا إ لى ُأمّ  موسى  :زهري: وقال هللا قال األَ ؛ والمشّدُد مخصوٌص في االستعمال بإعالم وقت الصالة
يه ع  ؛ قال: الَوْحُي ههنا إ لقاُء هللا  في قلب ها، قال: وما بعد هذا يدل، وهللا أَعلم، على َأنه َوْحٌي من هللا َأن َأْرض 

وه إليك وجاعلوه من المرسلين؛ وقيل: إنَّ  مان  لها: إ نَّا رادُّ عالم  للضَّ لهام، على جهة اإل  معنى الَوْحي ههنا اإل 
قال: وجائز َأن ُيْلق َي هللا في قلبها َأنه مردود إليها وَأنه يكون مرسال ، ولكن اإلعالم َأبين في معنى الوحي 

نفهم من كل هذه المعاني  . فماذا2َخفاءق: وَأصل الوحي في اللغة كلها إعالم في اقال َأبو إسح ؛ههنا
و جوهرها، فما أذن المؤذن إلى ليعلمنا بوقت الصالة، وليس هذا وحسب بل ه االتصال؟ ال شك أن اللغوية

ينتظر منا االستجابة؛ وما أوحى هللا وحيا إال ليكون هنالك رد فعل واستجابة، وهذا هو االتصال 
(Communication) ؛ حيث تشير دراسةPleshkevich  االتصال هو تبادل المعلومات بين إلى أن  م2010سنة

هذا يتضمن الخطاب الشفوي، واإليماءات، والكتابة، و المشتركة )لبني البشر  ةظم السيميائيعن طريق نُ األفراد 
، وتتعمق الدراسة في تحديد شكلين أساسيين لالتصال بحسب المعلومات المتبادلة وهما االتصال من وغيرها(

وهو ما يعرف باالتصال المفاهيمي الذي  (Semantic (Conceptual) Information) خالل معلومات داللية
وهو  (Syntactic (Structural) Information)يتم من خالل رسالة، واالتصال من خالل المعلومات الهيكلية 

؛ بحيث 3عادة تشكيل الرسالة لتصبح في شكل نموذجإ تصال الهيكلي من خالل تشكيل أو عرف باالما يُ 
و الهيكلية يؤدي إلى نشوء معلومات جديدة على خالف المعلومات يتضح أن تبادل المعلومات الداللية أ

ل من خالل عالقة ثنائية متبادلة، وهذا رس  المستلمة من قبل المستقبل الذي يلعب في الوقت ذاته دور المُ 
يمكن أن يكون من االختالفات الجوهرية بين المعلومة واالتصال، فالمعلومات الجديدة تتجاوز كونها ردود 

؛ وهدف االتصال ال يتحقق إال من خالل لتأكيد أو نفي تلقي رسالة، وطلب التوضيح (Feedback) فعل
، فاإلعالم المحاسبي مبني على التفاعل المتبادل؛ وهذا هو الفرق بين اإلعالم المحاسبي والمعلومة المحاسبية

                                                 
1
 Zhozhuashvili N.N., The Role of Informational Technologies in Modern Business and Financial Sector, 5

th
 

International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 12-14 Oct. 

2011, pp. 1-3. 
2
 موقع الباحث العربي، على الرابط التالي:، في معنى كلمة أذن، ووحي، متوفر على لسان العربابن منظور،  

www.baheth.info/all.jsp?term=إعالم#s ، 12/01/2014. 
3
 Pleshkevich

 
E. A., Information and Communication Activity, its Essence, Structure, and Types, Automatic 

Documentation and Mathematical Linguistics, Vol. 44, No. 5, pp. 246–248, 2010.  
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الترميز وفك الترميز وثنائي التفسير( تصال، أي التفاعل الثنائي )ثنائي المرسل وثنائي المستقبل وثنائي اال
المتبادل بين المنشأة ومستخدمي المعلومات؛ لكن أال يتبادر لنا سؤال منطقي، لماذا ال نستبدل كلمة إعالم 
بكلمة اتصال ونقول االتصال المحاسبي، مادام المعنى ذاته؛ وفي هذا ندقق أكثر في المعنى مضيفين 

ح فقد تناولنا بإيجاز المحاسبي، وهما اإلفصاح واإلبالغ، فأما اإلفصامصطلحين آخرين متعلقين باإلعالم 
 إظهار الشيء، والتَّْعب ير َعْنُه واإلدالء بكّل الحقائق المقترنة بهعالم وقلنا أن كالهما يعني فرقه مع اإل

لْ عالم أشمل القترانه به، وأن اإلواإلْخَباُر عن هتصوير و  ْعر َفة؛ المَ ٍم وَ تحري بلوغ الطرف المقصود مستوى الع 
بالغُ فصاح؛ وأما إعالم بدال من إ فجاز لنا استعمال كلمة  يصالُ فيعني ُلغة   اإل  منه  سمواال، وكذلك التْبل يُغ، اإل 

، أي أن 2: أي هذا القرآن ذو َبالٍغ للناس: أي ذو بيان كافهذا َباَلٌغ للناسقوله تعالى: في و  ؛1الَبالغُ 
اإلبالغ هو االيصال وبشكل تام وكاف؛ وهنا يمكننا القول أن المعنى التام لإلعالم المحاسبي يتشكل من 
خالل ثالثية اإلفصاح واإلبالغ واالتصال؛ فاإلعالم المحاسبي هو التَّْعب ير عن األحداث االقتصادية واإلدالء 

ظهارها تصوير ا و المقترنة به هاحقائقبكّل  يصال كل هذا بشكل تام وكاف إفصاح(، مع إها )َباُر عنواإلخْ ها وا 
بالغ(، وتحري بلوغ الطرف المقصود مستوى العلم والمعرفة من خالل تفاعل ثنائي متبادل للمعلومات إ)

 المحاسبية )اتصال(. 
؟ أو في معنى والتقرير، أليست في معنى اإلعالملكن ماذا عن استعمالنا لمصطلح التمثيل والعرض 

ْبه، غوي لكل كلمة وجدنا أن التمثيل هو من ذا نظرنا إلى المعنى اللّ إح؟ اإلفصا ثاُل: المقداُر وهو من الشّ  الم 
ثاال  َأي مقدارا  لغيره ُيْحَذى عليه ا صوَّرت له مثالة بكتابة إ ذ َتْمثيال   َمثَّلت له كذا؛ ويقال والمثل: ما ُجعل م 

وَعَرْضُت عليه َأمر كذا وَعَرْضُت له ، له َأْمُر كذا َأي ظهر وَعَرَض : وغيرها؛ أما العرض في اللغة يقال
، تقريُر اإلنسان بالشيء: حمله على اإلقرار  به؛ وفي معنى تقرير يقال: 3الشيء َأي َأظهرته له وَأْبَرْزُته إ ليه

بكل حقائقه؛ والعرض هو الشيء  ذا هو التشبيه والتعبير وتصويرإفالتمثيل  .4وتقريُر الشيء: جعله في َقرار ه  
ظهار؛ وأما التقرير فهو االقتناع والتأكد من الشيء؛ وهنا نصيغ السلسلة المكونة لإلعالم المحاسبي كما اإل

 .(7-2)يوضحه الشكل رقم 

 (: سلسلة اإلعالم المحاسبي7-2شكل رقم )
 
 
 
 

                                                 
1
 .في معنى كلمة بلغ ، مرجع سابق،ابن منظور 
2
 :التالي الرابط على العربي، الباحث موقع على متوفر بلغ، كلمة معنى في ،الزاخر العباب الصغاني، محمد بن الحسن 

www.baheth.info/all.jsp?term=إعالم#s ، 12/01/2014. 
3
 .عرض وكلمة مثل ، في معنى كلمة، مرجع سابقابن منظور 
4
 :التالي الرابط على العربي، الباحث موقع على متوفر قرر، كلمة معنى في، الصحاح في اللغةالجوهري اسماعيل بن حماد،  

http://www.baheth.net/all.jsp?term=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1  ، 12/01/2014. 

 التمثيل
Representation  

 العرض
Presentation  

فصاحاإل  
Disclosure  

 التقرير
Report  

 اإلبالغ
Annunciation 

األحداث 
 االقتصادية

 االتصال
Communication 

: من إعداد الباحثالمصدر  
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قة التي صاديوضح الشكل أن التمثيل والعرض من مكونات اإلفصاح وأن التقرير هو أشبه بمرحلة المُ 
 االتصال.بالغ ومن ثم يمر منها اإلفصاح نحو اإل

عالم المحاسبي بكل ما يحمله المفهوم من الصورة المتكاملة لوظيفة اإل توضيح نقترب اآلن إلى
في الدراسة؛ فما كلمات، حيث نأتي إلى شرح كلمة وظيفة كونها أيضا من محددات دقة المعنى المقصود 

ْف قطَع إذ ؟ ونبدأ من المعنى اللغوي في اللغة العربية الذي يقول:معنى كلمة وظيفة ا ذبحت ذبيحة فاْسَتْوظ 
ب ذلك كله يقال: وظَّْفُت له، إذا و  ؛كلمة تدلُّ على تقدير شيءووظف ؛ 1الُحلقوم والَمر يء والَوَدَجْين َأي اْسَتْوع 
ذا على التخصيص أو التقدير إ؛ فمعنى وظيفة لغة يدل 2قّدرَت له كلَّ حيٍن شيئا  م ن رزٍق أو طعام

أو  - طبيعةالنشاط الذي من نجدها تدل على:   Functionنجليزية وفي معنى الكلمة باإل ،واالستيعاب
، أو نقول وظيفة توفير إمكانية الوصول عبر المياه تؤديالجسور  ، كأن نقولشخص أو شيء - من الغرض

ي الغرض الذو  ؛شخص، شيء، أو مؤسسةالخاص بنوع من العمل أو النشاط ، وتعني أيضا 3وظائف الجسم
أو العملية  جراءإلى اإل االصطالحي؛ ويشير المعنى 4يجاده؛ وهي أيضا الدورإمن أجله تم تصميم شيء أو 

إجراء يقوم به الجهاز أو اإلدارة أو ؛ وهي أيضا التي يتم تنفيذها بشكل روتيني لتنفيذ جزء من مهمة المؤسسة
في حين أن الغرض  معين من الثبات على مستوى وظيفة ؛ بحيث تكون الج نتيجة لذلكتَ نْ الشخص الذي يُ 

طرق ولماذا هو مطرقة وظيفتها الطرق، لكن ماذا ت، فمثال ال5)الذي يشير إلى النية أو الهدف( يتغير عموما
أمر متغير؛ وفي هذا التخصيص فصل بين معنى الوظيفة والغرض. وفي تعريف اصطالحي حديث يشير 

Schyfter  هياكل، ينبغي الكخاصية من الصفات أو  الوظيفة صورن تُ بدال من أ، أنه م2014سنة في دراسة
، ويضيف، أن دة من المعرفة والممارسةحدّ مكانة تمنحها المجتمعات التي تعمل وفقا لمجاالت مُ كفهم تُ أن 
عمل نظام أكبر في التي تساهم بطريقة ال غنى عنها ، و من النظم الفرعية ةكونتوظائف هي تلك القدرات المال

 .6تحليلية معينة اتوفقا لحساب

جراءات والعمليات والنشاطات المستوعبة ردناه من معاني وأفكار هي تلك اإلو أفالوظيفة حسب كل ما 
د من المعرفة )المجتمعة( بطريقة مخصص في شكل مكانة ممنوحة من طرف مجتمع ما وفقا لمجال محدّ 

هذا التعريف بالوظيفة من منظور علم  د لنظام أكبر؛ حيث ُيعنىوالممارسة بغية تحقيق مهمة أو دور محدّ 
عالمي، اإلعالمية والنظام لتساؤل حول الفرق بين الوظيفة اإلاالجتماع، ويجيبنا في الوقت ذاته عن ا

عالمي؛ رات التي تساهم في عمل النظام اإلعالمية هي تلك القدتصار يمكننا القول أن الوظيفة اإلفباخ

                                                 
1
 في معنى كلمة وظف. مرجع سابق،ابن منظور،  
2
 :التالي الرابط على العربي، الباحث موقع على متوفر ، في معنى كلمة وظف،مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين،  

www.baheth.info/all.jsp?term=إعالم#s ، 12/01/2014. 
3
 Oxford Dictionaries, Definition of function in English, 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/function?q=function, 10/02/2014. 
4
  Dictionary.com, function, http://dictionary.reference.com/browse/function?s=t, 10/02/2014. 

5
 BusinessDictionary, function/business function , http://www.businessdictionary.com/,  10/02/2014. 

6
  Schyfter Pablo, Function by Agreement, Social Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy, 

Vol.29, Iss. 2, pp.185-206, 2015, pp. 186; 189. 
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التعريف ، وهي الفكرة التي تدمج بين الم المحاسبيوظيفة اإلعفكرة متكاملة حول تتشكل لدينا اآلن و 
 قول أن وظيفة اإلعالم المحاسبي هي:ناالصطالحي واللغوي لكلمتي الوظيفة واإلعالم، و 

جراءات المتخصصة في اإلفصاح واإلبالغ واالتصال المحاسبي والتي تستمد مكانتها من اإل
 دور النظام اإلعالمي المحاسبي.تحقيق  احتياجات المجتمع المالي وتقوم على

من وظيفة اإلعالم المحاسبي ووظيفة القياس المحاسبي  عالمي المحاسبيالنظام اإلبحيث يتكون 
عالم عن للمحاسبة كنظام هو اإل يهدف األساسكمكونين رئيسيين يغطيان الدور الكلي للنظام اإلعالمي، وال

هذا النظام؛ في الوقت الذي تقوم فيه وظيفة القياس  الوضع المالي داخليا وخارجيا، فاإلعالم هو جوهر
 في الطرح الخاص بالفصل تطرقنا لهمر الذي عالم، األءات القياس بالتكامل مع وظيفة اإلالمحاسبي بإجرا

عالمية على قواعد وأساليب القياس التحليل الخاص بتأثير الوظيفة اإلاألول؛ وسنعمق التطرق إليه في 
  المحاسبي. 

عالمية التي نراها متضمنة في بناء معايير المحاسبة الدولية، وهي يلي مختلف التوجهات اإلوفيما 
ن ل حسب تحليلنا للموضوع. حيث تعتبر هذه االتجاهات  تجاهاتاالم تكن كل االتجاهات، فهي أغلب وا 

 يديولوجية بناء معايير المحاسبة الدولية.أرح الذي قدمناه حول كنتيجة لسلسلة الط

 عالم المحاسبيتوجهات وظيفة اإل   .2.2
ر المحاسبة عالم المحاسبي ومن خالل معاييجتمع المالي الدولي فإن وظيفة اإللتحقيق احتياجات الم

، تتوافق (8-2)عالمية متنوعة ومتكاملة، هذه التوجهات التي نوضحها في الشكل رقم الدولية ترسم توجهات إ 
ت هي بة الدولية بمختلف مكوناتها، فيمكن القول أن هذه التوجهايديولوجية بناء معايير المحاسمع طرحنا أل

يديولوجية؛ حيث يكون الهدف من هذه التوجهات التأثير على السلوك الفردي أو حوصلة ونتيجة لهذه األ
ضافتنا لكلمة "توجيهية" تدل على المعنى إولى، ولهذا فإن ، أي أن هدفها توجيهي بالدرجة األالتنظيمي

 الوظيفة. الضمني لهذه

 عالم المحاسبي(: توجهات وظيفة اإل8-2شكل رقم )
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 .31/03/2014حتى صداراتها إفي آخر  (IFRS)عداد الباحث استنادا إلى معايير المحاسبة الدولية إ : من المصدر
 

الوظيفة اإلعالمية التوجيهية 
 للمحاسبة

 اإلعالم االجتماعي

 اإلعالم الموحد

 والُممثل بصدق اإلعالم المالئم

 اإلعالم المرحلي

 اإلعالم المالي التحليلي لألداء

 اإلعالم المقارن زمنيا ومكانيا

 اإلعالم القطاعي

 اإلعالم التعديلي لألسعار)تضخمي(

 اإلعالم التنبؤي والتوقعي
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 اإلعالم المالئم والُممثل بصدق .1.2.2

مات المحاسبية، إلى كونهما توجه صيتين لجودة المعلو الصادق من كونهما خاالمالءمة والتمثيل 
نكر اليوم أن حد يُ أالمحاسبي؛ فال  واالتصالروريات اإلفصاح واإلبالغ عالمي بعد أن أصبحتا من ضإ 

ن المسعى األساسي أدق في عملية اإلعالم المحاسبي، و التوجه السائد هو توجه نحو المالءمة والتمثيل الصا
ألغلب المعايير المحاسبية الدولية هو الوصول إلى هذا التوجه اإلعالمي الذي يخدم بشكل مباشر عملية 

عالمية سنالحظ أنها في مجملها تتقاطع مع وفي تطرقنا نحن إلى التوجهات اإل ؛اتخاذ القرارات االقتصادية
تناقضات التي يمكن أن تحصل بين هذا التوجه، وأنها تخدمه بشكل صارخ، وهذا بالتأكيد بما يتناسب مع ال

مكان بين هذين الجانبين، فكما والتمثيل الصادق، فهذا التوجه اإلعالمي يسعى إلى الموازنة قدر اإلة مالمالء
، وعند تطرقنا إلى المالءمة والتمثيل الصادق، أن هنالك جهود من واضعي المعايير ثالثن في الفصل البيّ سن

نا سنكتفي عالمي فإنّ من جهة التطرق إلى هذا التوجه اإلالذي يخدم المالءمة؛ و لتدعيم فكرة التمثيل الصادق 
أهم  نبيّ سنكمحيط للمبادئ و  ثالثبما يكفي المالءمة والتمثيل الصادق في الفصل ال لحلّ سنننا أإلى  باإلشارة

 مفصل.  عالمي بشكلسس ومكونات هذا التوجه اإليرسم أُ  طار التصوري، بماشارات الواردة في اإلاإل

 عالم االجتماعياإل .2.2.2
دبيات المحاسبية، فمن دت المسميات الدالة عليه في األعدّ ت عالم االجتماعي، هو المفهوم الذياإل

أي ثالثية  )Line-Bottom-Triple(، فيما ُعرف بالتقارير الثالثية م1997سنة  Elkingtonده أشهرها ما حدّ 
 Social and)المحاسبة/ المساءلة االجتماعية والبيئيةكوغيرها من التعاريف ؛ 1الناس، الكوكب، الربح

Environmental Accounting/Accountability)  حسبGray وOwen و Maunders1987محاسبة وال ؛م
المسؤولية و ؛ م1993سنة  Mathewsحسب  (Socially Responsible Accounting) اجتماعيا ةالمسؤول

سنة Owen وAdams و Grayحسب كل من  (Corporate Social Responsibility) للشركاتاالجتماعية 
الموسعة/  المحاسبةو  ؛مBebbington 1997حسب  (Sustainable Development) التنمية المستدامةو ؛ م1996

ولكن رغم كل هذه المسميات، إال أن أغلبها  ؛2م1997سنة  Mathewsحسب  (Mega-accounting)الكبرى 
فاإلعالم االجتماعي  ؛(Corporate Social Responsibility: CSR) لمسؤولية االجتماعية للشركاتيدل على ا
معايير لعالم المحاسبي وفقا ، ولكن لماذا يتجه اإلعالم عن المسؤولية االجتماعية للشركاتإذا هو اإل

لتنمية ا واالجتماعي لمختلف برامج وسبل أصبح األثر البيئي؟ لقد عالم االجتماعية الدولية إلى اإلالمحاسب
مما دفع  ومحيطهم، عنه من تأثيرات سلبية على حياة البشر انجرونقاش كبير لما  االقتصادية مصدر قلق

في  على وجه التحديد بيئيةو  اجتماعيةإفصاحات  إلى تقديممن الشركات في جميع أنحاء العالم  العديد
مر الذي كان البد وأن تشمله عملية لبي على التنمية بشكل متكامل، األر سلما للتلوث من أث السنوية هاتقارير 

                                                 
1
 Elkington John, Cannibals with Forks: Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone Publishing, 

Oxford, hardback, 1997. 
2
 Setyorini Christina Tri & Ishak Zuaini, Corporate Social and Environmental Disclosure: A Positive Accounting 

Theory View Point, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 9, pp. 152-164,  2012, 

p.153.  



 

106 

 

  احملاسيب اإلعالم ووظيفة الدولية احملاسبة معايري بناء 

ختالفات جوهرية تؤدي لصعوبات التوحيد المحاسبي الدولية من خالل المعايير الدولية حتى ال يكون هنالك ا
البيئي، فصاح ، أنه ورغم األهمية البالغة لإلم2013سنة  Goyalمكانية المقارنة؛ ورغم هذا تشير دراسة إفي 
، القضايا البيئية في التقارير السنوية للشركات هذههناك معيار محاسبة دولي يتناول حصرا  ه ال يوجدإال أنّ 

معايير  موضوع المحاسبة البيئية في حولولكن هناك العديد من المالحظات المباشرة وغير المباشرة 
 .(2-2)نه الجدول رقم ؛ وذلك كما يبيّ 1 محاسبية مختلفة

 معايير المحاسبة الدوليةفي غير المباشر حول المحاسبة البيئية و (: المالحظات المباشرة 2-2رقم )جدول 
 المالحظات المباشرة وغير المباشرة المعيار

IAS 01 

IAS 01  ُد المتطلبات الشاملة لعرض البيانات المالية، والمبادئ التوجيهية لهيكلها والحد األدنى من المتطلبات عن حدّ ي
المخاطر البيئية ليست استثناء، ويتم التعامل و  ،يشير إلى أن جميع المخاطر المالية يجب أن يتم الكشف عنها ؛ فهومحتواها

على تقديم المعلومات المالية وغير المالية األخرى ذات الصلة  المنشآتتشجيع  أيضا يتم  IAS 01ووفق ؛معها بنفس الطريقة
  .مضافة ي شكل تقارير أو بيانات بيئيةيمكن أن تكون هذه المعلومات فو  ،باإلضافة إلى البيانات المالية

IAS 10 

بيئي، حداث قد تحمل أثر ، وهذه األيحتوي على متطلبات عندما ينبغي تعديل األحداث بعد نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
حادث تلوث بعد فترة وجيزة بعلم  المنشأة علىصبح تقد ف ،ولدت منها قبل نهاية العامتوينبغي أن توصف مع األسباب التي 

إعداد تقاريرها المالية، على سبيل المثال تسرب المواد الكيميائية، التي لم يتم كشفها لبعض الوقت )قبل تاريخ  سنةمن نهاية 
 الميزانية(.

IAS 16 

 معيارالمن  11، حيث تشير الفقرة والمعداتالممتلكات واآلالت بوفر بعض التوجيهات بشأن معاملة النفقات البيئية المتعلقة ي
 تزيد ند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي سيتم رسملتها فقط عندما يكون من المحتمل أنبالنفقات المتعلقة بإلى 

نبعاثات د من االة أو الحيلسالمة البيئلالشركة أصول معينة لتلبية أحكام القانون  تر تشاإذا ف المنافع االقتصادية المستقبلية،
، وفي هابتبطة صول أخرى مر أنما منافعها تكون من خالل إمنفعة اقتصادية إضافية، ال تقدم مباشرة هذه األصول فلخ، إ

 مواصلة العمليات في المستقبل.فإنه لن يكون من الممكن للشركة  غياب هذه األصول

IAS 36 

 ،وانخفاض القيمة هو الحدث الذي يسبب انخفاضا في قيمة األصول الثابتة ،ألصولانخفاض قيمة ايتطرق المعيار إلى 
 التأثيراتصول على الفور لتعكس هذه األ انخفاضات تسجلأن  ئذعند يجب؛ فالتشريعات البيئية وهذا قد يكون عائدا لتغير

 ة.يالبيئ

IAS 37 

إزالة مثل هذا التلوث، من ناحية  شكل التزاما قانونياال يُ قد ذلك  ا، فإنبيئيتلوثا شركة الأنشطة التي تخلق فيها  حالةالفي 
 ههذ ينص على أن IAS 37 ؛على تصرفها بطريقة مسؤولة بيئيا ولكن يمكن أن يكون هناك التزام على الشركة بناء  

يؤخذ  وال، بالفعل تلخسائر البيئية التي قد تمفالمخصصات تكون فقط للذلك  ة؛ث الماضياحدتنشأ من األ اتااللتزام
 وقف األضرار البيئية في المستقبل.الشركة وضعه لتنوي  للمبلغ التي ابالمخصصات المراد إنشاؤه

IAS 38 

التي  منشآتلل (Allocated Allowances) تم تخصيص البدالتوروبي، األ االتحادفي  (Kyoto) كيوتو بموجب معاهدة
لحفاظ على انبعاثاتها اإلجمالية وفقا لهذه يتعين على الشركات احيث  ،معقدةا الكربون من خالل عملية تخصيص ينبعث منه

أو يجب  ،*إما شراء كمية إضافيةعليها يجب  ابدل المخصص لهالأي شركة ينبعث منها أكثر من ؛ و المخصصات األولية
 لشركاتليوفر  وهذا ،الزائدة بعث منها أقل من البدل المخصص لها قد تبيع مخصصاتهاالشركات التي ين ؛ أمادفع غرامة

 .مباشر للحد من مستويات االنبعاث ا  مالي احافز 
IAS 41  المعيار  يتطرقIAS 41 عن النشاط  اإلفصاحوالعرض و  ةجالعميصف ال فهو بالنسبة للبيئة؛ حساسة للغاية اتنشاط إلى

                                                 
1
 Goyal Neeraj, Integrating Corporate Environmental Reporting & IFRS/IAS: Need of the hour, International 

Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR), Vol. 2, No. 3, pp. 50-55, 2013, p. 52. 
: التالي الرابط على  (European Union  Emission Trading Scheme :EU ETS)االنبعاثات لتجارة األوروبي االتحاد مخطط أنظر للمزيد *

http://www.carbontrust.com/resources/reports/advice/eu-ets-the-european-emissions-trading-scheme  
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)األصول للحيوانات الحية أو النباتات المشروع للتحول البيولوجي  بأنها "إدارة 5في الفقرة  تم تعريفه ذيالزراعي، وال
ن المعيار أساس القياس والحاالت البيولوجية( المعدة للبيع إلى محصول زراعي أو إلى أصول بيولوجية إضافية"، ويبيّ 

 . الخاصة به

IFRS 3 

كما  ؛عمالفي وقت اندماج األ ةيقدم توجيهات بشأن االلتزامات المحتملة بما في ذلك االلتزامات البيئية ذات الصلة والموجود
األثر بالمقتناة في دمج األعمال ينبغي تقييمها بالقيمة العادلة، والتي قد تكون مرتبطة  االلتزاماتيشير المعيار أن األصول و 
ة فيما يتعلق بالمسائل البيئيللمخصصات المطلوبة ألي عملية معالجة القيمة العادلة  ؛ حيث تكون البيئي لمثل هذه العناصر

 .المعالجةبالملكية المكتسبة، يتطلب تحديد المسائل البيئية وتقدير تكاليف  رتبطةالم

IFRS 6 

الفقرة  ؛مع األنشطة االستخراجية لما لها من ارتباطة لبيئبالنسبة ل تقييم الموارد المعدنية هو صناعة حساسة للغايةاستكشاف و 
المنشأة االعتراف بأية التزامات عن اإلزالة واالستعادة التي يتم على ، IAS 37لـ  تنص على أنه " وفقا IFRS 6من  11

 .ن المعيار أساس القياس والحاالت الخاصة بهويبيّ  تحملها أثناء فترة معينة نتيجة القيام باستكشاف وتقييم الموارد المعدنية؛

IFRS 8 

عن  فصاحأيضا يتطلب اإل IFRS 8 يلية؛قطاعاتها التشغمالية وصفية حول المنشأة معلومات  قدمالمعيار أن تيتطلب 
يكسب  عن قطاع التشغيل الذي يتطلب أن تقدم تقريراكما  يتم بها النشاط؛ التي والخدمات والمناطق الجغرافية المنتجات

تشغيل ذات الصلة مع الخدمات التي لها قطاعات  منشآتآثار على ال اهذه أحكام له وحد؛مال يراداإلأو أكثر من  10٪
 .والتكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة التصنيعمثل إعادة  البيئةالحماية و البيئية 
 :من الباحث بتصرف: المصدر

Neeraj Goyal, Integrating Corporate Environmental Reporting & IFRS/IAS: Need of the hour, International 

Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR), Vol. 2, No. 3, pp. 50-55, 2013. 

عاله من مالحظات مباشرة وغير مباشرة، يمكننا القول أن الجانب أ من خالل ما ُأدرج في الجدول 
التي تحقق البيئي موجود وبشكل يوحي باالهتمام من طرف الجهات المصدرة للمعايير، إال أنه ليس بالكيفية 

على وجه الخصوص قد تفتح مجال االجتهاد  ةأساس المقارنة السليم بين المطبقين؛ فالمالحظات غير المباشر 
دراجه في عزلة عن باقي إيتم  أو مكمال ااستثنائييئي، ويمكنها أيضا أن تبقيه أمر في اإلعالم عن الجانب الب

حكم في معايير المحاسبة الدولية؛ حيث تشير في هذا ليها بصراحة وبتخصيص مُ إحداث المالية المشار األ
ينبغي أن  ستراتيجيةاالأن التقارير المالية  PricewaterhouseCoopersالصدد شركة الخدمات المحاسبية 

تقارير ربط ، مشيرة بالتحديد إلى تغطي جميع الجوانب التي هي ضرورية لفهم الشركةو تكون شاملة، 
إلى ضرورة التوجه  ةشار إوهذه  ؛1في عزلةها ، بدال من اإلبالغ عنالشركة راتيجيةاستبالمسؤولية االجتماعية 

 إلى التقارير المتكاملة للمنشآت سواء كانت مالية أم غير مالية.
إن عدم وجود معيار محاسبة دولي يتطرق بشكل متخصص لموضوع المحاسبة البيئية أو 

، المسؤولية االجتماعية للشركاتعن إلبالغ دوليا لمعترف بها معايير االجتماعية، لم يمنع من ظهور 
بالغ المسؤولية معترف بها إل معايير، توجد أربعة م2013سنة  Tschopp & Nastanskiفحسب دراسة 

 (The Global Reporting Initiative’s: GRI's G3) مبادرة اإلبالغ العالمية، أولها االجتماعية للشركات
أن تلك التقارير عن األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي من قبل جميع المنظمات تصبح على  وفكرتها
 AccountAbility’s)؛ وثانيا معايير المساءلة التقارير المالية هو األمر مع وقابلة للمقارنة كما روتينينحو 

                                                 
1
 PricewaterhouseCoopers (PWC), Practical guide to IFRS, Streamlining the annual report, pp. 1-13, 2011, p.2, 

https://www.pwc.com/en_GX/gx/corporate-reporting/corporate-reporting-guidelines/assets/streamlining-the-

annual-report.pdf , 12/02/2014. 
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AA1000-Principles Standard)  فير أساس لتحسين أداء مبادئ تهدف إلى تو المعايير قائمة على وهي
 UN Global Compact’s) التواصل حول التقدم الميثاق العالمي لألمم المتحدة؛ وثالثا، االستدامة للمنظمات

COP) لتشجيع الشركات في جميع أنحاء العالم على اعتماد سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيا،  ووه
 ISO 26000 المسؤولية االجتماعية؛ رابع وآخر المعايير التي أوردتها الدراسة هو معيار رير بشأنهااوتقديم تق

قيمة لجميع أنواع العمليات  هذا المعيار فالصادر عن المنظمة العالمية للمواصفات القياسية، حيث يضي
؛ كما وتشير فةجعل تطوير وتصنيع وتوريد منتجات وخدمات أكثر كفاءة وأكثر أمانا ونظاي مما ،التجارية

اك العديد من هنف ،معايير إبالغ المسؤولية االجتماعية للشركات هو أكثر تعقيدا توافقعملية الدراسة إلى أن 
، كما يوجد عدد والمبادئ التوجيهية التي يمكن للشركات اتباعها ألغراض التقارير الخارجية المعايير والقوانين

 .1أكبر من أصحاب المصالح المعنيين بها
مثل هذه المعايير والهيئات المصدرة لها كمكمالت لمعايير المحاسبة الدولية نظرا  اعتبارجب ي

بنية  لالرتباط الوثيق بينها، خاصة مع تزايد الضغط حول هذا النوع من اإلبالغ االجتماعي وعدم وجود
معايير المحاسبة  بالغ عن المسؤولية االجتماعية، فالبديل سيكون من خاللموحدة ومتسقة من معايير اإل

 ؛بالغ االجتماعيمباشرة وغير مباشرة حول موضوع اإلالتي يجب أن تتضمن أكثر فأكثر مالحظات  ةالدولي
بما تحمله من ، (The Legitimacy Theory) شرعيةالأن نظرية  م2009سنة  Reverteفقد بينت دراسة 

 عن األكثر مالءمة لشرح ممارسات اإلفصاحالرؤية العامة أو االجتماعية، هي النظرية بمتعلقة متغيرات 
، وكانت النتائج متقاربة إلى حد كبير في دراسة 2سبانيةة االجتماعية لشركات المساهمة اإلالمسؤولي

Muttakin & Khan  التنظيمية  اتتبني اإلصالححول شركات بنغالدشية من حيث المطالبة ب م2014سنة
 Organisational) ماعية للشركات وتعزيز الشرعية التنظيميةالالزمة لتحسين ممارسات المسؤولية االجت

Legitimacy)
بالغ عن المسؤولية ريعي ذو أهمية بالغة في مسألة اإلحيث يبدو لنا أن الجانب التش ؛3
كما يستند استخدام تقارير المسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها آلية قائمة على السوق االجتماعية. 

عاقب أو يُ  افأكيلمعالجة القضايا االجتماعية والبيئية على الفكرة القائلة بأن األداء اإليجابي أو السلبي سوف 
ها مسؤولة تي يتم تقييمها على أنّ ا أدى إلى تحسين األداء العام، والشركات المن قبل الجهات المعنية ممّ 

ها مسؤولة نظر إليها على أنّ اجتماعيا أكثر جذب للمستثمرين والمقرضين والعمالء، والشركات التي ال يُ 
 م2013ريل فأ 16المفوضية األوروبية اعتمدت في ؛ فنشير مثال إلى أن الحوافز لتحسين أدائها ااجتماعيا لديه

إلى  وبالتالي ،اقتراحا لتوجيه تعزيز الشفافية في بعض الشركات الكبيرة بشأن المسائل االجتماعية والبيئية
إلى  ةحتاجموسوف تكون الشركات المعنية ، المساهمة بفعالية في النمو االقتصادي طويل األجل والعمالة

المسائل البيئية، والجوانب االجتماعية الكشف عن معلومات بشأن السياسات والمخاطر والنتائج فيما يتعلق ب
                                                 
1
 Tschopp Daniel, Michael Nastanski, The Harmonization and Convergence of Corporate Social Responsibility 

Reporting Standards, Journal of Business Ethics, Vol.125, Iss.1, pp.147-162, 2014, pp. 153; 157. 
2
 Reverte Carmelo, Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms, 

Journal of Business Ethics, Vol. 88, pp. 351–366, 2009. 
3
 Muttakin Mohammad Badrul & Khan Arifur, Determinants of corporate social disclosure: Empirical evidence 

from Bangladesh, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 2014. 
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قضايا مكافحة الفساد والرشوة، والتنوع في مجالس ، واحترام حقوق اإلنسان، و ينالموظفبالمتصلة الجوانب و 
 . 1 اإلدارة

 عالم الموحداإل  .3.2.2

الذي يستجيب لمتطلبات بيئة اإلعالم الموحد، أو اإلعالم عن الحسابات الموحدة هو ذلك اإلعالم 
بالغا إقدم مل والتحالف والتعقيد؛ فهو يُ عمال التي تسير أكثر فأكثر نحو التكااأل ُمجمعا  واتصاالفصاحا وا 

حول الذمم والوضعية المالية والنتائج والنشاطات والنمو، بحيث تكون كل هذه العناصر خاصة بمجموعة من 
الموحد إذا ما قارناه باإلعالم  المنشآت والتي بدورها تكون تحت سيطرة الشركة األم؛ فموضوع اإلعالم

، (Control)بموضوع السيطرة  -إن لم يكن تاما -المنفصل لكل منشأة على حدى، نجده مرتبطا بشكل كبير 
دمج  -السيطرة وتحت مفهوم  ثالثاتها بين المنشآت في الفصل المعناها ومسبب رحسنشهذه السيطرة التي 

، هذا ويرجع تاريخ اإلعالم الموحد إلى بدايات مراحل الحاجة إليه فهو يرجع -األعمال والترتيبات المشتركة
، أهم المراحل التي مر بها في مجموعة من (3-2)إلى حوالي قرن من الزمن، حيث يبّين لنا الجدول رقم 

سلسلة الدول، وذلك إلى غاية الوصول إلى اإلعالم الموحد في معايير المحاسبة الدولية؛ حيث يتضح لنا أن 
التطورات في مجموعة من دول العالم الرائدة في المجال المحاسبي كانت القاعدة التي ارتكز عليها واضعو 

صدار معايير محاسبة دولية د والتوسع في تعمعايير المحاسبة الدولية، وأن التعدّ  تطرق إلى اإلعالم ديل وا 
بالغ إسواء بشكل مباشر من خالل آليات  الموحد د ، أو من خالل آليات غير مباشرة تحدّ واتصالفصاح وا 

ما يدل على الحاجة الملحة التي تفرضها بيئة األعمال، كيفية القياس الخاصة بعناصر اإلعالم الموحد؛ إنّ 
عدة للتقارير المالية أو ويدل أيضا على المزايا التي أصبح يقدمها هذا التوجه اإلعالمي سواء للمنشآت المُ 

  و م1986سنة  Whittredفقد بّين العديد من الباحثين أمثال  مات المحاسبية؛بالنسبة لمستخدمي المعلو 
Bircher  في دراسات أجريت حول محاولة شرح العوامل العامة التي تشجع نمو ممارسات الدمج م 1988سنة

 واألسباب التي كانت تدفع الشركات لإلفصاح عن بيانات موحدة عندما لم تكن مطلوبة منها بشكل إلزامي،
حيث كانت أهم هذه األسباب هي رد الفعل الطبيعي على التطور المتزايد والمبتكر لسوق رأس المال 

حول تأثير االعتماد اإللزامي  م2014سنة  Müllerنت دراسة ؛ ومن جهتها بيّ 2المقترض من قبل الشركات
ا التقارير المالية الموحدة التي توفره محاسبيةم، على جودة المعلومات ال2005 سنةاعتبارا من  IFRSلمعايير 

ات )بورص أسواق األسهم في أوروبا وذلك في كبرى  م2008 إلى م2003للشركات المدرجة خالل الفترة من 
ة الدولية في أوروبا يؤدي إلى أظهرت النتائج أن اعتماد معايير المحاسب حيث لندن وباريس وفرانكفورت(،

، (OECD)بشكل أفضل مع مبدأ حوكمة الشركات الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  متثالاال
 .3والخاص باإلفصاح ذو الجودة العالية والشفافية

                                                 
1
 European Commission, Non-Financial Reporting, http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-

financial_reporting/, 20/11/2013. 
2
 Mora Araceli & Rees William, The early adoption of consolidated accounting in Spain, European Accounting 

Review, Vol. 7, Iss. 4, pp. 675-696, 1998, p. 680. 
3
 Müller Victor-Octavian, The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 109, pp. 976 – 982, 2014.   
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 التاريخي لإلعالم الموحد(: التطور 3-2جدول رقم )
 معايير المحاسبة الدولية  االتحاد األوروبي فرنسا ألمانيا بريطانيا الواليات المتحدة األمريكية

أول نشر للقوائم : 1892 -
من قبل شركة  المالية الموحدة

National Lead. 

: المؤتمر الدولي حول 1905 -
 البيانات المالية الموحدة.

: البيانات المالية 1910 -
الموحدة تدرج في التقارير 

 السنوية.

: وجوب ضم البيانات 1934 -
المالية الموحدة إلى التقارير 

 السنوية.

 ARB 51 : معيار 1959 -
ة( )نشرات البحوث المحاسبي
 .حول البيانات المالية الموحدة

: معيار بشأن حقوق 1971 -
)مجلس  APB 18الملكية 

 المبادئ المحاسبية(.

: نشر البيانات 1922 -
 لية الموحدة.الما

: المعايير 1944 -
األولى حول القوائم 

 SSAPالمالية الموحدة 

)نشرة معايير  14
 الممارسة المحاسبية(.

: الزامية التوحيد 1948 -
من خالل قانون 

 الشركات.

 

: الزامية 1965 -
التوحيد بالنسبة 
 لشركات األموال.

: الزامية 1969 -
التوحيد بالنسبة 
للشركات ذات 

المسؤولية 
 ة.المحدود

: نشر البيانات 1966 -
 المالية الموحدة.

المعيار األول  :1968 -
توصية مجلس المحاسبة 

 الوطني.

: مشروع تقرير 1978 -
مجلس المحاسبة الوطني 
حول البيانات المالية 

 الموحدة.

: نشر قانون 1985 -
الحسابات الموحدة؛ االلتزام 
بنشر البيانات المالية 

غير  اتالموحدة للمجموع
 المدرجة في البورصة.

ديسمبر  17: رأي 1998 -
على  98.10رقم  1998

 البيانات المالية الموحدة.

 99.02: الالئحة 1999 -
 .1999أفريل  29في 

: اعتماد 1983 -
التعليمة األوروبية 
السابعة حول 
القوائم المالية 

 الموحدة.

- 01 IAS:  04عرض البيانات المالية، فقرة. 

- 07IAS : 42 - 37، فقرة بيان التدفقات النقدية. 

- 08IAS :  السياسات المحاسبية، التغيرات في
 التقديرات المحاسبية واألخطاء.

- 12IAS  :38، 11فقرة ، الضرائب على الدخل ،
73 ،87. 

- 14IAS  :معيار سابق(. التقارير القطاعية( 

- 21IAS  : آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت
 .األجنبية

- 24IAS  :فصاح عن األطراف ذات العالقة.اإل 

- 28IAS  : المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت
 الزميلة.

- IFRS 3: عمال.اندماج األ 

- IFRS 10: .القوائم المالية الموحدة 

- IFRS 11: .الترتيبات المشتركة 

- IFRS 12: تمنشآالعن المصالح في  فصاحاإل 
 .األخرى 

  : من إعداد الباحث استنادا إلى المصدر:
- Hergli Mohamed Neji, Maîtriser la consolidation des comptes, sans éditeur,  2007, pp. 1-2, http://fr.calameo.com/read/000011501ee07deea3ecc, 15/03/2014. 

.31/03/2014نة في الجدول وفي أحدث إصداراتها إلى غاية ( المبيّ IFRSمعايير المحاسبة الدولية ) -
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إن اإلعالم الموحد هو تلك الحزمة اإلعالمية التي تضم كل متطلبات اإلعالم الخاص بكل منشأة 
التوجهات اإلعالمية المحاسبية المذكورة في دراستنا )إعالم على حدى، فهو اإلعالم الجامع بين مختلف 

مالئم وممثل بصدق؛ إعالم تحليلي لألداء؛ إعالم تنبؤي وتوقعي وغيرها من التوجهات(، بحيث يخضع 
لخصائصها ومميزاتها ويضفي عليها خصائصه ومميزاته القانونية واالقتصادية؛ ويتكون حسب تصورنا عن 

 .لثالثنه في الفصل ابيّ سنعرف بمحاسبة التوحيد وذلك كما خاص يُ اإلعالم الموحد مبدأ 

 عالم المالي التحليلي لألداءاإل .4.2.2

األداء المالي كخاصية  للتركيز علىعالمي المنطقي ي التحليلي لألداء، هو التوجه اإلاإلعالم المال
درج في هذا العنصر الخاص بتوجهات اإلعالم من أهم خصائص نموذج معايير المحاسبة الدولية؛ حيث يُ 

، فمن خالل التحليل يتضح مستوى الفعالية في ‘‘ لالتحلي’’مسألة إضافة بالمحاسبي بالطرح نفسه، ومعقبين 
 ؛التأثير على السلوك وتتضح أيضا جودة االتصال الذي يتحرى بلوغ الطرف المقصود مستوى العلم والمعرفة

نجد أن النسب المالية هي الطريقة األساسية المعبرة عنه؛ فكيف أثرت معايير وفي جوهر التحليل المالي 
على البيئة  الُمجرات .Blanchette et al؟ تشير في هذا الصدد دراسة اسبة الدولية على التحليل الماليالمح

التي تؤثر بة القيمة العادلة ر على محاسكبيتعتمد بشكل  IFRS، أن معايير م2011المحاسبية الكندية سنة 
، فضال عن األرباح أو الدخل قائمة المركز الماليبنود  فيوحقوق المساهمين  لتزاماتواال صولعلى األ
د الدراسة سببه بدقة، فاتحة حدّ ؛ مما يؤدي إلى تقلبات في النسب المالية بشكل عام، األمر الذي لم تُ الشامل

سبب  من قبل اإلدارة الشخصي التصرف والحكمالسماح لمزيد من حرية بذلك المجال إلى احتمال أن يكون 
م عكسه، فقد 2014جرات على البيئة التركية سنة المُ  .Terzi et alنت دراسة ؛ األمر الذي بيّ 1من أسبابه

على حسابات حصائية إذو داللة تأثير  الدولية كان له المحاسبةأظهرت نتائج الدراسة أن اعتماد معايير 
ضد مخاطر ته الفرصة لصيانة رأس المال وحماي روفّ  IFRSأن التحول إلى  دتحدّ ومن هنا،  ؛حقوق الملكية

 .2الفشل
إن مسألة تأثير معايير المحاسبة الدولية على التحليل المالي من خالل النسب المالية، من المسائل 

؛ (6-2)رقم الجدلية المرتبطة حسب رأينا بجودة النظام اإلعالمي المحاسبي بكل مكوناته الموضحة في الشكل 
حيث يكون التوجه نحو اإلعالم المالي التحليلي لألداء أكثر فأكثر قدرة على تحقيق هدف القدرة على صناعة 

نة في القرارات االقتصادية الصائبة، كلما كان أقدر على التكامل مع بقيت توجهات اإلعالم المحاسبي المبيّ 
 الدراسة.  

 

  
                                                 
1
 Blanchette Michel et al., The Effects of IFRS on Financial Ratios: Early Evidence in Canada, Certified General 

Accountants Association of Canada, pp. 1-57, 2011.  
2
 Terzi Serkan et al., Impact of Adopting International Financial Reporting Standards: Empirical Evidence from 

Turkey, International Business Research, Vol. 6, No. 4, pp. 55-66, 2013. 
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 عالم المرحلياإل .5.2.2

عالمي المحاسبي المؤدي حسب تصورنا إلى نشوء مبدأ التقرير المالي التوجه اإل هو لمرحليااإلعالم 
في جزء مبادئ القياس؛ وهو اإلعالم الذي  ثالثضحه في الفصل السنو المرحلي كمبدأ خاص، وذلك كما 

عالم التنبؤي يتكامل بشكل كبير مع اإلعالم المالئم والممثل بصدق واإلعالم المالي التحليلي لألداء واإل
أصبح ، م1998الصادرة سنة  IAS 34صدار نسخة المعيار إتاريخ اعتماد  م1999والتوقعي؛ حيث ومنذ سنة 

على المنشآت تقديم تقارير مالية مرحلية لفترات تتراوح بين ثالثة أو أربعة أو ستة أشهر حسب الحاجة 
وحسب المتطلبات، فقد كان لحاجات الشفافية والمالءمة العامل األهم في وجود مثل هذا النوع من اإلعالم 

، ونسبة المديرين غير دارةمجلس اإلحجم المحاسبي؛ وكان بالمقابل لعوامل متعلقة بحوكمة الشركات مثل 
فصاحات التي تقدمها ، أثر على اإلينالمؤسسيوالمساهمين  اإلزدواجيدور ال، تدقيقالتنفيذيين، وجود لجان ال

سنة  Ho & Wong، م1992سنة   Forkerنته العديد من الدراسة التي من بينها دراسة كل منالمنشأة كما بيّ 
دراسة  األمر الذي تعمقت فيه؛ م2003سنة  Eng  & Mak ،م2002سنة  Haniffa & Cooke، م2001

Mangena & Pike  نة أن لحجم لجنة التدقيق وخبرتها المالية ووجود مساهمين ضمنها تأثير مبيّ  م2005سنة
 Transparency). وعلى التوجه ذاته كانت التعليمة األوروبية حول الشفافية 1على التقارير المالية المرحلية

Directive)  وروبي، تحاد األنحاء االأمرحلية في جميع والمنظمة للتقارير السنوية وال م2004المعتمدة سنة
نّ  IAS 34وذلك بعيدا عن االلتزام بمتطلبات المعيار  وأسواق  ةما كاستجابة لحاجات الشركات األوروبيوا 

مجال التقارير المالية المرحلية؛ حيث وفي مريكية الرائدة في قبلها كانت الواليات المتحدة األ ؛ ومن2المال
لجنة  بيانات مرحلية، لتعترفنيويورك لألوراق المالية إلى إعداد دعت بورصة ، م1910 سنةقت مبكر من و 
حاجة المستثمرين الخارجيين إلى المزيد من التقارير في ب، م1946 سنةفي  (SEC)وراق المالية والبورصات األ

، واألمر الذي إصدار تقارير المبيعات الفصليةالشركات المدرجة  تراطها على، وذلك باشالوقت المناسب
مسح  تقريرها حول بّين حيث، م1990في أوائل سنة  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأكدت على ضرورته 

األوراق المالية عن طريق فرض قوانين ها تكون إما أنّ  لمتطلبات تقديم التقارير المرحلية في جميع أنحاء العالم
 .3و / أو أسواق األوراق المالية

ورغم كونه توجها ومطلبا راسخا في األدبيات المحاسبية حتى قبل  ين اإلعالم المحاسبي المرحلإ
أن تطبيقه يخضع إلى الحساسية  والتطرق إليه من خالل معيار خاص، إال ة الدوليةيه في معايير المحاسببن  تَ 

لى مُ ية اتتجاه البيئة المؤسس لى اإلحدّ الداخلية والخارجية للمنشأة، وا  لزام المفروض من دي التكلفة والمنفعة، وا 

                                                 
1
 Mangena Musa & Pike Richard, The effect of audit committee shareholding, financial expertise and size on 

interim financial disclosures, Accounting and Business Research, Vol. 35, Iss. 4, pp. 327-349, 2005. 
2
 Link Benedikt, The Struggle for a Common Interim Reporting Frequency Regime in Europe, Accounting in 

Europe, Vol. 9, Iss. 2, pp. 191-226, 2012. 
3
  Mensah Y. & Werner R., The capital market implications of the frequency of interim financial reporting: an 

international analysis, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 31, Iss. 1, pp.71–104, 2008, pp. 

75; 76. 
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لى عملية التدقيق التي تعطي للمعلومات الواردة في التقارير المالية  خالل الهيئات المنظمة للمحاسبة، وا 
 المصداقية الالزمة حتى ال تؤدي إلى تقلبات في األسواق المالية. 

 لمقارن زمنيا ومكانياعالم ااإل .6.2.2

ال نبالغ إذا قلنا أن الحاجة إلى مقارنة التقارير المالية على المستوى الدولي هو الدافع األهم لتوفيق 
ارنة بين التقارير المالية ، فمن خالل إمكانية المقالممارسة المحاسبة من خالل معايير المحاسبة الدولية

لمحاسبية يمكن تقليص بين بعضها البعض، والمقارنة الداخلية للمنشأة ذاتها على مر الدورات ا آتللمنش
دراك السليم لمضمون التقارير المالية واتخاذ ير المالية، ويمكن أيضا ترسيخ اإلدارية إلعداد التقار التكاليف اإل

حول هذا التوجه، لماذا المقارنة؟  ةي، إلى ثالثة محاور أساسم2013سنة  Barthالقرارات؛ بحيث تشير دراسة 
أمر حاسم لتمكين المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين  واألهم كيف تتم ومتى تتحقق؟ مجيبة أن المقارنة

عقد للغاية ويتسع النقاش ؛ أما كيف تتم فهو أمر مُ أكثر استنارةبشكل اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال  من
ولماذا؟ وبخصوص  صول وااللتزاماتن نستعملها لمختلف األالقياسات التي يجب أفيه إلى التساؤل حول نوع 

ذا أردنا التأكد ا  ؛ و 1الدولية المحاسبةعتماد والتنفيذ المتسق لمعايير هو أمر متعلق بشكل كبير باالفتحققها، 
من نجاح معايير المحاسبة الدولية في تحقيق هذا التوجه في أرض الواقع عند اعتمادها في مختلف الدول، 

ن من قابلية المقارنة ، بّينت أن تبني معايير المحاسبة الدولية لم ُيحسم2007سنة  .Callao et alفإن دراسة 
، المتأصلة في التقاليد المحاسبية لعوامل الثقافية والقانونيةارجعة السبب في ذلك إلى سبانية، مُ للشركات اإل
IFRS في معاييرالتقييم واالعتراف من بين الخيارات المقدمة  سسأُ بعض التأثير على اختيار  والتي لديها

؛ 2
لمعايير  اإللزاميإلى أن االعتماد  م2011سنة  .DeFond et alوعلى النقيض من هذه النتائج، تشير دراسة 

IFRS  بين  زيادة االستثمار عبر الحدود ا انعكس علىممّ المقارنة  قابلية تحسناألوروبي أدى إلى  االتحادفي
وعلى مدى زيادة  ،لشركاتاية التي تشكل حوافز إلبالغ اتالبيئة المؤسسرجعة السبب في ذلك إلى الشركات، مُ 

 .3لمعايير المحاسبية نفسهال مةستخدالمعدد الشركات المماثلة 
من خالل هذه اآلراء حول قدرة المعايير الدولية على الرفع من قابلية المقارنة، يمكننا القول أن  

ن لتحقيق التطبيق السليم والكلي والمتسق للمعايير الدولية، وذلك بمساعدة قاعدة مؤسساتية محفزة هو الضما
عمق االختالف في كنه أن يُ ل يمس هذه العناصر يمن أي خلّ أعالمي دولي؛ و قابلية المقارنة كتوجه إ 

الممارسة المحاسبية بين الدول المطبقة لمعايير المحاسبة الدولية، ويمكن أن يتجاوز ذلك إلى االختالف 
ير اتساع الحكم الشخصي وعدم وجود أساس موحد ظ  الداخلي بين المنشآت العاملة في بيئة محاسبية نفسها نَ 

ا يمكن أن يتحول إلى ذه الحاالت فإن اإلعالم المقارن زمنيا ومكانيلالختيار بين البدائل المتاحة؛ وفي مثل ه
 عالمية. فجوة إ 

                                                 
1
 Barth Mary E., Global Comparability in Financial Reporting: What, Why, How, and When?, China Journal of 

Accounting Studies, Vol. 1, Iss. 1, pp. 2-12, 2013. 
2
 Callao Susana et al., Adoption of IFRS in Spain: Effect on the comparability and relevance of financial 

reporting, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 16, pp. 148–178, 2007. 
3
 DeFonda Mark et al., The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of 

comparability, Journal of Accounting and Economics, Vol. 51, pp. 240–258, 2011.  
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 عالم التنبؤي والتوقعياإل .7.2.2

الدولي، وهي احتياج من احتياجات المجتمع المالي  -نا سابقاكما بيّ  -القدرة التنبؤية والتوقعية هي 
المحاسبي منذ بداية التنظير، وهذا ما أشرنا إليه راسخ في بناء الفكر عالمي أساسي في الوقت ذاته توجه إ 

مني حسب على قدرتها التنبؤية؛ وهو أيضا مكون أساسي ألهم مبدأ ض في تصنيف النظريات المحاسبية بناء  
عالمية لمعايير اس المحاسبي؛ وهو من التوجهات اإلعالمية على مبادئ القيطرحنا لتأثير الوظيفة اإل
حيث تعظيم المحتوى غذي بشكل مباشر تنبؤات وتوقعات القياس المحاسبي من المحاسبة الدولية التي ت

عالمي والسلوك البشري المؤثر واستعمال الطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية واستعمال تكنولوجيا اإل
جهات التو  ةذا بالتكامل مع بقياإلعالم اآللي والبرمجيات والدقة والتوقيت والتكلفة والمرونة والنسبية؛ وه

 عالمية. اإل
-توقعية فيها ثبات العناصر المكونة للقيمة التنبؤية والإعايير المحاسبة الدولية من حيث إن تحليلنا لم
مباشرة وغير مباشرة حول العوامل  تشارات وتوجيهاإ، بّين أن هذا التوجه يحمل - لثالثكما هو في الفصل ا

ي يرسخ هم المعيقات لذلك، األمر الذأ الواجب التنبؤ والتوقع بها و امل المحسنة للقيمة التنبؤية والتوقعية والعو 
عالمي؛ ولكن ما يهمنا هنا هو التساؤل حول جدوى هذا التوجه في معايير فكرتنا حول هذا التوجه اإل
ن ى آخر، هلنالمحاسبة الدولية، أو بمع مستخدمي  توقعاتتنبؤات و دقة  تطبيق معايير المحاسبة الدولية َحسَّ

 جودةالتغيرات في  تلعبهقد  وما هو الدور الذي ؟لينالمحلّ لومات المحاسبية، ونخص بالذكر هنا المع
ي وال البد من اإلشارة إلى أهم مصطلح يمكن أن يتماشى مع اإلعالم التنبؤ أ؟ اإلفصاحات في هذه العملية

 Forward-Looking)دبيات المحاسبية على أنه اإلفصاح التطلعيوالتوقعي وهو ما تتطرق إليه األ

Disclosure) ،؛ حيث ركزت العديد من الدراسات حول اإلفصاح التطلعي إلى التنبؤ باألرباح المستقبلية
 م2014سنة  Alkhatibدت دراسة وأشارت أخرى إلى فوائده االقتصادية والمالية واالجتماعية؛ ومن جهتها حدّ 

دة متغير الربحية كأهم هذه حدّ كات األردنية، مُ العوامل التي تؤثر على هذا النوع من اإلفصاح في الشر 
ية؛ ويليه متغير التدقيق فصاحات تطلعإكثر ربحية تميل أكثر إلى تقديم نت أن الشركات األالعوامل، حيث بيّ 

 .1ثبت أن هذا النوع من التدقيق يرفع من اإلفصاح التطلعيمن قبل شركات تدقيق دولية، حيث أُ  الخارجي
ذْ داته، فإنّ التي تستعمل في الداللة على هذا التوجه وأهميته ومحدّ مهما تكن التسميات  نطرحه  نا وا 

تحت مصطلح اإلعالم التنبؤي والتوقعي لنا مبرراتنا التي فصلنا في ذكرها في العديد من المواضع في هذه 
 Glaum etما توصلت إليه دراسة بالدراسة؛ ونعود اآلن لإلجابة على التساؤلين السابقين، وذلك باالستدالل 

al.  دخال معايير المحاسبة الدولية في ألمانيا قد حسنت بشكل كبير في دقة توقعات إم، أن 2013سنة
؛ األمر الذي يدفعنا 2التحسن إفصاحات الشركات قد ساهمت في هذا زيادة جودة أن تظهرالمحللين، كما 
المي يقدم تنبؤات وتوقعات حول األداء المستقبلي للمنشأة، ععالم التنبؤي والتوقعي هو توجه إ للقول أن اإل

                                                 
1
 Alkhatib Khalid, The Determinants of Forward-Looking Information Disclosure, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Vol. 109, pp. 858 – 864, 2014.  
2
 Glaum Martin et al., Introduction of International Accounting Standards, Disclosure Quality and Accuracy of 

Analysts’ Earnings Forecasts, European Accounting Review, Vol. 22, Iss. 1, pp. 79-116, 2013. 
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ويقدم أيضا قدرة تنبؤية وتوقعية أكبر للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية لمساعدة مستخدمي 
عطاء تنبؤات وتوقعات دقيقة حول األداء المالي المستقبلي إ على  ينلين الماليمات وخاصة المحلّ المعلو 

 للمنشأة.

 عالم التعديلي لألسعار )تضخمي(اإل .8.2.2

عالمي التضخمي، هو التوجه الذي يخدم حقيقة التوجه اإلعالمي التعديلي لألسعار أو إن التوجه اإل
وينقص من القوة الشرائية أصبح  رهق االقتصاد، فالتضخم الذي يُ اقتصادية تعيشها الكثير من االقتصاديات

والممثل بصدق، وكذلك اإلعالم المالي التحليلي  الئماإلعالم عن حيثياته ونسبته من متطلبات اإلعالم الم
عالم هو من رقام المالية نكون وبال شك أمام إ م عن تأثير مستوى التضخم على األلألداء؛ فبعيدا عن اإلعال

وغير قابل للمقارنة عبر مختلف  -مقارنة مكانية  -االقتصاديات  جهة غير قابل للمقارنة بين مختلف
ل ال يعكس حقيقة عالم مضلّ خرى إ أمر الذي ينتج عنه من جهة أل، ا-مقارنة زمنية  -الفترات الزمنية 

وضاع االقتصادية للمنشأة مكانيا وزمنيا. ولتحقيق متطلبات هذا اإلعالم المحاسبي جاء المعيار المحاسبي األ
، ليتضمن متطلبات اإلعالم التعديلي م2008و م1994والمعدل سنتي  م1989، الصادر سنة IAS 29لي الدو 

د بياناتها ع  المنشآت التي تُ  منلألسعار في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع؛ حيث يتطلب هذا المعيار 
ة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية؛ بأن عدّ المالية بعملة اقتصاد مرتفع التضخم، سواء كانت مُ 

تقوم بإعادة عرض بياناتها المالية باستعمال مؤشر عام لألسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة 
 .37و 8وذلك كما جاء في الفقرتين 

ات مرتفعة التضخم؛ عداد التقارير المالية في االقتصاديإ اإلعالم التعديلي لألسعار يشمل  إن نطاق
وعلى بعض  االجتهاد، يتوقف على IAS 29نه المعيار وتحديد معنى االقتصاد مرتفع التضخم كما بيّ 

عالم تعديلي لألسعار خارج هذا النوع روف االقتصادية للبلد؛ فهل يوجد إ المؤشرات المرتبطة بخصائص الظ
غلب االقتصاديات؛ حيث نجد الجواب من االقتصاديات؟ خاصة وأن التضخم ظاهرة اقتصادية مالزمة أل

ليها في دراستنا إنتطرق سصور من المنشأة، وهي التي على هذا لسؤال في األهمية النسبية أو المالءمة بت
د من محددات القياس المحاسبي؛ فإذا رأت المنشأة أن التضخم يصل إلى معدل يمكن أن حدّ ها مُ على أنّ 

ن كان في يجعل من مقارنة المبالغ المالية للعم ليات واألحداث األخرى التي حدثت في أوقات مختلفة، وا 
عيد عرض بياناتها المالية باستعمال مؤشر عام بد للمنشأة أن تُ لمحاسبية نفسها، أمرا مضلال، فالالفترة ا

ذا كان التغير في األسعار غير عام إص بهذا النوع من اإلعالم، فماذا لألسعار؛ ويتبادر تساؤل ثاني خا
نما تغير في المستوى الخاص أو النسبي لألسعار؟ يجيب  على هذا التساؤل مشيرا إلى أن  الشيرازي وا 

االعتراف بالتغيرات في المستوى الخاص باألسعار يكون عن طريق استخدام أحد نماذج القيمة الجارية 
(Current Value)  ُعدادها وفقا لنموذج التكلفة التاريخية؛ أما إ كملة لتلك التي يتم كأساس إلعداد قوائم مالية م

ه يتم من خالل تعديل أرقام القيم الجارية فيما يخص االعتراف بالتغيرات في المستوى النسبي لألسعار، فإنّ 
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ة شرائية بأثر التغير في القوة الشرائية للنقود، أو ما يعرف في المحاسبة بالقيم الجارية بوحدات قياس ذات قو 
(Current value restated for general price level changes)موحدة 

1. 
 عالم القطاعياإل .9.2.2

 IAS 14عالمي الذي تطرق إليه المعيار المحاسبي الدولي عالم القطاعي، هو ذلك التوجه اإلاإل
، ليتم تعديل م1983، والمعتمد سنة م1981، الصادر سنة ‘‘اإلبالغ عن المعلومات المالية من قبل القطاع’’

، م1998، وُيعتمد في هذه النسخة سنة ‘‘تقارير القطاعات’’ليصبح تحت اسم  م1997تسمية المعيار سنة 
، ويدخل حيز التنفيذ م2006، سنة  ‘‘القطاعات التشغيلية’’ IFRS 8 معيار التقارير المالية الدولية ليحل محله

2013 ديسمبر 31 لى هذا األخير إلى غاية، وتستمر التعديالت عم2009سنة 
 ؛ أن هذا المعيار المحاسبي2

 SFAS 131عالمي القطاعي هو نسخة مطابقة للمعيار األمريكي الدولي الذي يتضمن لب التوجه اإل
ث يتمحور حي .3مصطلحات لتتماشى مع المعايير الدولية األخرى للباستثناء اختالفات طفيفة وتغييرات الزمة 

ساسية مفادها أن المنشأة يتعين عليها أن تفصح عن المعلومات لتمكن أعالمي على فكرة التوجه اإلهذا 
مستخدمي بياناتها المالية من تقييم طبيعة النشاطات التجارية التي تشارك فيها وآثارها المالية، والبيئات 

1في الفقرة  IFRS 8االقتصادية التي تعمل فيها، وذلك كما أشار المعيار 
د ذات المعيار في حدّ ، حيث يُ 4

ه أحد عناصر المنشأة التي تأخذ صفة من الصفات التالية، أوال، تشارك ، القطاع التشغيلي على أنّ 5الفقرة 
ائجها التشغيلية نتيرادات وتتحمل مصاريف؛ ثانيا يتم مراجعة إها التجارية ويمكن أن تجني منها في نشاطات

سيتم بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة التخاذ القرارات حول الموارد التي 
 ؛ ثالثا، تتوفر معلومات مالية منفصلة بشأنها. هتخصيصها للقطاع وتقييم أدائ

شأة وذلك فصاحات على نطاق المنإعالمي على وجه الخصوص قدم المنشأة بموجب هذا التوجه اإلت
، معلومات حول المنتجات والخدمات، ومعلومات IFRS 8من المعيار  34و  33و  32نته الفقرات يّ كما بَ 

عالمي مع غيره من عمالء؛ حيث يتكامل هذا التوجه اإلحول المناطق الجغرافية، ومعلومات حول كبار ال
 المالي التحليلي لألداء.  التوجهات وخاصة التوجه نحو اإلعالم المالئم والممثل بصدق واإلعالم

عالمية الدولي إلى التطرق إلى الفجوة اإلنأتي اآلن بعد تحديد مختلف توجهات اإلعالم المحاسبي 
يديولوجية بناء معايير المحاسبة الدولية وقوى الضغط، وهذا في أية، والتي تسببت فيها بشكل كبير المحاسب

 . في الفصل األول بّيناهاظل هيكلية التطور المحاسبي التي 

 

                                                 
1
 .493؛ 492 ، مرجع سابق، ص ص:عباس مهديالشيرازي  

2
 Deloitte, IAS 14 — Segment Reporting (Superseded), IASPlus, http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias14, 

12/03/2014. 
3
 Crawford L. et al., Control over accounting standards within the European Union: The political controversy 

surrounding the adoption of IFRS 8, Critical Perspectives on Accounting, pp. 1-15, 2013. 
4
 The IFRS Foundation, IFRS 8: Operating Segments, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ifrs8.pdf, 

12/02/2014. 
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III.  عالمية احملاسبيةالفجوة الإ 

لكل من يقرأ متطلبات الوظيفة اإلعالمية التوجيهية اإلجابة على األسئلة  اآلن من السهلقد يبدو 
ن كانت تتطلبها، فهل هي قادرة عالمحاسبية تتطلب كل هذه التوجهاتالتالية، هل بيئتك  لى تلبية هذه ؟ وا 

ذاعالميةالتوجهات اإل هل  ؟فما سبب ذلك ة إعالمية محاسبية؛كان الجواب بال، فبيئتك تعاني من فجو  ؟ وا 
ل متأتي من تطبيق ؟ أم أن الخلّ نتاج هذه التوجهات اإلعالميةإلى النقص متأتي من عدم قدرة نظام القياس ع

 ؟ عالمية المطلوبةن االحتياجات اإلنظام قياس أكثر تطورا م
خول في طارها العام ومن ثم الدإكلة في ف المشعرّ علينا أن نُ سئلة يجب لنجيب على كل هذه األ

ن شئنا قلنا عدم مواكبة تطور في هيكلية تفاعل اإلفصاح مام خلّ أتفاصيلها وأسبابها؛ فنحن  ل وتباعد وا 
، أو باألحرى عدم تناغم بين ما يجب اإلعالمعدم تناغم بين القياس و والقياس المحاسبيين، األمر الذي سبب 

عالمية تكون عندما يكون هناك فاصل ؛ فالفجوة اإلمن معلومات مع الكيفية التي يجب قياسها بها إيصاله
التي  –بالذكر هنا، هو أن هذه الفجوة اإلعالمية بين تطور متطلبات اإلعالم وتطور القياس؛ واألمر الجدير 

 لمحاسبي. امتدت جذورها إلى البدايات األولى لعملية التنظير ا –فصاحية كانت فجوة إ

 فصاح والقياسراحل تطور هيكلية تفاعل اإلعالمية عبر مجذور الفجوة اإل .1
كما هذا المشكل اسبيين، لنرى التسلسل الزمني لبالعودة إلى مراحل تطور اإلفصاح والقياس المح

ل في تبعية القياس لإلفصاح بدأ في مرحلة لحسب تصورنا، فإن هذا الخف ؛(9-2)لنا الشكل رقم  هيلخص
إيجاد التوافق بين المقاييس المحاسبية والمفاهيم وبالتحديد عند محاولة  ،النظريات التركيبية والتفسيرية

 المحاسبة واكبتع؛ ففي هذه المرحلة بالتحديد االقتصادية للظواهر االقتصادية أو المالية السائدة في عالم الواق
إلى غاية منتصف  القرن الثامن عشر من نهايات الفكر االقتصادي للمدرسة الكالسيكية والمدرسة الحدية

تماسكة إلى مصاف العلوم القائمة شوشة وغير مُ جرد أفكار مُ االقتصاد من مُ  لنقفيها  ؛ وظهرالقرن العشرين
بذاتها، فقد أصبح االقتصاد متناسقا في أفكاره ومنظما في قواعده وقوانينه وأسسه التحليلية والتركيبية؛ ومن ثم 

؛ ى درجة متقدمة من تحليل السلوك االقتصادي وكيفية اتخاذه للقرارات على ضوء التحليل الحديإل ه  صول  وُ 
عالمية لهذه المرحلة؛ وانطلقت المحاسبة على قياس المتطلبات اإل أمام قدرة استفهاماألمر الذي وضع عالمة 

الفجوة اإلفصاحية للتوسع تدريجيا مع أسبقية المعرفة االقتصادية على المعرفة المحاسبية، لتصبح في مرحلة 
يدخل في التأثير  –ما كانت عليه في المرحلة السابقة  معمقارنة  –عالمية كبيرة فجوة إ النظريات السلوكية 

 دي والمالي. عليها الضغط المؤسساتي االقتصا
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 (: مخطط عالقة تطور اإلفصاح والقياس، والفجوة اإلعالمية9-2شكل رقم )  
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عالمية في وقتنا الحاضر، وفي أسبابها وأنوعها، ة اإلي الكيفية التي تحدث بها الفجو بالتعمق اآلن ف 
عالمية المحاسبية وأسبابها، ونعود إلى السؤال لخص حيثيات الفجوة اإل، الذي يُ (10-2)نورد الشكل رقم 

؟ أم أن الخلل يةنتاج هذه التوجهات اإلعالمإى رة نظام القياس علهل النقص متأتي من عدم قدالسابق: 
مر الذي يدل على أن عالمية المطلوبة؟ األن االحتياجات اإلمتأتي من تطبيق نظام قياس أكثر تطورا م

عالمية محاسبية إ ية وتطورها؛ فالنوع األول، فجوة للفجوة نوعين، وذلك حسب االحتياجات االقتصادية والمال
 عالمية محاسبية في الدول النامية اقتصاديا وماليا.يا وماليا؛ والنوع الثاني، فجوة إ الدول المتقدمة اقتصادفي 

 وأسبابها المحاسبية (: الفجوة اإلعالمية10-2شكل رقم )
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمية المحاسبية في الدول المتقدمة اقتصاديا ومالياالفجوة اإل .2
عالمية محاسبية عالية تستدعى متطلبات إ ت تمتلك وبال شك احتياجا الدول المتقدمة اقتصاديا وماليا

جبرة على توفير متطورة جدا؛ فطبيعة هياكلها االقتصادية والمالية وآليات عملها تجعل من المحاسبة مُ 
ائدة معلومات وبتوجهات متعددة خدمة لهذه البيئة؛ األمر الذي يتوازى مع المستوى المعرفي االقتصادي الس

المية شيء سريع التطور والتحديث المستمرين، األمر الذي أشرنا إليه عوالذي يجعل من المتطلبات اإل
د ألهداف المحاسبة بطريقة غير مباشرة. في الوقت ذاته الذي يكون  بالضغط المؤسساتي االقتصادي المحدّ 

المؤسساتي عالم المحاسبي؛ يكون للضغط االقتصادي قد أثر على متطلبات اإلالضغط المؤسساتي  هفي

 : من إعداد الباحث.المصدر
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نا في الفصل وذلك كما بيّ  -جانب الثاني من الضغط، والتأثير المباشر على أهداف المحاسبة المالي ال
، فيحدث عندها عدم تناغم بين تطور المحاسبة تلبية لحاجات تابعة -السابق في جزء تطور المحاسبة 

نظير أسبقية الضغط وتطورها المستقل تلبية لحاجاتها الخاصة، لتبرز أسبقية التطور لتلبية الحاجات التابعة 
وير المؤسساتي االقتصادية وتطور البيئة والمعرفة االقتصادية بشكل كبير، فالمحاسبة تسعى جاهدة لتط

 عالم السائدة.أساليب قياس تلبي متطلبات اإل
 –سبقية التطور التابع ألمتقدمة اقتصاديا وماليا، سببها عالمية المحاسبية في الدول اإذن فالفجوة اإل

لقياس؛ ويحدث اعلى تطوير أساليب  اركز أساسعلى التطور المستقل الذي يُ  -لالحتياجات االقتصاديةخدمة 
لها السبق في هذا على الرغم من أن مستوى المعرفة المحاسبية متطور أيضا وبشكل كبير، فهذه الدول 

 فكر المحاسبي في وقتنا الحاضر.تطوير الممارسة وال
تعدد أصدرت هاتفا ذكيا مُ  ةرح، فلنفترض أن شركة هواتف نقالوكمثال نوضح به أكثر هذا الط

االستعماالت، ويحمل تقنيات تكنولوجية عالية جدا، إال أن البيئة المتطورة تستدعي من هذه التكنولوجيا أن 
تتطور أكثر فهي تملك احتياجات أكثر تطورا؛ فتحديد المواقع من خالل الهاتف والتسوق من خالل الهاتف 

هاتف مراقبا للنشاط البدني الحركي وحتى مدير ألعمال صاحبه؛ هي أمور كانت باألمس القريب وكون ال
نتاج مثل هذه التكنولوجيا؛ واليوم بالتأكيد توجد  متطلبات أجبرت هذه الشركات على تطوير قدراتها الذاتية وا 

ف اليوم بإصداراتها الحالية متطلبات أكثر وأكبر، تعلمها هذه الشركات وهي تسعى إلى سد فجوتها، ألن هوات
عالمية ود لهذا المثال في شرح الفجوة اإلال تلبي كل متطلبات بيئة الدول المتقدمة اقتصاديا وماليا. وسنع

 سبابها.أاقتصاديا وماليا، بعد أن نناقش  المحاسبية في الدول النامية
أن تكون لها أيضا أسباب متعلقة عالمية في الدول المتقدمة يمكن در اإلشارة هنا إلى أن الفجوة اإلتج

وغيرها من األمور  بكيفية تطبيق معايير المحاسبة الدولية، فالحكم الشخصي واالجتهاد واختالفات التفسير
مكانية المقارنة، أو تؤدي إلى التطبيق غير المتماثل أو المرونة الكبيرة في التطبيق إنقص من التي تُ 

في دراسته  Nobesعالمية؛ وهذا ما أشار إليه شكل أيضا فجوة إ تايير، يمكنها أن لمجموعة موحدة من المع
م2013سنة 

 ؛ واألمر الذي يكون مشتركا في غالب األحيان بين الدول المتقدمة والنامية. 1

 عالمية في الدول النامية اقتصادية ومالياالفجوة اإل .3
عدم مواكبة احتياجاتها االقتصادية والمالية للمستوى الدولي،  عاني الدول النامية اقتصاديا وماليا منتُ 

ومن دون  يال من حيث الهياكل االقتصادية والمالية وال من حيث اآلليات التي تعمل بها، األمر الذي يستدع
 عالمية المحاسبية في هذه البيئة، وعلىادية لهذه الدول. فنوع الفجوة اإلشك تأخر في مستوى المعرفة االقتص

عالم المحاسبي المتأتية أساسا من نقص متقدمة، سببها نقص في متطلبات اإلعكس النوع الخاص بالدول ال
في االحتياجات االقتصادية؛ األمر الذي يعني أسبقية تطور المحاسبة من الجانب المستقل مقارنة بتطورها 

                                                 
1
 Nobes Christopher, The continued survival of international differences under IFRS, Accounting and Business 

Research, Vol.43, Iss.2, pp. 83-111, 2013. 
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وم على تطوير المحاسبة في جانبها من الجانب التابع. لكن السؤال الذي يتبادر لنا اآلن، هل هذه الدول تق
خر، هل مستوى المعرفة المحاسبية في هذه الدول قادر على العمل بكفاءة لتجاوز مستوى آالمستقل؟ بمعنى 

 ؟ ي الحاجات االقتصاديةالتطور ف
حتى على التطبيق الجيد للمعرفة المحاسبية  قادرةبالتأكيد ليس األمر بهذه الصورة، فهذه الدول ليست 

ل، فهذه الدول عند استيرادها للمعرفة المحاسبية المتطورة توردة من الدول المتقدمة؛ وهنا يكمن الخلّ المس
 –مستوردا  –ا مستقال يمقارنة مع بيئتها االقتصادية والمالية، تصبح بمفهوم تحليلنا، تمتلك تطورا محاسب

؛ والسبب في هذا هو الجانب -ة المتدني –سابقا لتطور المحاسبة من جانب تلبية الحاجات االقتصادية 
المؤسساتي المالي لهذه الدول والذي ُيضغط عليه من الجانب المؤسساتي المالي العالمي الذي تتحكم فيه 
الدول المتقدمة؛ لتصبح عندئذ بعض طرق القياس المحاسبية غير قابلة التطبيق، ألن البيئة ال تسمح بذلك؛ 

لها لمعلومات االجتماعي أو القياس التنبؤي طويل المدى، كلها ليس س قياس القيمة العادلة أو قياس اافأس
وهذه بالتحديد  دقيقة مقارنة لما هو عليه األمر في الدول المتقدمة؛ اتعطاء قياسإ مكن من ة تُ يقاعدة بيئ

 عالمية في الدول النامية.مسببات الفجوة اإل
على بيئة الدول النامية، نجد أن العديد من وبالرجوع إلى المثال الخاص بالهواتف الذكية، وبإسقاطه 

لبها هؤالء ال ساكني الدول النامية يشترون هواتف من هذا النوع، لكن االحتياجات التكنولوجية التي يتط
مكانيات المجهز بها هذا النوع من الهواتف، فأبسط شيء أن شبكات الجيل الثالث لم تستدعي حتى نصف اإل

هذه قابلة على تطبيق  بتكنولوجيا مدة قليلة، بالمقابل نجد أن الهواتف المزودةتدخل إلى الجزائر إلى منذ 
 سوق في البيئة الجزائرية منذ سنوات دونما أي استعمال يذكر. الخدمة متوفرة وتُ 

ليها وال شك في ذلك، لكن إاسبية عالية التطور، فنحن بحاجة وهذا هو الحال بالنسبة للمعرفة المح
نتاج معلومات مالية قادرة على إتعمالها بالكيفية التي تحقق لنا هيأة السدية والمالية غير مُ متطلباتنا االقتصا

 اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة في ظل اقتصاديات عالمية. 
بعاد متطورة أخرى، كعدم أالمية في الدول النامية قد تأخذ عالجدير بالذكر هنا، أن الفجوة اإلمن 

في الدول  المشاكل المحاسبيةأهم أن العديد من  Belkaouiحيث يشير  ظرية للواقع العملي،الن محاكاة المعرفة
ن كان موجودا أيضا في الدول وهذا األ .1تنجم عن أسباب مهمة متجذرة في التعليم المحاسبي النامية مر وا 

المحاسبيين في الدول النامية؛ عاقة لعملية تطوير الفكر والممارسة إ ه يكون أكثر سوء وأكثر المتقدمة، إال أنّ 
فقد يكون األكاديميون من مدرسين ومدربين مثال في عزلة تامة عن الجانب التطبيقي، وقد يحصل العكس 
أيضا، بأن يكون المهنيون من محاسبين ومحافظي حسابات وخبراء محاسبين وغيرهم من ممارسي المهنة 

مر بإلزام ألذا تعلق اإالتطور الفكري للمحاسبة، إال ة و المحاسبية، في عزلة تامة عن المستجدات النظري
عالمية أسوء، وستتعلق بعدم توافق جانب الممارسة والجانب النظري؛ كما فهنا ستكون الفجوة اإلقانوني؛ 

  .(11-2)يوضح الشكل رقم 

                                                 
1
 Belkaoui Ahmed R., The New Environment in International Accounting Issues and Practices,  Quorum Books, 

New York, USA, 1988, p.202. 
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 (: فجوة عدم توافق جانبي المحاسبة النظري والتطبيقي11-2شكل رقم )
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 .: من إعداد الباحثالمصدر
 

 المقترحة لتقليص الفجوة أو التخلص منهاالحلول  .4
ن اختلفت مسبباتها بين الدول المتقدمة والنامية، إال أن مسألة مشكلة الفجوة اإل عالمية المحاسبية، وا 

التخلص منها نهائيا أمر يعتمد على تكاثف الجهود بين كل هذه الدول، خاصة فيما يخص  التقليص أو
فجوة تلبية  ’’تسميتها عالمية للدول المتقدمة يمكن ية؛ فالفجوة اإلتقدمة للدول الناممساعدة الدول الم

لما لها من خصوصية أسبقية تطور المحاسبة في جانب تلبية احتياجات تابعة، ويمكن  ‘‘فصاح متطلبات اإل
التقليص منها برفع الجهود المبذولة في تطوير وظيفة القياس المحاسبي بكل مكوناتها حتى يرتقي تطور 

فجوة  ’’ميتها تسعالمية في الدول النامية فيمكن ما الفجوة اإلأاف تطورها التابع؛ المحاسبة المستقل إلى مص
مكن التقليص أو التخلص منها من خالل الرفع من االحتياجات االقتصادية ، ويُ ‘‘عالمية تطوير الحاجات اإل

مر الثاني الذي من تطبيق نظام القياس الدولي؛ األمكن عالم المحاسبي ويُ إلى اإل األمر الذي يرفع الحاجات
وى المعرفة المحاسبية لديها بما يمكنها من المساهمة من المفروض على هذا الدول أن تقوم به هو رفع مست

اكاتها لواقع ولو بشكل تدريجي في تطوير المحاسبة في جانبها المستقل، لما لذلك من تأثير على تهيئها ومح
إلى تكثيف الجهود فيما يخص سد فجوة عدم التوافق بين الجانبين النظري  عالمية؛ إضافةمتطلباتها اإل

هو  ليهإشير ما نُ ي نرجعه في رأينا إلى نقص المعرفة المحاسبية النظرية أو التطبيقية؛ وآخر والتطبيقي، والذ
ن كان أمر مشترك بين االقتصاديات المتقدمة  توحيد ومراقبة عملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية، فهو وا 

ق في تحليل هذه المقترحات عالمية، وسنتعمن أوسع في فجوة تطوير الحاجات اإلوالنامية، إال أن أثره يكو 
 في الجانب التطبيقي بما تؤكده النتائج الميدانية للبيئة الجزائرية كنموذج لالقتصاد النامي؛ وفي األخير ال

حفزا دائما عالمية مُ ها شيء سيئ، فقد تكون الفجوات اإلنأعالمية دائما على يجب النظر إلى الفجوات اإل
 التابع والمستقل.على توافق تطور المحاسبة بجانبيها 

 

ظروف  نقص االطالع على

 الممارسة

نقص االطالع على محددات 

 الممارسة

نقص االطالع على كيفية 

 الممارسة 

نقص االطالع على ظروف 

 التنظير

نقص االطالع على محددات 

 عملية التنظير

نقص االطالع على هيكلية 

 عمل الجانب التنظيري 

نقص االطالع على التوجه 

 العام للممارسة

االطالع على التوجه نقص 

 العام للتنظير

نقص االطالع على مستجدات 

 الممارسة

نقص االطالع على مستجدات 

 التنظير

جانب المحاسبة 

 التطبيقي
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بمختلف خصائصها  بناء معايير المحاسبة الدوليةليديولوجية األ الخلفية الفكرية بعد تطرقنا إلى

عالمية ؛ ومن ثم إلى االحتياجات اإلفيها ةالمؤثر  المشكل لقوى الضغط وتقارباتها والمحيط المؤسساتي
لى  للمجتمع المالي الدولي هم توجهاتها السائدة على الصعيد أ و  وظيفة اإلعالم المحاسبينية تحديد مفهوم وبُ وا 

سبابها ومعالمها في الدول المتقدمة والدول أهم أ يص وتشخ ةفجوة اإلعالمية المحاسبيالوصوال إلى ، الدولي
 ها:كانت أهم النتائج التي توصلنا إلي .مكنة لتقليصها أو التخلص منها، واقتراحنا ألهم الحلول المُ النامية
في مرحلة وهو ذاته الضغط الموضح  معايير المحاسبة الدوليةوجود ضغط مؤسساتي يصنع توجه ي -

 ؛ السلوكية المحاسبية النظريات
هم خصائص نموذج المعايير، التوجه نحو خدمة المستثمر والتقرير عن األداء المالي للمنشآت، أ  من -

المبادئ األكثر تحريرا للحكم الشخصي، وكل هذا سعيا واألخذ بمفهوم القيمة العادلة والشفافية وفلسفة 
إلعالم والقياس لصدار معايير المحاسبة المنظمة والضابطة إها للوصول إلى العالمية واحتكار من

 ؛ ينالمحاسبي
لى معا - على وجه التحديد خدمة خصائص  يير المحاسبة الدولية، الهدف منههناك تقارب من وا 

 نموذج المعايير؛ 
، جودة المعلومة )كمية توحيد الممارسة المحاسبية دون توحيد االحتياجات إلى المحاسبةيمكن ال  -

 (؛ للمعلومة القدرة التنبؤية والتوقعيةالمعلومة و 
المتكونة على التوالي من التمثيل،  تحديد معالم وظيفة اإلعالم المحاسبي )سلسلة اإلعالم المحاسبي( -

 تحديد مختلف توجهات وظيفة اإلعالم المحاسبي؛ و  التصال،العرض، اإلفصاح، التقرير، اإلبالغ وا
والتي تنشأ أساسا عندما يكون هناك فاصل بين تطور متطلبات عالمية تحديد معالم الفجوة اإل -

في أسبقية التطور المستقل على  في االقتصاديات الناميةتحديد سببها  وتطور القياس، مع عالماإل
في أسبقية التطور التابع على التطور المستقل  قتصاديات المتقدمةاالفي و  التطور التابع للمحاسبة،

 .للمحاسبة
في الطرح  -الباحث منطقيا الذي يراه  - التسلسلمن نتائج في هذا الفصل يدعم  إن ما توصلنا إليه

الخاص بهيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيين وتطور المحاسبة في شقيه التابع والمستقل، ويعطي 
الكثير من البيئات  تصورا نظريا ألسباب عدم القدرة على التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية في

المحلية، ويمكن أيضا من رسم تصور حول عدم القدرة على االستجابة لعديد متطلبات اإلعالم المحاسبي في 
حدثتها أالتي تفصيل التأثيرات بالبدء في ومن جانب آخر تسمح لنا هذه النتائج  ؛المتقدمة االقتصاديات

  توجهات وظيفة اإلعالم المحاسبي على قواعد وأساليب القياس.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تأثري اإلعالم احملاسيب على قواعد 
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بأن المبادئ المحاسبية  209في التقرير الرابع في الفقرة  (APB)ذكر مجلس المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها تتغير استجابة للتغيرات في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتطورات العلمية 
Bierman (1963 )حسب والتكنولوجية، و 

فإن المبادئ والمفاهيم التي تحكم حاليا القياس المحاسبي ليست ، 1
اقع التأصيل الفكري للمحاسبة، فالمفاهيم والفروض والمبادئ و  بالتأكيد حقائق غير قابلة للنقاش؛ هذا ما أثبته

بنى عليها النظرية المحاسبية تتغير استجابة للتطورات االقتصادية الحديثة، ويعمل حاليا القائمون على التي تُ 
 مهنة المحاسبة سواء األكاديميين منهم أو المهنيين على تكثيف الجهود لمواكبة هذه التغيرات، األمر الذي
سيؤدي وبال شك إلى عدم ثبات التأصيل الفكري للمحاسبة وسينعكس على عدم ثبات األسس التي تقوم 

 عليها وظيفتي اإلعالم والقياس المحاسبيتين.

لى الخلفيف يديولوجية وقوى األة الفكرية بعد تطرقنا إلى هيكلية تفاعل اإلعالم المحاسبي مع القياس، وا 
لى اتجاهات وظيفة اإلعالم المحاسبي فيها؛ ن الضغط في بناء معايير المحاسبة صل إلى مرحلة الدولية، وا 

االعتبارات التي حلل على قواعد وأساليب القياس المحاسبي، ففي هذا الفصل سنُ  ةخير دراسة تأثير هذه األ
وضح لنا ؛ حيث يُ (1-3)القياس، وذلك كما يوضحه الشكل رقم مستويات قواعد عالم على كيفتها وظيفة اإل

عالمية على قواعد القياس المحاسبي؛ أولها، مستوى ستويات أساسية لتأثير الوظيفة اإلثالثة م وجودالشكل 
يمة المفاهيم الذي توسع من خالل استحداث مفاهيم جديدة كمفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد ومفهوم الق

دئ، هذا المستوى الذي بدوره قسمناه إلى ؛ أما ثاني المستويات فهو مستوى المباالعادلة، وغيرها من المفاهيم
؛ وثالث المستويات التي عالمية عليهفة اإلعلى تصورنا وطرحنا لتأثير الوظي ثالثة مستويات فرعية بناء  

عنها؛ والذي  مكن اإلعالميدة للمعلومات المحاسبية المُ قدات المُ أدرجناها في هذا التحليل، هو مستوى المحدّ 
 من استحداثات حسب تصورنا وطرحنا لهذا الجانب.      بّينا أهم ما جاء فيه 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Bierman Harold J.R, Op. Cit.  
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 تأثير وظيفة اإلعالم المحاسبي على قواعد القياس (: 1-3شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

: من إعداد الباحث.المصدر  

 لقواعد القياس جديدةتكييف اعتبارات 

 المفاهيم المتعلقة بالقياس 

 تكييف اعتبارات جديدة ألساليب القياس

 على

 المحّددات المتعلقة بالقياس  المبادئ المتعلقة بالقياس 

 على

 مفهوم القيمة العادلة

ودمج  –مفهوم السيطرة 
األعمال والترتيبات 

 -المشتركة

مفهوم الكشف عن 
 المخاطر المالية

مفهوم اعتبارات 
 انخفاض القيمة

 محيط المبادئ

 مفهوم المنافع االقتصادية 

 النسبية

مفهوم المحاسبة الخالية  المرونة
 من الفاقد

 مبادئ أساسية

 مبادئ خاصة

 المعلومة غير المالية 

التكلفة والمنفعة والتوقيت 
 المناسب 

 األهمية النسبية 

 الحيطة 

 الحكم الشخصي

 البيئة االقتصادية والمالية 

 تنبؤات وتوقعات القياس   تقديرات القياس تشغيل البيانات

 االحتياجات اإلعالمية للمجتمع المالي بناء معايير المحاسبة الدولية

الوظيفة اإلعالمية التوجيهية 
 للمحاسبة

 إعالم مقارن زمنيا ومكانيا

 إعالم قطاعي

 إعالم تعديلي لألسعار)تضخم(

 إعالم اجتماعي تنبؤي وتوقعيإعالم 

 إعالم موحد

 إعالم مالئم وُممثل بصدق

 إعالم مرحلي

 إعالم مالي تحليلي لألداء

تطور هيكلية تفاعل 
 اإلفصاح والقياس

 

 يديولوجيةالخلفية الفكرية األ
 وقوى الضغط

 القدرة التنبؤية/توقعية للمعلومة جودة المعلومة كمية المعلومة
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I. احملاس يب القياس مفاهمي عىل التأأثري 

لقياس انتقل القياس المحاسبي خالل مراحل تطوره من العقالنية المعيارية في النظرية التقليدية ل
يجابية في المبادئ الحديثة للقياس المحاسبي، وهذا يعني أن األحكام حول واقع المحاسبي إلى التجريبية اإل

الواقع  األمر الذي قد يضع حدودا حول معنىمحاسبي ما يجب أن تكون معتمدة من قبل األدلة التجريبية؛ 
 من يضا  أد فقط من خالل التصورات والتعاريف، ولكن حدّ كخصائص متسقة ومظاهر مترابطة، فلم يعد يُ 

على النظرية  حقيقة أن القياس يستند حاليا   عتبار، لهذا فإنه ينبغي أن نأخذ في االخالل األدلة التجريبية
 . 1التجريبية لبديهيات القيمةالتركيز على إيجاد الهوية  الكالسيكية للقياس؛ وبالتالي، ينبغي حاليا  

تاج التي كانت ن  المحاسبة الدولية، و تعني الهوية التجريبية أن المفاهيم التي أوردها واضعو معايير 
لتكون أدوات مفيدة من أجل حل العديد من القضايا ة ومتطلباتها، جاءت يعالمية المحاسبتأثير الوظيفة اإل
ركز على الظواهر االقتصادية التي توجد في العالم الحقيقي )الموارد وااللتزامات(، هي تُ ف ،في وضع المعايير

ففي هذا الجزء  .بالنسبة إليهم مفهومة أيضا والتي هي ،خدمي البيانات الماليةمستبالتي هي ذات الصلة و 
لمعايير المحاسبة  لها بالغ األثر على توجيه قواعد القياس المحاسبي وفقا   أن ورد أهم هذه المفاهيم التي نرى نُ 

 الدولية.

 مفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد .1

شارة إليه صراحة في مضمون معايير المحاسبة الدولية، ورغم ن هذا المفهوم وبالرغم من عدم اإلإ
لقيمة المستثمرين في  سس التي تقوم عليها )كتركيزه على قيمة العمالء خالفا  تعارضه مع بعض األُ 

عمال الخالية من الفاقد إدارة األبسبب التطورات السريعة نحو أساليب  المعايير(، إال أنه يفرض نفسه فرضا  
(Lean Business) عد مفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد يُ ؛ حيث 2عمال الحديثةكاستجابة لظروف بيئة األ

(Lean Accounting) ّنتاج الخالية من الفاقد ، من المفاهيم الُمشتقة من طرق اإلالنقية ينة أو، أو المحاسبة الل
(Lean Manufacturing)  والفكر المرتكز على فلسفة الخلو من الفاقد(Lean Thinking) ومتطلبات الجودة ،

مريكية على وجه الخصوص إلى تبني مفهوم الخلو من خالل التطلع المتزايد للمنشآت األ؛ فمن 3الشاملة
، وخفض التكاليف، وتعزيز المرونة، وخلق قيمة أفضل لعمالئها، نتاجيةيونة والنقاء لتحسين اإلقد أو اللّ الفا

ة من الفاقد ؛ أدى هذا إلى زيادة الحاجة إلى المحاسبة الخاليوسعر السهموزيادة األرباح، والتدفق النقدي، 
م الخالي من الفاقد. إن المتكاملة والمستدامة للمنشآت القائمة على النظا االستراتيجيةكآلية ضرورية ضمن 

تحقيق المفهوم ول دون حُ عاني منها المحاسبة التقليدية، والتي تَ العيوب والنقائص التي تُ  زَ برَ ، أَ يهذا السع
                                                 
1
 Scrimnger-Christian Charmaine & Musvoto S. Wedzerai, The Accounting Concept of Measurement And The 

Thin Line Between Representational Measurement Theory And The Classical Theory of Measurement, 

International Business & Economics Research Journal, Vol. 10, No. 5, pp. 59-68, 2011. 
2
 Fiume Orest, Lean Strategy and Accounting: The Roles of The CEO and CFO, in Stenzel Joe (ed), Lean 

Accounting: Best Practices For Sustainable Integration, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 

43- 65, 2007. 
3
 Baggaley Bruce, Creating A New Framework For Performance Measurement of Lean Systems, in Stenzel Joe 

(ed), Op. Cit. (pp. 69-92), pp. 69-78.  
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ها تنحصر على ّدها بعض الُكتاب في األدب المحاسبي على أنّ عُ يَ والتي الشامل لإلنتاج الخالي من الفاقد، 
: القياسات الخاطئة، التكاليف الخاطئة، عدم اتخاذ القرارات المثلى، صعوبة 1نقاطست وجه الخصوص في 

 لى قيمة العمالء.في قابلية فهم المعلومات، تعقد النظام، عدم التركيز ع
جمع بين التكنولوجيا ت لمنشأةبأن اإن تطبيق مبادئ الخلو من الفاقد في المنظور المحاسبي يشير 

خالية وتسهيل عملية صنع القرار والتحكم في بيئة التصنيع ال ،في إجراءات العمل لفاقدمة للتقليل من االمصمّ 
خالية من والرقابة الم الممارسة المحاسبية 2004سنة  Baggaleyو   Maskellف كل منرّ من الفاقد، حيث عَ 

الخلو من وطرق  خلو من الفاقدت على مبادئ النيّ بأنها "طريقة جديدة إلدارة األعمال التجارية التي بُ  الفاقد
إلى أن مبادئ الخلو من الفاقد على وجه العموم هي أوال :  م2007 دراسة سنة يف Baggaleyيشير و ، 2"الفاقد

عن كل  التي ُتعّبر (Value Stream) ‘‘القيمة  تدفق’’؛ ثانيا، (Value to Customers) ‘‘قيمة العمالء ’’
  Flow and)التدفق على أساس الطلب ’’وصوال لتحقيق قيمة العميل؛ ثالثا،  نشأةتقوم بها المُ  التياألنشطة 

Pull) ‘‘ وهو أيضا تطبيق لطريق اإلنتاج في الوقت المناسب  ،وهو عكس اإلنتاج بكميات كبيرة(Just-In-

Time) ،اإلتمام’’؛ رابعا ‘‘ (Perfection)  واستبعاد كل ما يمكن أن  إيجادحيث يجب على عمليات القياس
سمح لهذا الغرض والتي تمكن استخدامها يُ التي توفير المعلومات يشوش أو يعيق تدفق القيمة، إضافة إلى 

 Empowered) ‘‘نتفويض العاملي’’؛ وأخيرا، في عمليات التشغيل بناؤهسيتم الذي التحسين المستمر ب

People)  ُعيق تدفق القيمة، وتجعلهم قادرين بالطريقة التي تجعلهم قادرين على اكتشاف المشاكل التي قد ت
دارة عونة من اإلطلب الم ها في الوقت المناسب وباستعمال السلطة المخولة لهم دون أخذ وقت فيعلى حلّ 
فإن ذلك سيؤثر على اإلنتاجية . عند اشتقاق هذه المبادئ وتطبيقها على الممارسة المحاسبية 3العليا

دارية، إال أن المفهوم ره المتجه أساسا على المحاسبة اإلف، باإلضافة إلى تأثيالمحاسبية وقدرتها على التكيّ 
الهدر  ’’و ‘‘ (Value Stream)تدفق القيمة  ’’نية المحاسبة المالية من حيث التركيز على ؤثر أيضا على بُ يُ 

(Waste) ‘‘  ُلو من وكذلك وبشكل جوهري على سلوك المحاسب الذي يجب أن يتحلى به لتطبيق مبادئ الخ
ن مصدر الفاقد، إضافة عد النظر واالعتماد على التنبؤ والسببية في إعداد التقديرات وتبييّ بُ الفاقد؛ فالتحلي ب  

قدم هم أصول تُ ال على أنّ عاملة العمّ إلى تحوله إلى شريك تجاري يهتم أكثر بالعمالء ونمو المبيعات، مع مُ 
حيث ؛ 4والتركيز على المعلومات غير المالية لتحسين إعداد واستعمال خرائط تدفقات القيمة ،منافع للمنشأة

األساسية التي تقوم عليها المحاسبة الخالية من الفاقد وذلك من خالل ر في الميزات غيُّ يؤدي كل هذا إلى تَ س
روز التدفقات ير في بعض النقاط الجوهرية الخاصة بالممارسة المحاسبية والفلسفة القائمة عليها، كبُ تغيّ 

 فناء الموارد، والتحول نحو التركيز على إزالة الفاقد ودعم التغييرإكمصدر أساسي لألرباح عوض مفهوم 

                                                 
1
 Maskell Brian H. & Kennedy Frances A.,Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work?, Journal 

of Corporate Accounting & Finance, Vol. 18, Iss. 3, pp. 59-73, 2007.   
2
 Kennedy Frances A. & Widener Sally K., A control framework: Insights from evidence on lean accounting, 

Management Accounting Research, Vol. 19, pp. 301–323, 2008, p. 302. 
3
 Baggaley Bruce, Op. Cit., pp. 80-82. 

4
 Kennedy Frances & Brewer Peter, Motivating Employee Performance in Lean Environments: Respect, 

Empower, Support, in Stenzel Joe (ed), Op. Cit. (pp.93-118), p. 114.  
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ساس التحكم في التدفقات والفاقد، مع اعتبار كل أثلى، واستخدام مفهوم السيطرة على نتاج المعلومة المُ ا  و 
غية ، وكل هذا بُ 1عطي مرونة أكبر للمنشأة في المستقبلمكن أن تُ رص يُ توفير في الطاقات والقدرات كفُ 

خالية من الفاقد، حسب الشكل رقم صناعة قرارات أفضل، أو ما سنعبر عنه بعد تشكيل هيكلية المحاسبة ال
لصناعة القرارات المستنيرة، التي تبني هيكلية  المثلى مع التكيف واالستدامة سلسلة تفاعل المعلومةب، (3-2)

 مفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد.  
 (: هيكلية المحاسبة الخالية من الفاقد2-3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
  Lean Business France, Lean Accounting: Des processus fi nanciers renforçant l’amélioration continue, p.2, 

http://www.leanbusiness.fr/lean_management/strategie_et_direction/lean_accounting_A4.pdf, 15/09/2013. 

 المعلومة المثلى
 التكيف واالستدامة

 صناعة القرارات المستنيرة

 سلوك المحاسب المبادئ الداعمة األساليب المتبعة

 قيمة للعمالء

 تدفق القيمة

 تدفق حسب الطلب

 تماماإل

 التفويض

 تجنب الهدر

 تحرير القدرات

 جراءاتتسريع اإل

إزالة األخطاء 
 والعيوب

جعل العمليات 
 ومفهومةواضحة 

 التحلي بنظرة بعيدة المدى

 تبيّين مصدر الفاقد

شريك تجاري يصب اهتمامه 
 نحو العمالء  

 أهم ميزات المحاسبة

 األرباح مصدرها التدفقات

 معاملة العمال كأصول 

 التركيز على إزالة الفاقد
ودعم التغيير والمعلومة 

 المثلى

خالل التحكم السيطرة من 
 في التدفقات والفاقد

توفير الطاقات والقدرات 
عطي مرونة أكبريُ   

إعطاء معلومات أكثر 
 مالءمة التخاذ القرارات

 استعمال خرائط تدفق القيمة 

التركيز على المعلومات غير 
 المالية لتحسين تدفقات القيمة  

 والسببية االعتماد على التنبؤ

 استنادا إلى األفكار األساسية الواردة في: من إعداد الباحث المصدر:
- Fiume Orest, Lean Strategy and Accounting: The Roles of The CEO and CFO, in Stenzel Joe 

(ed), Lean Accounting: Best Practices For Sustainable Integration, John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, pp. 43- 65, 2007. 

- Baggaley Bruce, Creating A New Framework For Performance Measurement of Lean Systems, 

in Stenzel Joe (ed), Op. Cit. (pp. 69-92), pp. 69-78. 

- Kennedy Frances & Brewer Peter, Motivating Employee Performance in Lean Environments: 

Respect, Empower, Support, in Stenzel Joe (ed), Op. Cit. (pp.93-118), p. 114. 

- Maskell Brian H. & Kennedy Frances A.,Why Do We Need Lean Accounting and How Does It 

Work?, Journal of Corporate Accounting & Finance, Vol. 18, Iss. 3, pp. 59-73, 2007. 

- Kennedy Frances A. & Widener Sally K., A control framework: Insights from evidence on lean 

accounting, Management Accounting Research, Vol. 19, pp. 301–323, 2008, p. 302.   
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 مفهوم القيمة العادلة .2

هم من أ و  نموذج معايير المحاسبة الدولية مدخل التقييم في هو (Fair Value)مفهوم القيمة العادلة 
هيمنة على المحاسبة الدولية؛ فقد طالق بين كل المفاهيم التي على اإل ، وهو المفهوم األكثر جدال  هاخصائص
المفهوم الكثير من الحبر في بحوث المفكرين والخبراء والمحللين وكل من له عالقة بمجال  اأسال هذ

دراجه في معايير المحاسبة الدولية، يتم إذ نقتصاد واألعمال، خاصة في أعقاب األزمة المالية العالمية؛ فماال
التغيرات الناتجة في القيمة ، مع تضمين جميع االلتزاماتالسعي نحو اعتباره األساس األول لتقييم األصول و 

؛ األمر الذي أثار شكوك وتساؤالت حول جودة المعلومة الدخل قائمةخسائر في و مكاسب كالعادلة 
ساس أالمحاسبية، وبالتحديد تلك المعلومات المقترنة باألدوات المالية، في ضوء اعتماد هذا المفهوم على 

دراج لمفهوم القيمة العادلة في معايير إالتقدير بشكل كبير وكونه بالدرجة األولى قيمة افتراضية. إن أول 
، حيث م1982سنة  عدّ المُ  ‘‘لممتلكات والتجهيزات والمعداتا’’  16IAS لدولية، كان في معيارالمحاسبة ا

طلعة وراغبة في التعامل على أساس المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة أصل به بين أطراف مُ "ها أنّ فت على ُعرّ 
 و IAS 22 و  IAS 20و IAS 18 و IAS 17واعتمد هذا التعريف في كل من المعايير:  ؛"تبادل تجاري بحت

IAS 25  مجلس معايير المحاسبة المالية ؛ كما عّرف 1م1982صداراتها لسنة إفي(FASB)  القيمة العادلة في
مكن الحصول السعر الذي يُ "ها ، على أنّ م2006لسنة  (FAS 157) 157رقم  معيار المحاسبة المالية األمريكي

نظمة بين متشاركين في السوق في تاريخ بموجب عملية مُ  لتزاماعليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل 
وأعتمده كمبدأ أساسي في  م2009سنة  معايير المحاسبة الدولية استنسخه مجلسوهو التعريف الذي  ،"القياس

عد المعيار النموذجي لكل المعايير ، هذا األخير الذي يُ 2م2011سنة  IFRS 13التعريف الوارد في المعيار 
د حدّ يُ  -(3-3)وكما يلخصه الشكل رقم  -أو المسموح لها بمحاسبة القيمة العادلة؛ فهو المطلوب منها

العناصر األساسية لتقدير محاسبة القيمة العادلة في موضوع المحاسبة والمعاملة والسوق وسعره والمشاركين 
يتدرج تحت هذا  ؛ كماوالنتيجةد المعيار مداخل التقييم في ثالثة مداخل هي السوق والتكلفة حدّ فيه؛ كما يُ 

المفهوم افتراضين أساسيين حول المدخالت المستعملة في عملية التقدير، افتراض المدخالت القابلة 
عطي قيمة عادلة من المستويين األول والثاني، وافتراض المدخالت غير القابلة للمالحظة، والتي بدورها تُ 

 وى الثالث. عطي قيمة عادلة من المستللمالحظة، والتي تُ 
يجمع مفهوم القيمة العادلة في مجال القياس بين ثالثة مفاهيم أساسية، هي التقديرات المحاسبية 
وتقديرات محاسبة القيمة العادلة وقياس القيمة العادلة؛ حيث تتقاطع التقديرات المحاسبية مع قياس القيمة 

ترط كل هذا التعقيد دائما، فمفهوم قياس القيمة العادلة في مجال تقديرات محاسبة القيمة العادلة؛ لكن ال يش
السعر المعروض في المستوى األول من التسلسل ا بوجود أسواق نشطة، فط  يكمن أن يكوم بسالعادلة يُ 

                                                 
1
 Cairns David, Op. Cit., pp. 7; 8.  

2
 Power Michael, Fair value accounting, financial economics and the transformation of reliability, Accounting 

and Business Research, Vol.40, Iss.3, pp. 197-210, 2010, p. 199. 
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تقديرات عادية أو إلى حاجة الجرد مُ ال تتعدى طة، يبس تتعديالوب ستخدميُ مكن أن الهرمي للقيمة العادلة يُ 
 .  1ي تقديرات على اإلطالقها ليست بحاجة إلى أأنّ 

 IFRS 13(: قياس القيمة العادلة وفقا للمعيار 3-3شكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Yun Yu, Fair Value Accounting Estimate: Theoretical Analysis, in Qi Ershi et al. (eds), The 19th International 

Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Springer Berlin Heidelberg, pp. 103-

112, 2013, pp.106 ; 107. 

 

تقنيات 
 التقييم

)مداخل 
 التقييم(

 مدخل النتيجة مدخل التكلفة مدخل السوق 

التسلسل 
الهرمي 
لتقدير 
القيمة 
 العادلة 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

االفتراضات 
 األساسية

 للمالحظةمدخالت غير قابلة  مدخالت قابلة للمالحظة

تقنية التقييم التي تستخدم 
األسعار وغيرها من المعلومات ذات 
الصلة التي تم إنشاؤها بواسطة 
معامالت السوق التي تنطوي على 
أصول مطابقة أو مماثلة، أو التزامات 

 األصولأو مجموعة من 
 .وااللتزامات

عكس المبلغ الذي ت التيتقنية التقييم 
سيلزم حاليا ليحل محل القدرة على تقديم 

 إلىالخدمات لألصل )غالبا ما يشار 
 تكلفة االستبدال الحالية(.

التقييم التي تحول المبالغ  تقنية
)مثل التدفقات النقدية أو  يةالمستقبل

اإليرادات والمصروفات( إلى مبلغ 
يتم تحديد حيث  (.محينحالي واحد )

القيمة العادلة على أساس القيمة قياس 
المشار إليها بواسطة توقعات السوق 

 الحالية حول تلك المبالغ في المستقبل.

المدخالت التي يتم تطويرها باستخدام بيانات السوق، مثل 
المعلومات المتاحة علنا عن األحداث أو المعامالت الفعلية، 

ن في وكالمشار هاخدميستوالتي تعكس االفتراضات التي 
 .السوق عند تسعير األصول أو االلتزامات

 عندما ال تكون هناكالمدخالت التي يتم تطويرها 
ويتم تطويرها باستخدام  السوق،قابلة للمالحظة في بيانات 

 هاخدميستالتي أفضل المعلومات المتاحة حول االفتراضات 
 .ن في السوق عند تسعير األصول أو االلتزاماتوكالمشار

 (غير معدلةاألسعار المعلنة )

 لألصولنشطة السواق األفي 

االلتزامات المماثلة، والتي أو 

 إليها الوصول منشأةيمكن لل

 في تاريخ القياس.

 مدخالت بخالف األسعار

المدرجة ضمن  المعلنة

يتم ، والتي 1المستوى 

لألصول أو  ارصده

، إما مباشرة أو االلتزامات

 بشكل غير مباشر.

 ت غير قابلة للمالحظة لألصول وااللتزاماتمدخال

 :استنادا إلىمن إعداد الباحث  المصدر:
 IFRS foundation, IFRS 13: Fair Value Measurement, 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ifrs13.pdf, 12/08/2013. 

 Yun Yu, Fair Value Accounting Estimate:Theoretical Analysis, in Qi Ershi et al. (eds), The 19th 

International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Springer Berlin 

Heidelberg, pp. 103-112, 2013, p.105.  
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األساسية 
 للتقدير

 السعر في السوق المشاركين  السوق  المعاملة الموضوعات

 االلتزاماتاألصول و
الملكية؛ أو أدوات حقوق 

األصول أو حيث أن 
تكون إما قد  االلتزامات

أو  بذاته ارصيدا قائم
مجموعة من األصول، أو 

من االلتزامات،  مجموعة
أو مجموعة من األصول 

ذلك يعتمد و وااللتزامات؛
حساب العلى وحدتها من 

والتي يتم توفيرها في 
معايير التقارير المالية 

 .الدولية ذات الصلة

تقدير محاسبة 
القيمة العادلة 
يفترض أن األصول 
وااللتزامات يتم 
تبادلها من خالل 
معاملة منتظمة بين 
المشاركين في 

لبيع األصول السوق 
في  التزامأو نقل 

تاريخ القياس تحت 
 ةالظروف الحالي

 .لسوقل

القيمة  ةتقدير محاسب
أن  ة يفترضالعادل

بيع األصول ل المعاملة
يحدث في  التزامأو نقل 

أو في  ،السوق الرئيسي
مالءمة السوق األكثر 
السوق في حالة غياب 

 .الرئيسي
 

شترين هم الم
أو  صولوالبائعين أل
السوق في التزامات 

)أو األكثر  الرئيسية
، وهم مستقلون (مالءمة

عن بعضهم البعض، 
وعلى دراية وقدرة 

للدخول في  واستعداد
معامالت حول األصول 

 وااللتزامات.

السعر في تقدير 
محاسبة القيمة العادلة هو 
الذي يمكن الحصول عليه 
من بيع أصل أو دفعه 
لتحول التزام في معاملة 
منتظمة في سوق رئيسية 
)أو أكثر مالءمة( في 
تاريخ القياس وتحت 
ظروف السوق الحالية، 

عن ما إذا كان بغض النظر 
 مالحظتههذا السعر يمكن 

تقديره باستخدام مباشرة أو 
 ى.خرأتقنية تقييم 
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إن هذا المفهوم يتفاعل مع كل من اعتبار التمثيل الصادق واعتباري المرونة والنسبية التي أوجدتها 
اإلعالم المحاسبي على مبادئ القياس؛ ومن جهة أخرى يتفاعل مع االعتبارات المفروضة على وظيفة 

محّددات القياس، وخاصة اعتبار الحكم الشخصي الُمرتبط هنا بسلوك السوق وسلوك الشركاء الفاعلين في 
 توجد بها أسواق )ال السوق، إضافة إلى المحّدد الذي ُيعتبر بالنسبة للدول ذات االقتصاديات غير المالية

 العنصر األهم، وهو البيئة االقتصادية والمالية التي يتم فيها قياس القيمة العادلة. مالية نشطة(

 مفهوم المنافع االقتصادية  .3

بمجريات عملية القياس المحاسبي في  (Economic Benefits) يتعلق مفهوم المنافع االقتصادية
حتمالية والبيئة االقتصادية والمؤشرات الداللية؛ دم التأكد واالبععد المستقبلي الموسوم الحاضر، كما يأخذ البُ 

المال، مثل اإليرادات وصافي التدفقات بقابلة للقياس الكمي ال ها المنافعف المنافع االقتصادية على أنّ عرّ وتُ 
ب وضح لُ مفهوم المنافع االقتصادية ليُ  للتقارير الماليةطار التصوري ، ويستعمل اإل1النقدية وصافي الدخل

اعتبار الجوهر فوق الشكل، وجوهر األحداث والعمليات والتحويالت التي تقوم بها المنشأة في بيئتها 
دخل بشكل أساسي في تعريف األصول وااللتزامات والشهرة والضريبة المؤجلة وقياس االقتصادية، فنجده يَ 

ت وحساب تكلفة االهتالك ومنافع الموظفين ومفهوم السيطرة وغيرها من األداء واالعتراف بالدخل والمصروفا
صوري على سبيل المثال، إلى أن طار التبقياسها واإلفصاح عنها؛ فيشير اإلاألحداث التي تقوم المحاسبة 

المنافع االقتصادية المستقبلية المتجسدة في األصل في إمكانيته في المساهمة، بشكل مباشر "صول هي األ
مكن أن تكون تلك اإلمكانية عادلها إلى المشروع، ويُ غير مباشر في تحقيق تدفقات من النقدية وما يُ  أو

مكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو إنتاجية أي أنها جزء من النشاطات التشغيلية للمشروع، كما يُ 
ا تؤدي عملية تصنيع بديلة إلى تخفيض عادلها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية للخارج، مثلمما يُ 
إلى السمة  ر عن المنافع االقتصادية، إضافةعبّ البدائل التي تُ  ا التعريفذ؛ يتضح لنا من ه2"نتاجاليف اإلتك

عرف بها األصل. إن مفهوم األهم وهي اإلمكانية أو االحتمال أو القدرة الكامنة للمنافع االقتصادية التي يُ 
صول خاصة في تعريف األ-حاسبة الدولية ولتعلقه في أغلب تعريفات معايير المالمنافع االقتصادية 

بعنصر عدم التأكد )مستقبلي(، وحساب التدفقات الداخلة والخارجة من المنشأة االقتصادية؛ أثر  -االلتزاماتو 
ا المفهوم، هو ن في الفصل الموالي؛ لكن األمر األهم بالنسبة لهذبشكل ملحوظ على تقنيات التقدير كما سنبيّ 

تقبال اآلراء حول مشروع تعديل اس م2014إلى غاية الفاتح من جانفي لسنة  احاولو أن واضعي المعايير 
 Economic)  مفهوم المنافع االقتصادية بمفهوم الموارد االقتصادية، والذي يشمل استبدال 3طار التصوري اإل

Resource)فادي مسألة التوقع والتحول لبناء التعريف على ، وهذا لتعريف األصول وااللتزامات، خاصة في ت
                                                 
1
 USLEGAL, Economic Benefit Law & Legal Definition, http://definitions.uslegal.com/e/economic-benefit/ , 

12/08/2013.  
2
 The IFRS Foundation, The Conceptual Framework for Financial Reporting, Op. Cit., § 4.8.   

3
  The IFRS Foundation, A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, Discussion Paper 

DP/2013/1, July 2013, p. 7, http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-

Framework/Discussion-Paper-July-2013/Documents/Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf, 

19/09/2013. 
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نها حق، أخذين في ذلك بتعريف الموارد االقتصادية على آ، على إنتاج منافع اقتصاديةساس القدرة الفعلية أ
 نتاج منافع اقتصادية. إادرة على أو غيره من مصادر القيمة التي هي ق

 -دمج األعمال والترتيبات المشتركة  -مفهوم السيطرة و .4

 ،(Control) المفاهيم األكثر أهمية في سلسلة معايير المحاسبة الدولية، هو مفهوم السيطرة ثالث
المفهوم الذي اقترن بالمنافع االقتصادية في كثير من التعريفات إلثبات الطرف المستفيد فعال من هذه 

 هأنّ ، على م2008صداره لسنة إفي  IAS 27عرفه المعيار فهو المفهوم القانوني االقتصادي الذي يُ المنافع؛ 
م حذف ، ليت1"قوة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة لغرض الحصول على منافع من أنشطتها"

لحاق التعريف بالمعيار  ،م2011التعريف من هذا المعيار نهائيا في تعديله لسنة  مفهوم  آخذا IFRS 10وا 
يكون فيها المستثمر معرضا  لـ أو له حقوق في إيرادات متنوعة نتيجة تلك الحاالت التي  "أنها  على السيطرة

مشاركته مع مستثمر آخر ولديه القدرة على التأثير على تلك اإليرادات من خالل سلطته على المنشأة 
حقوق التصويت إلى التركيز على السلطة  حيث يتحول التعريف من التركيز على ،2" المستثمر فيها

 The Present Ability To) إلى ذلك التركيز على عنصر القدرة الحالية على التوجيه واإليرادات، مضيفا  

Direct) يملكها المستثمر من الحقوق القائمة حيث تتكون السلطة التي ؛(Existing Rights)  والموضوعية
(Substantive)  غالبية األنشطة ذات الصلةللتأثير على (The Relevant Activities) ، ذا إهذه العناصر

 Ability) القدرة على التأثير على العوائدو  حسب أداء المستثمر (Variable Returns) اقترنت بالعوائد المتغيرة

To Affect Returns) نحصل على المفهوم الكامل للسيطرة حسب تعريف المعيار الدولي ،IFRS 10.  
 IFRSخير وحسب المعيار ل، كون هذا األيستوجب مفهوم السيطرة التطرق إلى مفهوم دمج األعما

نشأة تقوم بإعداد البيانات المالية وتكون ال يتم إال باالعتماد على أساس وحيد وهو مفهوم السيطرة؛ فكل مُ  10
؛ فيتضح مفهوم فرعي للسيطرة الموحدةبيانات المالية القدم ينبغي أن تُ تحت سيطرتها منشأة واحدة أو أكثر، 
 تفق عليهمُ تقاسم  "IFRS 11 التي تعني وفقا للمعيار مشتركة السيطرة في حالة وجود دمج لألعمال، هو ال

جدت فقط عندما تكون القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تتطلب تعاقديا للسيطرة على الترتيب، والتي وُ 
 .3" قاسمة للسيطرةتموافقة باإلجماع من األطراف المُ 

 من أفراد العينة ٪29 ، إلى أنم2010سنة  Ernst & Youngأجرتها شركة استقصائية شارت دراسة أ
هم األسباب وراء الدخول في ترتيبات أ ، وأن من رضة للدخول في شراكة أو ترتيب مشتركبأنهم كانوا عُ  ذكروا

حماية سلسلة ، أسواق أو صناعات جديدة دخول، اإلسراع في تطوير التكنولوجيات الجديدةمشتركة هي: 
عد من . فمفهوم الترتيبات المشتركة يُ 4وغيرها من األسباب توزيع المخاطر، التوريد والقدرة على اإلنتاج

                                                 
1
 The IFRS Foundation, International Financial Reporting Standards, IAS 27, § 4, IASCF Publications 

Department, United Kingdom, 2008, p.1422.  
2
 The IFRS Foundation, IFRS 10: Consolidated Financial Statements, Op. Cit., § 6. 

3
 The IFRS Foundation, IFRS 11: Joint Arrangements, § 7,  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ifrs11.pdf, 13/05/2013. 
4
 Ernst & Young, Challenges in adopting and applying IFRS 11, p. 1, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying_IFRS_11/$FILE/Applying_IFRS_11.pdf, 14/08/2013. 
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ثر نحو التكامل والتعقيد؛ المفاهيم القائمة على االستجابة لطبيعة بيئة األعمال الدولية التي تسير أكثر فأك
مبادئ إلعداد التقارير المالية من لتحديد  IFRS 11معايير المحاسبة الدولية وضعت المعيار  مجلس وبدوره
؛ -أي الترتيبات المشتركة-التي لها مصلحة في الترتيبات التي يتم التحكم فيها بصورة مشتركة  لمنشآتقبل ا

 ؛1 "ن أو أكثر سيطرة مشتركةالترتيب الذي يكون فيه لطرفي "ف المعيار الترتيب المشترك على أنهعرّ حيث يُ 
 Joint) أو مشروع مشترك (Joint Operation) ويكون بهذا الصدد الترتيب المشترك إما عملية مشتركة

Venture) ُلزمين للدخول في نطاق معالجة المعيار؛ ويكون الشرطين الم IFRS 11 هما السيطرة المشتركة ،
على اتخاذ القرارات بشأن في الترتيب  جتمعة  التي تتحكم مُ من كل األطراف  موافقة باإلجماعطراف واللكل األ

  .األنشطة ذات الصلة

 مفهوم اإلفصاح عن المخاطر المالية .5

تمثلة في االقتصاد المالي أو االقتصاد المُ  كاستجابة لتأثيرات آخر مراحل التطورات االقتصادية
دوات المالية، وتزايدت معه المخاطر األاألول؛ تزايد استعمال االفتراضي التي تمت مناقشتها في الفصل 

 تتعرض مناجم الذهب إلى كأن  ،مخاطراللشكل من أشكال  منشآتتتعرض جميع الالمصاحبة لها، فقد 
أسعار الفائدة، لمخاطر ن و سعر وقود الطائرات، والمقترضمخاطر سعر الذهب، شركات الطيران إلى مخاطر 
د فقط ربحية الشركات حدّ ال تُ المخاطر المالية اليوم ف، رفالصن إلى مخاطر سعر و والمصدر ن و والمستورد

إن هذا األمر استوجب من معايير  أم ال. موجودة   بقىمنشأة ستَ ما إذا كانت ال ر أيضا  قرّ ا باتت تُ ولكنه
ساعد على توجيه قرارات يجاد آلية لإلفصاح عن المخاطر وتوفير معلومات تُ إالمحاسبة الدولية ضرورة 

يح لمستخدمي ت  على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تُ "ه أنّ  IFRS 7المستثمرين؛ فيشير بذلك المعيار 
التي تتعرض لها المنشأة في فترة و ن األدوات المالية عبياناتها المالية تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناجمة 

ر المنشأة قرّ على نوع التمويل الذي تُ  د بناء  ه المخاطر المالية تتحدّ ؛ غير أن هذ2"إعداد التقارير المالية
المحتملة في الدخل قبل الفوائد والضرائب  النحرافاتشير المخاطر المالية إلى احيث تُ  ،االعتماد عليه

إن هذه المخاطر ترتبط حسب ما جاء به  .3دفعات الفائدة الثابتة على الدين ومدفوعات اإليجاربالمرتبطة 
تصنيفات أساسية، هي مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق، كما  ةبثالث IFRS 7المعيار 

 .4تشمل عملية اإلفصاح عن هذه المخاطر، اإلفصاحات النوعية واإلفصاحات الكمية
دعيم سبل التمويل توجه نحو تالو  ،نؤكد لنا التوجه نحو حماية مصالح المستثمريأن هذا المفهوم يُ  

دوات المالية بشكل آمن؛ كما يتأثر هذا المفهوم بمفهوم القيمة العادلة وتطبيقاتها في قياس القائمة على األ
 –عطي لمستخدمي القوائم المالية جراءات المحاسبية يُ فضال على أن تطبيقه السليم في اإلاألدوات المالية؛ 

الثقة في عمليات االستثمار والقدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر قربا  -وصالمستثمرين على وجه الخص

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IFRS 11: Joint Arrangements, Op. Cit., § 4-6.  

2
 The IFRS Foundation, IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures, Op. Cit., § 31. 

3
 Cheng-Few Lee   &  Alice C. Lee, Encyclopedia of Finance, Springer US, 2006, p.121.  

4
 The IFRS Foundation, IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures, Op. Cit., § 33-41. 
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دوات المالية والمحيط الذي تتم فيه عمليات تبادلها والتأثيرات ز األميّ من الحقيقة؛ إال أن الصفات التي تُ 
حد كبير،  ما نسبيا إلىفصاح عن المخاطر المالية مفهو المؤثرة عليها، تجعل من مفهوم اإلالجانبية 

صعبة التنبؤ يلعب دورا بالغ  العامل السلوكي المالي وتقلباته أن االعتباروبالخصوص إذا أخذنا بعين 
 األهمية في العناصر المؤثرة على هذا النوع من اإلفصاحات.     

 مفهوم اعتبارات انخفاض القيمة .6

التي جاء بها من المفاهيم  (Impairment Considerations)عد مفهوم اعتبارات انخفاض القيمة يُ 
نتاج معلومة محاسبية أكثر قربا من الحقيقة ومن  الفكر المحاسبي كاستجابة لترسيخ التوجه نحو الشفافية وا 

مثل القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة؛ حيث يختلف مفهوم انخفاض القيمة عن مفهوم االهتالك في كونه يُ 
مثل تطبيق محّدد التحفظ المحاسبي؛ على خالف االهتالك الذي يُ تخفيضا للقيمة الدفترية استنادا إلى 

لمبدأ المقابلة. كما يتطلب تطبيق هذا المفهوم  لتكلفة األصل على مدى عمره اإلنتاجي، تطبيقا   ا  تخصيص
انخفاض القيمة، وهذه المؤشرات  إمكانيةوجود مؤشرات يعتمد عليها القائم على عملية التقييم لتحديد مستوى 

 Göx  &Wagenhoferشير دراسةبط بشكل أساسي بالبيئة الداخلية والخارجية للمنشأة؛ حيث تُ ترت
أن عدم  1

إلى أن زيادة  شيران أيضا  وجود بيئة اقتصادية مواتية لتقييم انخفاض القيمة، يرفع من درجة التحفظ؛ كما يُ 
دارة لألرباح من طرف المنشأة تزيد أيضا من درجة التحفظ، وأن السبيل إلى أمثلية استعمال إاحتمال وجود 

التحفظ مع مفهوم انخفاض القيمة البد وأن يكون في ظل وجود بيئة داخلية وخارجية قادرة على توفير 
 المؤشرات المطلوبة وبشكل أمثل. 

ولها تدرج في ما ال يزيد عن القيمة ضمن أن أصلت المنشأة تطبقها صف اإلجراءات التيو هدف ب
جراءات بما في ذلك من مجال حّدد هذه اإلالذي يُ  IAS 36معيار ال، يجب تطبيق مضمون مكن استردادهاالمُ 

تطبيق ومؤشرات النخفاض القيمة واإلفصاحات المطلوبة؛ حيث يشير المعيار إلى أن المؤشرات الداخلية 
مكانية انخفاض قيمة األصل القابل للمعالجة إسس منطقية حول ى أُ عل ذا توفرت وكانت مبنية  إوالخارجية 

، فإنه يجب القيام بعملية اختبار تتضمن المقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة IAS 36وفقا للمعيار 
تكون  د؛ حيث تشمل مرحلة تقييم القيمة القابلة لالسترداد ثالث وجهات نظر مختلفةحدَّ لالسترداد لألصل المُ 

عن بعضها البعض، فيبدأ التقييم باستعمال القيمة العادلة التي تكون في حالة وجود اتفاقية  بالتسلسل عوضا  
؛ االسترداديع للحصول على قيمة لزمة في عملية تجارية بحتة، حيث ينقص من القيمة العادلة تكلفة الببيع مُ 

األصل في سوق نشطة، فإن البديل للقيمة العادلة المتاجرة ب إتماموفي حالة تعذر تحقق الشرط األول، مع 
هي القيمة السوقية؛ وفي حالة تعذر الحصول على هذا الشرط أيضا )كشرطين أساسيين في تحديد القيمة 

عن القيمة العادلة ناقص  لتكون بديال   (Value in Use)جوء إلى القيمة المستعملة العادلة وبدائلها(،  يتم اللُّ 
التي البد وأن و على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل،  ستعملة بناء  د القيمة المُ حدَّ يث تُ تكلفة البيع، بح

                                                 
1
 Göx Robert F. & Wagenhofer Alfred, Optimal impairment rules, Journal of Accounting and Economics, Vol.48, 

pp. 2–16, 2009.  
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أخذ بالتغيرات في وحدة النقد واألخطار يعدل خصم دخل في حسابها مُ تستند إلى افتراضات معقولة، وأن تُ 
 ؤشرات النخفاض قيمة األصل محل المعالجة. لت مُ كّ التي شَ 

، هيكلية مفهوم اعتبارات انخفاض القيمة، مع توضيح لمستوى التحفظ (4-3)وضح لنا الشكل رقم يُ 
للمعيار  مكانية انخفاض قيمة األصل القابل للمعالجة وفقا  إعلى  الدالة على نوع المؤشرات المطلوب بناء  

IAS 36 ُكاملة لكل جزئياته شير الباحث إلى أن تعاطيه مع هذا المفهوم لم يكن باإلحاطة ال؛ بحيث ي
نّ  ما تم التعامل مع المفهوم في الحدود التي تخدم موضوع الفصل واألجزاء وتفاصيله وحاالته االستثنائية، وا 

 الالحقة له.
 (: هيكلية مفهوم اعتبارات انخفاض القيمة4-3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رت في قواعد والتي أثّ  ،ألهم المفاهيم التي جاءت بها معايير المحاسبة الدولية طرقنامن خالل ت

غلب هذه المفاهيم؛ وهذا لطبيعة المنحى أ نا نالحظ أن األثر السلوكي واضح في القياس المحاسبي، فإنّ 
المحاسبة ؛ فنجد في نا في الفصل األولث المحاسبية كما بيّ السلوكي الذي هيمن على الدراسات والبحو 

ولى، وقد استدعت التطورات استعمال يونة والنقاء من الصفات اإلنسانية بالدرجة األالخالية من الفاقد أن اللّ 

 :: من إعداد الباحث استنادا إلىالمصدر

IFRS Foundation, IAS 36: Impairment of Assets, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias36.pdf, 

15/08/2013.  

 ؛لألصل السوقية القيمة انخفاض -

 أو التقنية البيئة في تغيرات -
 أو االقتصادية أو السوقية
 القانونية؛

 الخصم؛ سعر في تغيرات  -

 .أخرى  مؤشرات  -

 ةنشأالبيئة الخارجية للم

 

أصل قابل للمعالجة 

 IAS 36وفقا لـ 

 مؤشرات مؤشرات

 ةنشأالبيئة الداخلية للم

 األداء؛ في انخفاض - 

 استعماله؛ ُبطالن أو األصل تلف  -

 على تؤثر المشروع في تغيرات -
 األصل؛ استخدام

 .أخرى  مؤشرات -

 محاسبيالالنظام 

 التحفظ

تحديد القيمة القابلة 

 .لالسترداد

 اختبار

وجهة نظر التعامل وفق اتفاقية بيع ُملزمة في عملية 

 .القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع تجارية بحتة:

 وجهة نظر السوق النشطة:

 .سعر السوق ناقص تكلفة البيع
 ة:نشأوجهة نظر الم

  .قيمة مستعملة

 التقدير

 مقارنة القيمة القابلة لالسترداد بالقيمة الدفترية، وتخفيض هذه األخيرة في حالة وجود انخفاض في القيمة 

 تعديل المعلومة المحاسبية بما يتماشى والتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنشأة

 .: مؤشرات متوفرة بشكل مالئم وموثوق.                                  : تخفيض في استعمال محدّد التحفظ             
 .: زيادة استعمال محدّد التحفظ  : مؤشرات متوفرة بشكل غير مالئم أو غير موثوق.                               
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ن من االستجابة السريعة لظروف الحال، فلسفة للتمكات في المجال السلوكي المؤسساتي كهذه السلوك
كما نجد الخلفية  ؛تغيرات المحيطمة بمَ ل  المستنيرة والمُ وترسيخ األمثلية في التكيف واالستدامة وصنع القرارات 

صفة  عدّ وال من حيث صفة العدالة التي تُ أالسلوكية في مفهوم القيمة العادلة من حيث توجهين أساسيين، 
نسانية سلوكية بالدرجة األولى، فال يعدل القياس إال بعدالة القائم على القياس، وثانيا من حيث التقدير الذي إ

لقيم واإلدراك والتبعية والقلق والدافعية التي تمس صميم التوجه السلوكي للقائم بعملية التقدير، أيضا لع يخض
روز نجد أيضا في مفهوم المنافع االقتصادية المستقبلية بُ  ؛وتؤثر على سلوك السوق والشركاء الفاعلين فيه

العوامل تخضع وبال شك قي والعقالني، وهذه االحتمالية واستدعاء المؤشرات الداللية الستكمال بناءه المنط
ضا إلى مفهوم السيطرة واندماج يأررنا ذا مَ ا  و  ؛ات الفردية والمؤسساتية االقتصادية والمالية والذاتيةإلى السلوك

عمال والترتيبات المشتركة، نجدها سلوكية في التعاون والتكامل والتكتل والمشاركة، مع تطبعها بالنزعة األ
وم فصاح عن المخاطر المالية، فهو مفهأما ما يخص مفهوم اإل ؛نواعهاأمترجمة في السيطرة بكل التحكمية ال

ساعدان السوق والشركاء الفاعلين فيه على تعديل سلوكاتهم يُ  ناللذاطمئنان سلوكي داعم للشعور باألمن واال
كما أن ه للحقيقة االقتصادية؛ زيل الشكوك التي قد توجه السلوك إلى المنحى المشو حفز االستثمار، ويُ بما يُ 

ستعمل من طرف السلوك المالي المؤسساتي، بقصد توجيه سلوك فصاح عن المخاطر قد يُ هذا النوع من اإل
السوق واألطراف الفاعلة فيه نحو التعامل أو توسيع التعامل ببعض األدوات المالية التي يراها هذا السلوك 

مكننا القول أن مفهوم اعتبارات انخفاض القيمة، ما وأخيرا يُ  ؛عليهامصالح القائم ة ناسبة لخدمالمؤسساتي مُ 
هو إال استجابة سلوكية تمليها أيضا متطلبات المحاسبة الخالية من الفاقد من حيث االستجابة السلوكية 

 الفردية والمؤسساتية لعكس التغيرات المحيطة والمؤثرة على المنشأة. 

السلوكي المؤسساتي، سواء السلوك المؤسساتي تأكيد على العامل تدفعنا إلى ال خالصة هذا الطرحإن 
حيط المؤسساتية المؤثرة في المُ  ثرة في وضع المعايير، أو السلوكؤ بالهيئات الواضعة أو المُ  الخاص

مكنها توجيه حفيز، يُ م تَ ظُ شكل نُ ها تُ االقتصادي أو المالي أو السياسي أو القانوني أو االجتماعي؛ على أنّ 
ة السامية لعكس الحقيقة حقق أهداف المحاسبك المؤسساتي األدنى منها، أو السلوك الفردي، إلى ما يُ السلو 

بالكمال وإلمكانية تطبعها  تسامهاها ولعدم ا  االقتصادية والمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة؛ كما أنّ 
 التطبيق السليم ألهداف المحاسبية السامية.شكل قيود وعراقيل أمام حيزية أو ال أخالقية، فهي قد تُ ات تَ بسلوك

II. احملاس يب القياس مبادئ عىل التأأثري 
 وظيفة وجدتها توجهاتألتأثيرات التي الثاني من سلسلة ا المستوى ُيعد التأثير على مبادئ القياس 

، ينعكس التأثير نة سابقا  بيّ عالم المحاسبي على قواعد القياس؛ فبعد التأثير المباشر على مفاهيم القياس المُ اإل
، (1-3)كما وضحه الشكل رقم  -بطريقة غير مباشرة وبالدرجة األولى على المبادئ؛ فيتجلى هذا التأثير 

لموضوع، في تشكل ثالثة مستويات أساسية للمبادئ، أولها حسب َتصورنا ل -(5-3)له الشكل رقم فّص وكما يُ 
ما تكون مرافقة وضابطة لبقية  الضمنية التي كثيرا  مكن تسميته بالمبادئ أو ما يُ  ‘‘محيط المبادئ’’مستوى 
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مكن تسميتها أو ما يُ  ‘‘المبادئ األساسية’’ثاني المستويات هو مستوى و المبادئ في المستويين اآلخرين؛ 
استخدامها المنشآت والتي ُتعنى ب ‘‘المبادئ الخاصة’’ثالث المستويات هو مستوى و أيضا بالمبادئ العامة؛ 

رى فيها الفكر المحاسبي في فلسفة المعايير ضرورة استعمال اصة، وكذلك الحاالت التي يَ غراض الخذات األ
نتاج معلومة محاسبية أكثر قدرة على عكس إلهذه المبادئ في ظروف أو أحداث أو عمليات كونها األنسب 

بميزتين أساسيتين  الحقيقة االقتصادية واتخاذ القرارات. ويتميز التأثير الواقع على مبادئ القياس المحاسبي
نا المبادئ من التكيف والتفاعل وقابلية مكّ  فترض من هاتين الميزتين أن تُ هما المرونة والنسبية، حيث يُ 

 ختلفة.التطبيق في بيئات أعمال مُ 
 عالم على مبادئ القياس المحاسبياإل (: تأثير وظيفة5-3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محيط المبادئ )المبادئ الضمنية( .1

قتبسة إلى حد كبير من الخصائص النوعية محيط المبادئ أو المبادئ الضمنية مُ قدم الباحث يُ 
تسميتها بالمبادئ الضمنية للمعلومة المحاسبية، وبالتحديد خاصيتي المالءمة والتمثيل الصادق؛ مع اصطالح 

خاص، وبشكل تلقائي من طرف القائم على عملية المحاسبة؛ ومن  كونها ُتَضّمُن في أي مبدأ أساسي أو
حيط الذي يجب أن ُتنتج فيه المعلومة المحاسبية بإتباع المبادئ األساسية والخاصة، شكل المُ هي تُ فجهة ثانية 

 ةـــــــالمرون
 

 ةــــــالنسبي
 

 التكيـــــف
ل
 محيط المبادئ )مبادئ ضمنية( ا

 مبادئ أساسية

 مبادئ خاصة

الصادق تمثيلال  

 الجوهر فوق الشكل

 الحياد

مالتكاال  
 التكلفة التاريخية

يرادتحقق اإل  

 المقابلة

 اإلفصاح الكامل

 القيمة العادلة

 محاسبة التحوط

تحقق المنافع احتمال 
 االقتصادية

عادة التقييمإ   

 التقاص

 التحول إلى عملة العرض

 الرسملة

 محاسبة التوحيد

المرحلي المالي التقرير  

 الثبات

 القيمة التنبؤية

 قيمة توكيدية 

 قابلية التحقق

 الخلو من األخطاء

 المالءمة

 قابلية الفهم والمقارنة

 : من إعداد الباحث.المصدر
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ادئ أو مبادئ ضمنية أكثر مالءمة من ناحية االعتبارات بحيث يرى الباحث طرحها في شكل محيط للمب
عالمية على مبادئ القياس المحاسبي، ولسببين أساسيين؛ أولهما أن القائم الجديدة التي أوجبتها الوظيفة اإل

تباع اطلوبة، يقوم باب المعلومة المحاسبية للخصائص النوعية المسَ على عملية المحاسبة وفي سعيه إلكْ 
شبه البنية التحتية تكرر يُ ساسيات المتعارف عليها والمقبولة في التطبيق العملي، وهذا بشكل مُ ألمجموعة من ا

عطي هذه األساسيات ميزة التضمين؛ نتاج معلومة محاسبية، وهذا ما يُ إللما استدعت الحاجة التي البد منها كُ 
مة للمعلومة المنتجة باالعتماد ءهذه األساسيات ال يعطي مصداقية وال مال إيجادثاني األسباب هو أن عدم 

شكل المحيط المناسب الذي تعمل فيه بقية المبادئ ها تُ نّ أوحي ا يُ على باقي المبادئ األساسية والخاصة، ممّ 
مر الذي بشكل يسمح بإنتاج معلومة محاسبية قادرة على أن تستعمل في التأثير على القرارات االقتصادية، األ

اسيات من جهة أخرى بمحيط المبادئ. وفي ما يلي طرح لهذا المستوى من ساستدعى منا تسمية هذه األ
 المبادئ.

 المالءمة    .1.1

فصح من أهم الركائز التي يجب أن تتوفر في المعلومة المحاسبية المُ  (Relevance) المالءمة تبقي
على أنها مبدأ طرح في بحثنا هذا ؛ وهي تُ م2010طار التصوري سنة الذي مس اإل عنها، وذلك رغم التعديل

دئ؛ فالمالءمة وحسب لة لمحيط عمل بقية المباشك  ضمني جامع لمجموعة من المبادئ الضمنية الفرعية المُ 
على إحداث فرق في القرارات  المعلومة المحاسبية درةق"  ، هيQC6التصوري في الفقرة طار ما جاء به اإل

المعلومة المحاسبية يمكن أن تكون قادرة على طار إلى أن "، كما يشير اإلالمتخذة من قبل المستخدمين
إحداث فرق في القرارات حتى ولو كان بعض المستخدمين يرون عدم االستفادة منها، أو أنهم على اطالع 

طار التصوري يضع المالءمة وخالفا لما كان تعريفه لها في رى للمعلومات تغنيهم عنها. إن اإلبمصادر أخ
حداث الفارق في القرارات، هذه القدرة التي إ علىريف أكثر تركيزا على القدرة ، في تعم2010قبل سنة  إصداره

والحصول على المعلومة  إنتاجتكون غالبا موسومة بالمرونة والنسبية خاصة مع التطور الكبير في مصادر 
مع  تكّيفخارج القوائم المالية التي تقدمها المحاسبة، وأيضا خارج التعريف الجامد الذي ال يدع مجاال لل

ظروف الحال وتغير وجهات نظر مستخدمي المعلومة المحاسبية حول مقدرتها على التأثير في قراراتهم 
شير أيضا اإلطار التصوري إلى المكونات األساسية للمالءمة، والتي لم تتغير إلى حد كبير، االقتصادية. يُ 

؛ (Confirmatory Value)والقيمة التوكيدية  (Predictive Value)فهي ال تزال محصورة في القيمة التنبؤية 
شكلين لمحيط المبادئ األساسية محيث يكّون هذين العنصرين كما سنطرحه فيما يلي، المبدأين الضمنيين ال

 والخاصة من جانب المالءمة.

 القيمة التنبؤية والتوقعية  .1.1.1

طار التصوري في الفقرة اإلكمبدأ ضمني تعني وكما أشار  (Predictive Value)القيمة التنبؤية  إن
QC8  ُكمدخالت في  هالاستعما إمكانيةراعى فيها أن المعلومة المنتجة من طرف المحاسب يجب أن ي
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إلى أن تعزيز قابلية  IAS 01شير المعيار العمليات التي يقوم بها مستخدموها للتنبؤ بالنتائج المستقبلية؛ ويُ 
تقييم ب السماحال سيما من خالل اتخاذ القرارات االقتصادية،  المقارنة بين الفترات يساعد المستخدمين على

فضل استعمال مصطلح القيمة التنبؤية إن الباحث يُ  .1االتجاهات في المعلومات المالية ألغراض التنبؤ
أدق وأكثر قدرة على اإلحاطة  معنيوذلك لما للمصطلح من  (Predictive and Forecasted Value)والتوقعية 

معايير ؛ ويرى ومن خالل تحليل توجه *بجوانب التنبؤ والتوقع على اختالف استعماالتهما في المحاسبة
بالتعبير عليها صراحة، أو باإلشارة  حسن القيمة التنبؤية والتوقعية، سواء  أن هنالك عوامل تُ  الدولية المحاسبة

هذه العوامل مع تضمين أهم العناصر الواجب التنبؤ بها  ،(6-3) مليها ضمنيا؛ حيث يوضح الشكل رقإ
د من المقدرة التنبؤية والتوقعية للمعلومة المحاسبية؛ وقبل عيق أو تحُ مكن أن تُ والتوقع لها، وأهم العوامل التي يُ 

حسب معايير التوقع لها  التطرق لهذه العناصر، البد من اإلشارة إلى أن أهم العناصر الواجب التنبؤ بها أو
سهم وجانب التوقيت والمخاطر التي يمكن أن تحدث، ة هي التدفقات النقدية وأسعار األالمحاسبة الدولي

وطرق  اإلنتاجيدارة واألحداث المحتملة، والرواتب والعمر أو التوقع بأفعال وردود أفعال اإلإضافة إلى التنبؤ 
مولين، سلوك المستثمرين، سلوك القائمين على ك المُ الدفع، والسلوك بكل مكوناته وأنواعه )سلوك سوق، سلو 

 ...( واألطراف المؤثرة فيه.عداد القوائم المالية،إ 
إن العوامل التي ُيمكن أن ُتحسن القيمة التنبؤية والتوقعية في جانبها البشري، نجد الخبرة والكفاءة 

قها إلى أن تتخذ الصورة القابلة للعرض على المتجلية في خبرة وكفاءة القائمين على إعداد القوائم المالية وتدقي
جمهور المستخدمين، حيث ُيعد هذا الجانب العامل األهم واألبرز كونه ُيؤثر في جل العوامل المتبقية؛ ونجد 
أيضا من الجانب التقني للمحاسبة، اإلجراءات والسياسات الُمتبعة، والتي تشمل قابلية المقارنة كمبدأ ضمني 

اصر اآلتية، واإلفصاح عن المخاطر كما تم التطرق إليه في جزء المفاهيم الجديدة للقياس سنتناوله في العن
المحاسبي، ُنظيف إليها كل المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى عدم التأكد حول التدفقات النقدية في 
 المستقبل، حيث ُيعد اإلفصاح عن المخاطر متفاوت األهمية والنوع حسب فئة مستخدمي المعلومة
المحاسبية، ويتعلق اإلفصاح عن المخاطر، بالمخاطر ُمحتملة الحدوث والمخاطر المالزمة لالستثمارات ونقل 
وتقاسم وتجنب المخاطر بكل أنواعها والتوقيت المحتمل لها؛ كما أن التصنيف الجزئي للبيانات ُيعطي إمكانية 

ا أيضا بشكل نسبي باألهمية النسبية للبنود ، األمر الذي يكون محكوم2أقل لفقدان المعلومات نتيجة التجميع
وقدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية على تحليل البيانات. العامل الموالي في سلسلة العوامل المساعدة على 

 Components of Financial)تحسين القيمة التنبؤية والتوقعية هو اإلفصاح عن عناصر األداء المالي 

Performance)  والذي يساعد حسب المعيارIAS 01, § 86  في فهم األداء المالي المحقق وفي إجراء
للمستقبل المالي؛ حيث نجد أن معرفة طبيعة المصروفات من العوامل المساعدة على معرفة  إسقاطات

 مكونات األداء المالي وتساعد أيضا في تحسين هذه القدرة. 
                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 01: Presentation of Financial Statements, Op. Cit., § 43. 

 .المحاسبي القياس وتوقعات بتنبؤات الخاص الجزء في ،رابعال الفصل في المصطلحين بين االختالفات وتفصيل توضيح يتم *
2
 Lev Baruch, The Aggregation Problem in Financial Statements: An Informational Approach, Journal of 

Accounting Research, Vol. 6, No. 2, pp. 247-261, 1968.  
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، المحسنات واجبة التنبؤ/ التوقعكمحيط للمبادئ، العناصر  عيةوالتوق (: القيمة التنبؤية6-3شكل رقم )
 والعوائق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نواعها إضافة إلى الميزانيات التقديرية أإضافة إلى هذه العوامل، نجد أن التدفقات النقدية المحققة بكل 
ساعد على تحسين القدرة سس محاسبية وعلمية سليمة، ومعدالت الخصم والفائدة والنمو كلها تُ المبنية على أُ 

عن  IAS 19, § 76ر حسب المعيار عبّ تي تُ كتوارية الال، جنبا إلى جنب مع االفتراضات االتنبؤية والتوقعية
، وافتراضات 1د التكلفة النهائية لتقييم منافع ما بعد التوظيففضل تقديرات المنشأة للمتغيرات التي ستحدّ  أ

والسياسي واالجتماعي،  ديالمالي واالقتصا هالسوق والمنشأة في حد ذاتها حول عمليات النشاط ومحيط
قدرة على تحديد القيم عطي أكبر هذه االفتراضات مع بعضها البعض لتُ  ب أن تتسق وتنسجم كلبحيث يج
عطي قدرة أكبر على التنبؤ أو التوقع مقارنة مع المالية الذي يُ  ةكتوارية، إضافة إلى تقييم المحفظالحالية اال

 االعتماد على تقييم األدوات المالية منفردة، لما في ذلك من تنوع واقتسام للمخاطر. 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 19: Employee Benefits, § 76,  http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias19.pdf, 

12/08/2013. 

 .31/03/2014معايير المحاسبة الدولية، في أحدث إصداراتها إلى غاية  استنادا إلى من إعداد الباحث :المصدر
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دات لهذه طرحنا للعوامل المحسنة لمبدأ القدرة التنبؤية والتوقعية، تتضح لنا العوائق أو المحدّ في سياق 
مكن أن تتغير معها التوجهات التنبؤية أو التوقعية دارة والتي يُ ن أهمها التغيرات الرئيسية في اإلالقدرة، والتي م

نبؤية أو د من القدرة التحُ الذي يمكن أن يَ مر برات والكفاءات من جهة ثانية، األمن جهة، وتتغير معها الخ
مكن أن تمس االفتراضات، واألخطاء في سير العمليات واإلجراءات خطاء التي يُ التوقعية؛ إضافة إلى األ

لة وبيانات محاسبية تؤدي في غالب األحيان إلى تنبؤات أو ضلّ نجم عنها من تقديرات مُ يالمحاسبية وما 
ارة إلى أن تغيرات السياسة المحاسبية غير المبررة وغير المدروسة، والمؤدية توقعات فاشلة؛ مع ضرورة اإلش
جملة من العوامل  نيضا عملية التنبؤ أو التوقع؛ ناهيك عأعيق مكنها أن تُ إلى صعوبة في قابلية المقارنة يُ 

...( والتي ن،اسي، الشأن االجتماعي، القوانيمعدالت الفائدة، التضخم، النمو، الوضع السيمثل الخارجية )
 لة للقائم على عملية التنبؤ أو التوقع داخل المنشأة. عطي مدخالت مضلّ تُ 

 القيمة التأكيدية  .2.1.1

 هط للمبادئ وذلك كما أشار إليكمبدأ ضمني ومحي (Confirmatory Value)كيدية أالقيمة الت نيتع
عكسية حول )تأكيد أو تغير( التقييمات وفر تغذية المعلومة المحاسبية تُ  ، أن9QCالفقرة طار التصوري في اإل

عطي السابقة؛ حيث يتجلى من التعريف الدور التأكيدي والتحسيني والتصحيحي لهذا المبدأ الضمني الذي يُ 
محيط مناسب لعمل بقية المبادئ األساسية والخاصة. إن التغذية العكسية الواجب أن تقدمها المعلومة 

عد استجابة للديناميكية الواجب أن تتحلى بها الممارسة أ الضمني، تُ هذا المبدل اة وفقالمحاسبية المعدّ 
المحيط سريع التغير؛ وهي أيضا من سمات البحوث المحاسبية التي ميزت مرحلة  للتكيف معالمحاسبية 

 Luckett & Eggletonو (م1999) Otleyو  (م2005) Tuomelaالنظريات السلوكية؛ فحسب دراسات 
، فإن مناقشة التغذية العكسية في محاسبة (م1980) Otley & Berryو  (م1995) .Otley et alو  (م1991)

 Mechanistic) معرفيالفي نظرية التحكم اآللي  ي نظم التفكير وبشكل أكثر تحديداله قاعدته فالتسيير 

Cybernetic Control Theory)
الوظيفة مالية أيضا ولتداعيات مر حسب رأينا، فالمحاسبة ال؛ وكذلك األ1

أكيدية نظور، ألن القيمة التمعالمية أصبح من الواجب عليها التعمق في مناقشة التغذية العكسية من هذا الاإل
شكل محيط لنظم التفكير ودراسة السلوك واتخاذ القرارات المعدة على مستوى المحاسبة المالية ن تُ البد وأ

التي يجب أن تكون بها ، رؤيتنا للكيفية (7-3)قم يوضح الشكل ر و  ؛لتحسين سلوك صنع القرارات االقتصادية
سواء من طرف  ،مساعدة على تحسين سلوك صنع القرارات -من خالل التغذية العكسية -كيدية القيمة التأ

عداد القوائم المالية والهيئات المحاسبية القائمة إ مستخدمي المعلومات المحاسبية أو من طرف القائمين على 
 على تنظيم المهنة.

 

                                                 
1
 Pitkänen Hanna & Lukka Kari, Three Dimensions of Formal and Informal Feedback in Management 

Accounting, Management Accounting Research, Vol. 22, pp. 125-137, 2011, p.125.  
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 (: القيمة التأكيدية كمحيط للمبادئ، التفاعل بين مختلف المتعاملين بها7-3شكل رقم )
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ذية عكسية لكل المتعاملين أن القيمة التأكيدية للمعلومة المحاسبية تشكل تغ يتضح من خالل الشكل
للتغذية العكسية الناتجة عن المعلومات التي يقومون على  استقباالكثر بها، وأن معدي القوائم المالية هم األ

خارج التغذية اآلتية من المعلومة المحاسبية في  -حقيقة أو تغير توقعاتهم وتنبؤاتهم عدادها؛ كما أن تأكيد إ 
كيدية المنعكسة من أ، هي تأكيدات حول السلوك وحقيقة توجهه؛ فبالنسبة للقيمة الت-حد ذاتها بالنسبة لهم 

وتقييماتهم، وحاجاتهم لنوع وكمية طرف المستخدمين الخارجيين، فاألمر يتعلق بالسلوك الخاص ببناء تنبؤاتهم 
المعلومات ومستوى اإلفصاح المطلوب وتأثير التغيرات في السياسة المحاسبية على هذا السلوك؛ أما 

ه وجّ  يضا تقييمات وتنبؤات تُ أالموظفين الذين يبنون بالمستخدمين الداخليين، فاألمر يتعلق بصناع القرار و 
وضاع العامة للمنشأة. وفي الحديث عن التغذية ات أو استقرار األية اتخاذ القرار سلوكهم، سواء من ناح

تأكد حقيقة )أو تغير( العكسية اآلتية من المعلومة المحاسبية في حد ذاتها بالنسبة لمعديها، فاألمر يتعلق ب
ما يخص تعديل في سلوك قراراتهم يلالقوائم المالية، وتعد إنتاجعدة والمعتمدة في التقييمات والتنبؤات السابقة المُ 

قتضى األمر ذلك. من جهتها ذا ا  إمدخالت عمليات التقييم والتنبؤ والحكم والسياسات المحاسبية المتبعة 
د حقيقة أو يتأكالهيئات المحاسبية تقيم القدرة التأكيدية للمعلومات المحاسبية من خالل مدى إمكانيتها على 

يجابي الحقيقة االقتصادية والتأثير اإل محاسبية على عكستنبؤاتهم حول مقدرة المعلومة الو تغير تقييماتهم 
تأكد حقيقة لمعدي القوائم المالية حول  عكسية   تغذية   ذاتهفي الوقت  مة  قد  ؛ ومُ على سلوك القرارات االقتصادية

 من إعداد الباحث. :المصدر

 

داخليين مستخدمين 
 المحاسبية للمعلومة

 القوائم المالية
 )معلومة محاسبية(

 

خارجيين مستخدمين 
 المحاسبية للمعلومة

 هيئاتمحاسبية

تأكيد توقعاتهم )أو تعديلها( حول 

أهم العناصر الواجب التنبؤ/ 

 -( 6-3شكل رقم ) –توقع بها. 

 معدي القوائم المالية

تأكد حقيقة )أو تغير( تقييماتهم 

وتنبؤاتهم/ توقعاتهم حول مقدرة 
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والتنبؤات/ التوقعات السابقة، 
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 المنشأة.: تغذية عكسية داخلة إلى 
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 جراء التعديالتإ، ومدى ضرورة على توجه سلوك الهيئات المحاسبية تنيأو تغير التقييمات والتنبؤات التي بُ 
  عدي القوائم المالية في الحاالت التي تستدعي ذلك.     الالزمة على سلوك مُ 

 التمثيل الصادق   .2.1

لمستحدثة في التعديل الذي المبادئ الضمنية ا من   (Faithful Representation) عد التمثيل الصادقيُ 
في المعلومات  (Reliability)، وهو البديل الذي حل محل الموثوقية م2010طار التصوري سنة شمل اإل

  QC12الفقرة طار في التعديل؛ فحسب ما جاء في اإلالمحاسبية بعد أن كان من مكوناتها األساسية قبل 
ل بصدق األحداث التي من المفروض أن تمثلها، وحتى يكون مث  يجب على المعلومات المحاسبية أن تُ 

 (Neutral)والحياد  (Complete)خصائص هي االكتمال  ل تام، يجب أن تتوفر فيه ثالثالتمثيل صادقا بشك
مجلس معايير طار التصوري لوهي اإلشارة نفسها التي أقرها اإل؛ (Free From Error) والخلو من األخطاء 

2010في تعديله أيضا سنة  (FASB) المحاسبة المالية
طار التصوري لمجلس معايير المحاسبة . إن اإل1

ن المجلس يهدف من خالل الخصائص تمثيل الصادق أمر نادر الحدوث، وأالتمام في الر أن قّ  الدولية يُ 
إن األمر الملفت  تحسين جودة المعلومة المحاسبية.مكن لالمكونة للتمثيل الصادق إلى تعظيمها ألقصى حد مُ 
ذا كان التمثيل ، وما إ‘‘التمثيل الصادق’’ بـ‘‘ الموثوقية’’لالنتباه هو البحث عن األسباب وراء استبدال 

كبير حقيقة  الصادق أقدر على تدعيم المحتوى اإلعالمي للمعلومة المحاسبية بالشكل الذي يعكس إلى حدّ 
مصطلح ، أن وع مراجعة وتعديل اإلطار التصوري شير في هذا الصدد مشر يُ و  ؛األوضاع االقتصادية

 المصطلح، على الرغم من أن الكثير من محتوى هذا لتصوري الحاليلم يعد يظهر في اإلطار ا‘‘ الموثوقية’’
(Verifiability) تحققطابع قابلية الز وتعز  ‘‘للتمثيل الصادق’’األساسية  الخصائصتغطيه 

خير ، هذا األ2
أن من المحتمل  ال يجعل بالضرورة المعلومات عديمة الفائدة، ولكنشير مراجعة اإلطار أن فقدانه الذي تُ 
األحداث  بصدقل مثّ  أن المعلومات ال تُ بمستخدمي البيانات المالية أكثر حذرا ألن هناك خطر أكبر  يجعل

من و  ا لبقية عناصر محيط المبادئ،تعزيز د عتبر قابلية التحقق بهذا الصدّ التي من المفروض أن تمثلها؛ وتُ 
عد استبدال الموثوقية ع، يُ ؛ فحسب وجهة نظرنا للموضو بالضرورة ةمطلوب تجدا ولكن ليس االمرغوب فيه

ية و أول إعطاءبالتمثيل الصادق من الجهود الرامية إلى تقليص شقة الخالف ضمنيا بين المصطلحين، مع 
عد هذا المبدأ الضمني أكبر للمالءمة ومحاولة تدعيم فكرة التمثيل الصادق الذي يخدم المالءمة؛ حيث يُ 

لتي تتحلى بها المبادئ المحاسبية في استجابتها لتأثيرات الوظيفة كاستجابة لثالثية المرونة والنسبية والتكيف ا
 اإلعالمية.

 

                                                 
1
 Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual 

Framework for Financial Reporting, Norwalk, CT: FASB, 2010, BC3.19, 

http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=117582

2892635&blobheader=application/pdf, 17/08/2013. 
2
 The IFRS Foundation, A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, Op. Cit., p. 70. 
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 االكتمال  .1.2.1

طار ن اإلم QC13الفقرة شير مبدأ ضمنيا فرعيا للتمثيل الصادق، حيث تُ  (Complete) عد االكتماليُ 
، بما في ُعرضتيتضمن جميع المعلومات الالزمة للمستخدم لفهم الظاهرة التي  الكامل التصوري أن العرض

 تعليلشير إلى أن بعض البنود يستلزم العرض الكامل لها التُ ، كما ذلك جميع األوصاف والتوضيحات الالزمة
هامة حول نوعية وطبيعة العناصر والعوامل والظروف التي قد تؤثر على نوعيتها وطبيعتها، الحقائق ال على

يتضح من خالل هذا أن كل معلومة تساعد على تحسين حيث الرقمي؛  العرضوالعملية المستخدمة لتحديد 
في اإلفصاح؛ دراجها، مع األخذ بعين االعتبار مسألة القيود المفروضة على التوسع إالتمثيل الصادق يجب 

 Nassفي تصور  ‘‘ (Information Completeness) اكتمال المعلومات’’مصطلح ستخدم يُ د وفي هذا الصدّ 
قدم االتساع ؛ وفي تصورنا، يُ 1أداء وحدة العمل المعلومات حول (Depth) مقوعُ  (Breadth) عبر عن اتساعلي

إمكانية لتقليل االنحراف في الفهم لمجموعة  ،نفي عرض تشكيلة من المعلومات المرتبطة بحدث معي
المستخدمين، أما العمق فمن شأنه زيادة القدرة على الكشف عن الخبايا الكامنة في المعلومات، مما يساعد 

 عالمي للمعلومات المحاسبية.تحسين الفهم واستيعاب المضمون اإلعلى 
مالحظات، التي تضم ملخص الظهر االكتمال في عرض المعلومات بشكل جلي في يمكن أن يَ 

كملة والتفسيرية ؛ فهي تضم كل المعلومات المُ للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى 
ت طابع المرونة، حيث والتوضيحية للمعلومات الواردة في بقية القوائم المالية، كما يغلب على هذه المعلوما

عداد القوائم المالية إ رك التوسع فيها حسب وجهة نظر القائمين على دنى من متطلباتها ويتيتم تحديد الحد األ
ثانية تتجلي المرونة في أن هذه المعلومات تتخذ الطابع  المطلوبة من المستخدمين؛ ومن جهة واالحتياجات

السردي الوصفي والرقمي حسب ما تستدعيه الحاجة إلعداد معلومة محاسبية تتسم باالكتمال خدمة للعرض 
 ق.الصاد

 الحياد  .2.2.1

نتاج معلومة محاسبية للمبادئ وكمبدأ ضمني مُ  كمحيط (Neutral)الحياد  الزم إلعداد القوائم المالية وا 
، هو العرض الخالي QC14في الفقرة تحقق التمثيل الصادق كما أشار إليه اإلطار التصوري ساري المفعول 

أو التأكيد أو أزالت  أيضا عدم التحريف أو الترجيحمن التحيز في اختيار أو عرض المعلومات المالية؛ وهو 
أو سلبية من  إيجابيةالتأكيد، أو أي نوع من التالعب لزيادة احتمال أن يتم تلقي المعلومات المالية بطريقة 

فهم من خالل هذا التعريف أن المعلومة المالية المتسمة بالحياد، هي طرف المستخدمين؛ بحيث ال يجب أن يُ 
طار التصوري ساري المفعول منذ تعديل سنة د أو تأثير على السلوك. إن اإلحدّ لها غرض مُ  معلومة ليس

كبر للحياد والخلو من التحيز، وهذا لما تحمله الحيطة أولوية أعطاء إ ستغنى عن الحيطة في مقابل ، ا  م2010
فإن الحياد كمبدأ ضمني  رغم هذا ؛ؤثر على التمثيل الصادق للمعلومة الماليةعينة تُ من تحيزات في ظروف مُ 

                                                 
1
 Nass C., Knowledge or Skills: Which Do Administrators Learn From Experience?, Organizational Science, Vol. 

5, Iss. 1, pp. 38–50, 1994.  
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شوبه كثير نتاج المعلومات المحاسبية، إال أن تطبيقه في الممارسة العملية يَ إؤخذ في الحسبان عند يجب أن يُ 
مكن أن تخلو جل العمليات واإلجراءات المحاسبية من التعقيد وصعوبة التحقق، فبعيدا عن قيد الحيطة، ال يُ 

ليها بعد تحليل إالتأثير على السلوك؛ وبالرجوع إلى النتائج المتوصل  النظرية منها والعملية من الرغبة في
نا أن نربط الحياد مكنّ ، يُ ينة المحاسبيسوالممار  فكرهيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس في مختلف مراحل تطور ال

مالية، الة وبالقوى السلوكية المؤسساتية االقتصادية و يط للمبادئ بالحاجات إلى المحاسبكمبدأ ضمني ومح
محاولة تحقيق الحياد وتجنب الوقوع في التحيز، يقع في تحيزات أكبر في أعلى  فنجد أن الفكر المحاسبي في

مستويات المعرفة المحاسبية؛ فاعتماد حاجات المستثمر وا عطائها أولوية على باقي حاجات مستخدمي 
ق عرض صادق بالنسبة لبقية المستخدمين، وتقليال من مقدرة المعلومة على تحقي ا  عد تحيز المعلومة المالية يُ 
شوبه كثير من التحير لعدم تطابق عادة عرض معلومات قابلة للمقارنة لفترات سابقة قد يَ إ كما أن متطلبات 

عدي حاول توجيه سلوك مُ ضف إلى ذلك أن التوجه الحالي المحكوم بالسلوك المؤسساتي، يُ أالظروف؛ 
ات الدول، نحو تعظيم مفهوم سوق مة على مهنة المحاسبة وحكومستخدمي، وحتى سلوك الهيئات القائومُ 
كبر تحيز في المعرفة المحاسبية خاصة بالنسبة أحسب وجهة نظرنا  عدّ مر الذي يُ ال بكل أركانها؛ األس المرأ

للنظم المحاسبية في الدول التي لن تستطيع االمتثال بالكيفية التي تضمن التطبيق السليم لمبدأ الحياد وعدم 
 ةفتعلة لمحاولة مجارا التحيز كما جاء به اإلطار ساري المفعول، بل إن األمر قد يؤدي إلى تحيزات م

 ؛ حيث سنقف على الشرح العملي لهذه الفكرة في الجانب التطبيقي.        التصوري  طارمتطلبات اإل

 الخلو من األخطاء .3.2.1

عداد المعلومة إ في كل جوانب ال يعني الدقة التامة  (Free From Error)مبدأ الخلو من األخطار 
مٌ مُ مالية، فهو كسابقيه من المبادئ ال طار التصوري هذا في ورد اإلبالنسبية والمرونة في التطبيق؛ حيث يُ  تَّس 

، وتكون ظاهرةالالخطأ يعني عدم وجود أخطاء أو سهو في وصف شيرا إلى أن الخلو من مُ  QC15الفقرة 
يتضح من خالل نتاج المعلومة المعروضة؛ حيث إطبقة دون أخطاء في ختارة ومُ المستخدمة مُ العملية 

ن التقديرات مثال ليس أمن األخطاء، و  ان يكون خاليأجراءات المتبعة هو الذي يجب التعريف أن جانب اإل
متبعة في جراءات الاألخطاء، بل المطلوب هو سالمة اإلمطلوب منها أن تكون دقيقة إلى حد خال من 

ذا تحدثنا في هذا الصدد عن األ إن  خطاء، فأي نوع من األخطاء نقصد؟عملية التقدير من األخطاء؛ وا 
نفردة أو في شكل جماعي على ؤثر مُ األخطاء الواجب أن تخلو منها المعلومة المالية هي تلك األخطاء التي تُ 

ختيار وتغيير الأن يصف معايير ف إلى الذي يهد IAS 08تحقق التمثيل الصادق. وفي إشارة من المعيار 
السياسات المحاسبية، جنبا إلى جنب مع المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن التغيرات في السياسات 

مكن أن يُ ، 41خطاء وحسب الفقرة ؛ فإن األ1التغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح األخطاءو المحاسبية، 
وعند وقوعها يتم  والعرض أو اإلفصاح عن عناصر القوائم المالية تنشأ فيما يتعلق باالعتراف، والقياس،

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 08: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, § 1, 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias8.pdf, 15/08/2013.  
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تصحيحها عند اكتشافها وقبل التصريح بإصدار القوائم المالية، أما األخطاء المكتشفة في الفترات الالحقة 
 فيتم تصحيحها وعرضها في القوائم المالية المقارنة للفترة الالحقة لها. 

 الجوهر فوق الشكل .4.2.1

، والذي يعني الجوهر االقتصادي فوق (Substance Over Form)يعد مبدأ الجوهر فوق الشكل 
الشكل القانوني، من أهم االستحداثات التي جاءت بها فلسفة معايير المحاسبة الدولية كمبادئ ضمنية ناتجة 

لة والفضائح ة المضلّ عن التوجه المتزايد نحو محاولة عكس الحقيقة االقتصادية؛ فبعد الممارسات المحاسبي
 Computer Associatesو  Xeroxو  WorldComو  Enronنيت بها شركات كبرى مثل المالية التي مُ 

ب التنازل عن الشكل وغيرها، أصبحت ضرورة عكس جوهر المعامالت والحسابات بالغة األهمية على حسا
القواعد التفصيلية والتوجيهية، والمحاسبة مر الذي ثار معه جدل حول المحاسبة القائمة على القانوني؛ األ

أشار مجلس  ؛ حيثلةب الممارسات المحاسبية المضلّ نحسن لتجائمة على المبادئ، وأي األساسين أالق
، وفي ظل الخصائص النوعية للمعلومة م2010طاره التصوري لسنة إفي  (FASB)معايير المحاسبة المالية 

 Faithful) تمثيل الصادقال يعتبر مكون منفصل لل على أنه: إلى مبدأ الجوهر فوق الشكل ةالمحاسبي

Representation) عن الحاجة؛ بحيث يعني التمثيل الصادق أن المعلومات المالية تمثل  ا  كون زائديألنه س
جوهر ظاهرة اقتصادية بدال من مجرد تمثل الشكل القانوني لها، وأن التمثل بالشكل القانوني الذي يختلف 

 ةشار إ؛ من 1االقتصادي للظاهرة االقتصادية األساسية ال يمكن أن يؤدي إلى التمثيل الصادق عن الجوهر
ن في خاصية التمثيل الصادق للمعلومات المالية. وعلى معايير المحاسبة المالية يتضح أن هذا المبدأ ُضمّ 

إن لمبدأ الجوهر فوق الشكل، ف (US-GAAP)مريكية المقبولة عموما قيض من معالجة مبادئ المحاسبة األالن
، بّينت وبشكل محدد وواضح نسبيا هذا المبدأ، م2010طارها التصوري لسنة معايير المحاسبة الدولية وفي إ

تقييم ما إذا كان البند يستوفي تعريف األصل، أو االلتزام  أو حقوق الملكية، يحتاج إلى  في "ه فأشارت أنّ 
. كما تشير أيضا في المعيار الدولي 2"قتصادي وليس مجرد الشكل القانونيللجوهر والواقع اال هتماما إيالء 

IAS 17 إذا كان عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي يعتمد على جوهر العملية  " أنه
عرض وفقا تم وتُ المعامالت وغيرها من األحداث تَ "شير في فقرة أخرى من المعيار أن ، وتُ "بدال من شكل العقد

هذا ل أن التطرق ، كما تجدر اإلشارة إلى 3"لمضمونها وحقيقتها المالية وليس فقط من خالل الشكل القانوني
؛ األمر الذي IAS 33, § 21والمعيار  IAS 32, §15;18والمعيار  IAS 24, § 10أيضا في المعيار  كانالمبدأ 

على الرغم من  لهذا المبدأ في عملية القياس المحاسبي يدل على األهمية البالغة التي أولتها المعايير الدولية
طار التصوري ساري المفعول والذي أزاحه صراحة من مكونات الموثوقية وألحقه ضمنيا التعديل الذي مس اإل

 بالتمثيل الصادق.
                                                 
1
  Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual 

Framework for Financial Reporting, Op. Cit., BC3.26,  
2
  The IFRS Foundation, The Conceptual Framework for Financial Reporting, Op. Cit., § 4.6 . 

3
 The IFRS Foundation, IAS 17: Leases, § 10; 21, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias17.pdf,  

18/08/2013. 
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ن العمليات واألحداث ال يتم حيطا آمنا لعمل بقية المبادئ، ألعطي مُ يُ  إن مبدأ الجوهر فوق الشكل
ولوية جوهرها االقتصادي؛ بحيث أن خذ في الحسبان أذا أُ االعتراف بها واإلفصاح عنها إال إاسبتها و مح
يكون التسجيل المحاسبي للنواتج و  من خالل الحقيقة االقتصادية للعقديكون بالنواتج والتكاليف  عترافاال

ير تغيّ و  ق للعقودعمّ أكبر لتحليل مُ ضرورة ؛ األمر الذي يستدعي باستمرار التحليل االقتصادي للعملياتحسب 
عليها  تنيسس التي بُ وجه. كما تجدر اإلشارة إلى أن األُ كمل أالمحاسبي لالستجابة على  نظام المعلومات
، ألجل هذا (Common Low)قت أصال من أساس القانون الضمني اشتُ  (IFRS)الدولية  معايير المحاسبة

األمر الذي يمكن أن تكون فيه اختالفات  ؛(Jurisprudence)التشريع فإن القواعد القانونية تنطلق من فلسفة 
(Codified Roman Low)التي تعتمد على القانون المكتوب في حالة النظم المحاسبية 

هذين النظامين ف؛ 1
 لمبدأ الجوهر فوق الشكل.حدثان تفسيرات مختلفة القانونيين قد يُ 

 قابلية التحقق   .3.1

على  26QCطار التصوري في الفقرة كمبدأ ضمني ُتعّرف في اإل (Verifiability)نجد قابلية التحقق 
تعني فها تساعد المستخدمين في تأكيد التمثيل الصادق لألحداث االقتصادية التي من المفروض أن تمثلها، أنّ 

ن لم يكن إلى توافق في اآلراء واصلييمكن أن  ينمستقلالطلعين و التحقق أن مختلف المراقبين المُ قابلية  ، وا 
تقدير نقطي )طار إلى أن المعلومات الكمية ال يلزم أن تكون مقدرة نقطيا ، كما يشير اإلبالضرورة اتفاقا كامال

Single Point Estimate)  ّنا القول أن التقدير بمجال حتى تكون قابلة للتحقق، وهنا يمكن(Interval Estimate) 
 .مجموعة من المبالغ الممكنة واالحتماالت ذات صلة مع وجود يمكن أيضا أن يجعل المعلومة قابلة للتحقق

تين يتم بهما التحقق، وهما التحقق بالمالحظة مباشرة أو بالطريقة إلى الطريقتين اللّ  QC27كما تشير الفقرة 
وا عادة حساب قنية أخرى مستعملة، النموذج أو الصيغة أو أي تالمدخالت إلى غير المباشرة من خالل 

 .هانفس المخرجات باستخدام المنهجية
 حول تحقق من خالل النظر في تشتت قياسات مستقلةاليمكن قياس قابلية  Jaedickeو   Ijiriحسب
ها مسألة موضوعية في أصلها مكن النظر إلى قابلية التحقق على أنّ ، ومن خالل هذا التعريف يُ 2ظاهرة معينة

نسانية المهنية؛ حيث اني تتحكم فيه القيم والمبادئ اإلنسإولى سلوك وأن الموضوعية هي وبالدرجة األل، األو 
إلى أن الموضوعية تكون بشكل وسطي بين الذاتية والموضوعية التامة،  م1980في دراسة سنة  Rortyأشار 

‘‘  (Mirroring)متطابق نسخ’’ كونها بدال من ‘‘ (Agreement) اتفاق’’ها د على أنّ وتؤخذ بهذا الصدّ 
؛ 3

، يخضع إلى الحكم ا  ومرن ا  نسبي ا  ز كون قابلية التحقق من وجهة النظر الموضوعية، أمر عزّ األمر الذي يُ 

                                                 
1
 Nobes Christopher, Causes and Examples of International Differences, Chapter 2, p.28, 

http://ebooks.narotama.ac.id/files/Comparative%20International%20Accounting%20(10th%20Edition)/Chapter

%202%20%20Causes%20And%20Examples%20Of%20International%20Differences.pdf,  18/08/2013. 
2
Ijiri Yuji & Jaedicke Robert K., Reliability and Objectivity of Accounting Measurement, The Accounting Review, 

Vol. 41, No. 3, pp. 474-483, 1966.  
3
 McKernan John Francis, Objectivity in Accounting, Accounting, Organizations and Society, Vol. 32, pp. 155-180, 

2007, p.158.  
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لى توجه السلوك بمختلف مقاصده، ويَ  على مهنة المحاسبة توجيه هذا السلوك  ينبقى على القائمالشخصي وا 
 بالشكل الذي يخدم مقدرة المعلومة المالية على عكس الحقيقة االقتصادية. 

 قابلية الفهم والمقارنة   .4.1

الذي ركب المبدأ الضمني المُ هو  (Understandability and Comparability)قابلية الفهم والمقارنة 
المعلومة المحاسبية؛ بحيث  (Perception)دراك إحقق لمستخدم القوائم المالية القدرة على وباجتماع مكونيه يُ 

ه العملية التي من خاللها يتم الكشف عن المعلومات باستخدام الحواس، دراك خالفا للفهم، على أنّ ف اإلعرّ يُ 
جاد أنماط )نماذج( مفيدة وتحويلها إلى تجربة ذات مغزى في الدماغ، وهو في الوقت ذاته بحث ديناميكي إلي

دراك هو تفسير لألحداث ينطوي على تحرير للمعطيات جيل السلبي للمعلومات، كما أن اإلعلى عكس التس
طار التصوري، مد في اإلأما الفهم الذي اعتُ ؛ 1الحسية وتجميع للمعلومات على المستويين الواعي والالواعي

الستدالالت لربط األفكار، بحيث يعتمد هذا الربط على ه بناء للمعنى، يعتمد على وضع افيعرف على أنّ 
الفهم ناجحا عند قدرته على االسترجاع والتحديث  عدّ سبقة، ويُ المعلومات المكتسبة من قبل وعلى المعرفة المُ 

دراك أعلى درجة من الفهم؛ . من خالل التعريفين يتضح أن اإل2والتحكم والقدرة على التطبيق لحل المشاكل
عني هذا مقدرة المستخدم على استخراج المعلومة التي يراها كشف وليس استقبال للمعلومات، ويَ فاإلدراك 

ل توجهه في بعض ناسب حاجاته وليس استقبال لمختلف المعلومات التي قد تشوش تركيزه وقد تضلّ تُ 
يب، والتحول حيان؛ كما أن تحويل هذه المعلومات إلى تجربة ذات مغزى تدل على اكتساب الخبرة بالتجر األ

إلى معرفة السبب والطريقة التي جاءت بها المعلومة، مع اكتساب المقدرة على وضع التأكيدات التي يراها 
ما الفهم فال يتعدى حسب التعريف، التحكم في أالئم اتخاذ القرار الذي هو بحاجة إليه. مستخدم المعلومة تُ 

ليها، وال يتعدى الوصف الوارد في التعريف لمقدرة الفهم إة بناء المعاني والربط بينها وتخزينها إلى غاية الحاج
مكننا في لحل المشاكل، إال كونه ارتقاء ناجح إلى مرحلة ما بعد الفهم؛ حيث يُ  ‘‘التطبيق’’على ‘‘ الناجح’’

، الذي يضع الفهم بعد التذكر 3(م2001)في نسخته المعدلة  Bloomد االستعانة بتصنيف هذا الصدّ 
(Remembering)  في ثاني مستويات تصنيف أهداف عملية المعرفة البشرية، يليه التطبيق(Applying) 

مر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن ؛ األ(Creating)واإلبداع  (Evaluating)والتقويم  (Analyzing)والتحليل 
فعال الواردة في كل إذا قمنا بإسقاط األالنجاح في الفهم ُيمكن من االرتقاء إلى التطبيق. وفي السياق نفسه، 

دراك يتعدى الفهم إلى التطبيق والتحليل؛ حيث السابق، سنجد أن اإل Bloomتعريف على ما قدمه تصنيف 
يكون فارق القدرة على المقارنة بين المعنيين بالغ األهمية والتأثير، فالمقارنة تندرج تحت مستوى التحليل الذي 

                                                 
1
 Jackling Beverley, Perceptions of the learning context and learning outcomes, in Seel Norbert M. (ed), 

Encyclopedia of the Sciences of Learning, Springer US, pp. 2576-2579, 2012, p.2576. 
2
 Sparks Jesse R., Language/Discourse Comprehension and Understanding, in Seel Norbert M. (ed), Op. Cit., pp. 

1713-1717, 2012, p. 1713.  
3
 Niekerk Johan Van & Solms Rossouw von, Using Bloom’s Taxonomy for Information Security Education, in 

Ronald C. et al. (eds),  Information Assurance and Security Education and Training, Springer Berlin 

Heidelberg, pp. 280-287, 2013.  
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يحقق درجة االرتقاء الثانية بالنسبة للفهم، وهذا يدعم أيضا ما مر الذي يتضمن تلقائيا مستوى التطبيق، األ
 دراك.  ء إلى مستوى اإلرتقام وقابلية المقارنة في محاولة لالقمنا به من جمع بين قابلية الفه

 QC30طار التصوري بشكل منفصل بين المصطلحين، نجد الفقرة بالعودة اآلن إلى ما جاء به اإل
ة؛ مفهوم هاتصنيف وتوصيف وتقديم المعلومات بوضوح ودقة يجعل منى أنها تعبر عن قابلية الفهم عل

عقدة بطبيعتها ويصعب فهمها، وأن التقارير المالية يمكن أن حداث قد تكون مُ ويشير أيضا إلى أن بعض األ
ن إلى أ QC20-25شير الفقرات ال للمستخدمين؛ كما تُ ضلّ حتمل أن يكون مُ تكون غير مكتملة، األمر الذي يُ 
أكثر فائدة إذا  في تقارير المنشأة تكون معلومات ال، وأن بين البدائل ختياراالقرارات المستخدمين تنطوي على 

حول نفس الجهة  ومع معلومات مماثلة ،األخرى  المنشآتماثلة عن مقارنتها مع معلومات مُ  باإلمكانكان 
مكن المستخدمين من تحديد وفهم السمة النوعية التي تُ  يالمقارنة ه، بحيث أن آخرتاريخ لفترة أخرى أو 
، مع اإلشارة إلى أن قابلية المقارنة ال تعني التوحيد التام للمعلومات حول البنودبين  تالفخأوجه التشابه واال

البنود، بل يجب أن تعكس التمثيل الصادق والمالءمة بالدرجة األولى، مع التنويه أن هذين المبدأين 
حداث االقتصادية على حقيقتها بين مختلف المنشآت يكفالن إلى حد كبير عملية عكس األ الضمنيين

حيان في قابلية بعض األ ل فيوبالنسبة للمنشأة على مختلف المراحل الزمنية؛ إال أن تعدد البدائل يقلّ  
 المقارنة.

قدم بها أن تُ ترسيخه حول الكيفية التي يجب  التصوري  طارأن اإلحاطة والشرح الذي حاول اإل
المعلومة المالية لتكون قابلة للفهم والمقارنة؛ تكون أكثر قابلية للتطبيق وبشكل أكثر سالمة وفاعلية من خالل 

ومضمون  حتوى دراك مُ إالجمع الذي وضحناه بين المصطلحين تحت مبدأ واحد يرتقي بالمستخدم إلى درجة 
 التقارير المالية. 

 احتمال تحقق المنافع االقتصادية    .5.1

عالمية ستحدثتها الوظيفة اإلجديدة التي ا  شرنا سابقا أن مفهوم المنافع االقتصادية هو من المفاهيم الأ
ير هذا المفهوم إلى اعتماد حتمل سيكون في تغيّ وأن التوجه المُ  ي؛بعلى المفاهيم المتعلقة بالقياس المحاس

مكان من مسألة عدم التأكد التي تحيط بمفهوم محاولة إلى التخلص قدر اإل ية، فيمفهوم الموارد االقتصاد
شتق من المفهوم المنافع االقتصادية. إن المبدأ الضمني األخير الذي نورده في سلسلة محيط المبادئ يُ 

ساسي لالعتراف والقياس ومن ثم اإلفصاح، فهو عد احتمال تحقق المنافع الشرط األالمتعلق به، حيث يُ 
أن المنافع في  تأكدلإلشارة إلى درجة من عدم ال 4.40§طار التصوري في الفقرة ستخدم كما بّينه اإليُ 

شيا مع االمفهوم  تمعد هذا منشأة، بحيث يُ االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى أو من ال
تقييم درجة عدم التأكد المالزمة لتدفق المنافع منشأة؛ ويتم عمل فيها التالذي تتسم به البيئة التي  تأكدعدم ال

في هذا  االستحقاقالقوائم المالية؛ ويكون ألساس عداد ستنادا إلى األدلة المتوفرة عند إ االقتصادية المستقبلية ا
خص التعريف الخاص فيما ي ‘‘التوقع’’طار ساري المفعول بشرط ق اإلعلُ الجانب بالغ األهمية. إن تَ 

بهما، يفتح الباب للتساؤل حول مدى  االعتراففيما يخص مسألة ‘‘ االحتمال’’ وشرط اماتااللتز باألصول و 
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ن اذا كان الشرطمكن أن تربط الشرطين، وما إعالجة عدم التأكيد، وعلى العالقة التي يُ مقدرة الشرطين على مُ 
قصد من ما إذا كان يُ و  االقتصادية المتوقعة والمحتملة؟ يضعان في صيغتهما الحالية عتبة  دنيا للمنافع

ذاتها أم أنه يتعلق بعدم التأكد الذي  دّ  أن عدم التأكد يخص التدفقات في حَ  4.40§التعريف الوارد في الفقرة 
د مشروع مراجعة وتعديل شير في هذا الصدّ يخص مقدرة المنشأة التي سوف تتلقى أو تنقل تلك التدفقات. يُ 

 Existence)اإلطار التصوري إلى وجود نوعين من عدم التأكد يجب التعامل معهما، هما عدم تأكد الوجود 

Uncertainty)  وعدم تأكد النتيجة(Outcome Uncertainty)عدم تأكد النشأة  يعني عدم تأكد الوجودحيث  ؛
، ومن أوضح بعض الحاالت النادرة، وهذا النوع من عدم التأكد يكون في لتزاماتا  من وجود أصول أو 

؛ أما عدم تأكد دفع تعويضات أو غرامةذا كانت المنشأة ستالمنازعات القضائية وعدم التأكد إمسألة األمثلة 
غير  االخاصة به ، ولكن النتيجةموجودة االلتزاماتكون فيها األصول أو ت فيشير إلى الحاالت التيالنتيجة 
حيث يؤكد مشروع تعديل اإلطار  ؛1وجودال تأكدأكثر شيوعا من عدم بطريقة نتيجة ال وينشأ عدم تأكد ،مؤكدة

في التعريف الخاص باألصول دخال عتبة لتحديد هذين النوعين من عدم التأكد إالتصوري إلى ضرورة 
   بهما. االعتراف، ومعايير االلتزاماتو 

 مبادئ أساسية .2

عالم المحاسبي، هو ل وظيفة اإللمبادئ القياس حسب التأثير الحاصل عليها من قبثاني المستويات 
مستوى المبادئ األساسية، حيث يقوم الباحث بعرضها كما اتفقت عليه أغلب األدبيات المحاسبية، مع العلم 

من حيث طريقة  ولكن ،أن التغيرات التي حصلت عليها ليست بالتغيرات الجوهرية من حيث المضمون 
قتصادية التي تعمل ف مع متغيرات البيئة االذين أصبحا أكثر مرونة ونسبية لتحقيق التكيّ وأسلوب التطبيق اللّ 

ة وتسعى إلى محاولة عكس حقيقتها. إن المبادئ األساسية هي جوهر المحاسبة بعد سلسلة من فيها المحاسب
النظري والتطبيقي؛ وهي حسب ما سنورده في خمسة مبادئ مراحل التطوير على مستويي المعرفة المحاسبية 

ولكن هي حسب رؤية الباحث أهم خمسة  ،تحديدا مطلقا للمبادئ األساسية التي تقوم عليها المحاسبة عدّ ال يُ 
 مبادئ بعد التقسيم الذي شمل ثالثة مستويات للمبادئ.

 الثبات   .1.2

المحاسبي بشكل كبير هو الثبات أو االتساق في والذي يحرص عليه الفكر أول المبادئ األساسية 
للسياسة ختار تباع التنظيم المُ في ا   واالنتظام واالستقرار االستمرارأي  ،(Consistency)تباع النسق ا  

، QC22طار التصوري إلى هذا المبدأ في سياق شرحه لقابلية المقارنة في الفقرة المحاسبية؛ بحيث يشير اإل
شير إلى استخدام نفس األساليب لنفس البنود، إما من فترة ألخرى داخل تقارير المنشأة أو الثبات يُ  "نا أنبيّ مُ 

د وفي هذا الصدّ  ."ساعد على تحقيق هذا الهدففي فترة واحدة بين المنشآت؛ فالمقارنة هي الهدف، والثبات يُ 
تباع األسس ر عن الثبات في ا  عبّ الذي يُ طبقة، بالقدر عبر الثبات عن الجمود في المبادئ المحاسبية المُ ال يُ 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, Op. Cit., § 2.20; 2.32.  
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تباع السياسات واإلجراءات عند التقدير، مع ا   واالحتماالت االفتراضاتفي بناء  -مكن إلى الحد المُ  -نفسها 
المحاسبية نفسها بمختلف مكوناتها من فترة ألخرى، إضافة إلى هذا، فإن الثبات قد يكون في االتساق 

حد ذاتها وتطبيقها بشكل كامل ما يعطي المعلومات المحاسبية طابع االكتمال. والتكامل بين المعايير في 
جراءات المحاسبية دعم لمبدأ الثبات، وهذا ق مجال الحكم الشخصي في مختلف اإليمكن أن يكون لتضيّ كما يُ 

لما يمكن أن يصيب الحكم الشخصي من تغيرات لدوافع سلوكية ليس لها أي تبرير لعكس الحقيقة االقتصادية 
جراءات المحاسبية، يتخذ مواقف مبدأ الثبات الواجب توفيره في اإلللمنشأة. إن السلوك البشري في عالقته مع 

 (Cognitive Consistency)د والتنبؤ؛ فتشير في هذا الصدد نظريات االتساق المعرفي متباينة، وصعبة التحدي
، ونظرية التوازن Festinger (1957)لـ  (Theory of Cognitive Dissonance) التنافر المعرفيكنظرية 

(Balance Theory)  لـHeider (1958) ة االتساق التقييمية المعرفي، ونظرية(Evaluative-cognitive 

Consistency Theory)  لـRosenberg (1960) ه على أنّ ، الواحد والسلوك قفمو التناسق بين العدم ؛ إلى
ة نواحي، فمن حيث عطي الثبات طابع النسبية في التطبيق من عدّ ؛ األمر الذي يُ 1في تحليالتهانقطة محورية 

عد بها المعلومة المحاسبية ال تتماشى مع التي تُ وحي إلى المستخدم أن السياسة كون الثبات التام يمكن أن يُ 
ير إلى سوء في وحي التغيّ ومن جانب أخر، يمكن أن يُ  ،التطور الذي يراه في حاجاته لإلعالم المحاسبي

فمن  عداد القوائم المالية للسياسة السابقة، األمر الذي يبعث الشك في السياسة الحالية،إ ختيار القائمين على ا  
مقاومة التغيير، ويمتد األمر حتى إلى المعايير وتغيرها، فهذه التعديالت والتغييرات واإللغاءات  نسانَطبع اإل

لثبات عداد القوائم المالية يعدم اتوحي إلى المستعمل والقائم على إ  التي تمس كل أو أجزاء من المعايير، قد
 ئمة على مهنة المحاسبة. التام لكل ما تصدره الهيئات القا االمتثالالباعث للشك والتخوف من 

ه أخذ نصيبا وافرا من النسبية، خاصة من حيث الجانب إن الباحث في تصوره لمبدأ الثبات، يرى أنّ 
الكلي للثبات واالتساق في تطبيق معايير المحاسبة الدولية؛ فبعد الفضائح المالية واإلخفاقات في منع تدليس 

طار التصوري والمعايير والتوجه والتعديالت المستمرة على اإليرات الحقيقة االقتصادية للمشاريع، إلى التغ
طبق ضافة إلى كونه مبدأ يُ ، سيجعل من الثبات باإل(US-GAAP)أكبر إلى التقارب مع المرجعية األمريكية 

االحتياجات السلوكية  لمواجهةلجعله أكثر مرونة  االستثنائيةية أكبر، مفتوحا على سلسلة من اإلجراءات بنسب
 هة الواضعين للمعايير والمعدين للقوائم والمستخدمين للمعلومة.من ج

 التكلفة التاريخية    .2.2

عناصر القوائم المالية،  قياسسس المستعملة في إلى األُ  4.55§ الفقرة طار التصوري فيُيشير اإل
والتكلفة  (Current Cost)والتكلفة الجارية  (Historical Cost) سس هي التكلفة التاريخيةدها بأربعة أُ حدّ والتي يُ 

عقب على هذه ، ويُ (Present Value)والتكلفة الحالية  (Realisable (Settlement) Value)القابلة للتحقق 
هو  عدادها للقوائم الماليةإ ستعماال لدى المنشآت عند كثر ا  بالقول أن األساس األ 4.56§سس في الفقرة األُ 

                                                 
1
 Matz David C. & Hinsz Verlin B., Accounting for Consistency and Change in Responses to Influence Attempts: 

An Examination of Preference for Consistency, Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, 

Social. Vol. 22, No. 1, pp. 23-36, 2003, p. 24. 
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جمع بين هذا األساس وأسس قياس أخرى. وبالرجوع إلى أساس التكلفة مكانية الأساس التكلفة التاريخية، مع إ
عادله أو فع أو ما يُ تسجيل األصول بالمبلغ النقدي الذي دُ  " هعلى أنّ  4.55§عرفه الفقرة التاريخية الذي تُ 

وتسجل االلتزامات بمبلغ المتحصالت  ؛عطي للحصول عليها في تاريخ اقتنائهابالقيمة العادلة للمقابل الذي أُ 
ستلمة مقابل الدين أو في بعض الظروف )مثل ضرائب الدخل( بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد المتوقع أن المُ 

التعريف واإلشارة إلى أسس التقييم البديلة يتضح من خالل  ."يدفع لسداد االلتزام ضمن السياق العادي للنشاط
بقي عليه ها تُ أنّ معايير رغم وعيها بالنقائص التي تحيط بأساس التكلفة التاريخية، إال الكملة أن فلسفة أو المُ 
باستثناء بعض  ،االلتزاماتكثير من األصول و المبدئي ب االعترافة أساسية في عملية القياس عند كركيز 

شير مشروع مراجعة وتعديل اإلطار ؛ حيث يُ األدوات المالية والموجودات البيولوجية واإلنتاج الزراعي
 شمل:ت هاإلى أهم االنتقادات الموجهة إلى هذا األساس على أنّ  6.82§التصوري في الفقرة 

؛ فإذا التغيرات في القدرات عنتخلف التقدير خسائر انخفاض القيمة والمبالغ المستردة يميل إلى  -
 ماديبشكل نخفض تمكن أن القدرة يُ ف ة،تجاوز بكثير قيمته الدفتريكانت التدفقات النقدية لألصل ت

 ؛بخسارة انخفاض القيمة عترافااللالسترداد ويتم  غير قابلةالقيمة الدفترية أن تكون قبل 

تتبع االنخفاضات في القدرة على توليد ها أكثر قدرة على الك البديلة المتاحة، بعضهتطرق اال -
 ؛تدفقات نقدية بشكل أوثق من غيرها

قدرة األصول  زيادة المكاسب التي تنشأ عندبعدم االعتراف و خسائر انخفاض القيمة، باالعتراف عد يُ  -
 أمر ال يخضع للحياد؛على توليد التدفقات النقدية، 

قد تقرر بيع أحد األصول التي ارتفعت في  لمنشأةتجاهل حقيقة أن اتالقياسات على أساس التكلفة  -
 .القيمة

، IAS 2رغم هذه االنتقادات، يشمل القياس عند االعتراف المبدئي لألصول في كل من المعايير 
IAS 16 ،IAS 38 ،IAS 40 تطبيق أساس التكلفة، أما القياس بعد االعتراف فيكون غالبا بتطبيق نموذج ،

 هامكن قياسكان من المُ إذا الذي يغلب عليه استعمال القيمة العادلة  (Revaluation Model)عادة التقييم إ 
، وهذا حسب اختيار المنشأة تبعا لسياستها المحاسبية، وهذا  (Cost Model)التكلفةأو نموذج  بشكل موثوق،

 .(1-3)كما يوضح الجدول رقم 
 قياس األصول عند االعتراف وبعدهأساس التكلفة ل(: 1-3جدول رقم )

 مالحظة االعتراف المبدئيالقياس بعد  القياس عند االعتراف المبدئي المعيار

IAS 02: (1§)يتم قياس المخزون بالتكلفة  المخزونات. 
التكلفة أو صافي القيمة القابلة 

 .(9§)يهما أقل ق أللتحق

يجب تقدير القيمة القابلة 
 للتحقق بموثوقية.

IAS 16:  الممتلكات
 والمصانع والمعدات

يجب قياس بند من بنود الممتلكات 
واآلالت والمعدات التي تتأهل 

التكلفة مطروحا  نموذج التكلفة:
منها أي استهالك متراكم وأي 
خسائر انخفاض القيمة المتراكمة 

توجد حاجة إلى قياس القيمة 
 .(31§)العادلة بموثوقية 
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 .(30§) .(15§)لالعتراف كأصل بالتكلفة 

القيمة  عادة التقييم:نموذج إ
العادلة في تاريخ إعادة التقييم 
مطروحا منها االستهالك المتراكم 
والخسائر الالحقة المتراكمة 

 .(31§)النخفاض القيمة 

IAS 38 : األصول غير
 ملموسةال

يجب قياس األصل غير الملموس 
 .(24§)مبدئيا بالتكلفة 

التكلفة ناقصا أي  نموذج التكلفة:
إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض 

ومن غير المألوف وجود  .(74§)القيمة المتراكمة 
سوق نشط لألصول غير 

: باستعمال عادة التقييمإنموذج  .(78§)الملموسة 
القيمة العادلة في سوق نشطة 

(§75). 

IAS 40 عقارات :
 استثمارية

مبدئيا ية يجب قياس العقارات االستثمار 
دراج تكاليف على أساس تكلفتها، مع إ

 .(20§)المعامالت في القياس األولي 

التكلفة مطروحا  نموذج التكلفة:
منها أي استهالك متراكم وأي 
خسائر انخفاض القيمة المتراكمة 

توجد افتراضات قوية بأن ال  .(56§)
يكون بمقدور المنشأة تحديد 
القيمة العادلة بموثوقية على 

 .(53§)أسس مستمرة 
: القيمة عادة التقييمإنموذج 

العادلة في تاريخ إعادة التقييم 
مطروحا منها االستهالك المتراكم 
والخسائر الالحقة المتراكمة 

 .(33§)النخفاض القيمة 

 .31/03/2014إلى غاية  إصداراتهاحدث ي أ، وفمن إعداد الباحث استنادا إلى المعايير المذكورة في الجدول المصدر:

 IAS 11 ،IASيتضح أن أغلب األصول باستثناء األصول الواردة في المعايير من خالل الجدول 

12 ،IAS 41 ،IAS 19 ،IFRS 9 ،IFRS 4 ،IFRS 5 على أساس  المبدئي، تقيم بشكل أساسي عند االعتراف
حاوالت الخروج على التكلفة ال تتعدى كونها جهود لعكس الحقيقة االقتصادية بشكل التكلفة التاريخية، وأن مُ 

 مالئم ولكن يبقى مشكل الموثوقية أهم عائق أمام هذه الجهود.
الفتراضات تباع أساس التكلفة التاريخية يتميز باالتساق مع غالبية مجوعة المبادئ الضمنية وان ا  إ

تأكيدية قيمة و  وتوقعية ين من قيمة تنبؤيةاألساسية للمحاسبة؛ فنجده في اتساق مع المالءمة ومبدأيها الفرعيّ 
عادله أو فع أو ما يُ المبلغ النقدي الذي دُ فالتكلفة في هذا التاريخ هي  ،في تاريخ القياس عند االعتراف المبدئي

؛ باإلضافة إلى اتساق هذا المبدأ للحصول عليها في تاريخ اقتنائهاعطي بالقيمة العادلة للمقابل الذي أُ 
، باستثناء التعارض الذي قد يظهر كمبدأ ضمني بأغلب مكوناته األساسي بشكل كبير مع التمثيل الصادق
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ية زالة قيد الحيطة، إضافة إلى أن التكلفة التاريخإعما له خاصة بعد دّ عد مُ مع الحياد، كون أساس التكلفة ال يُ 
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، وعدم االعتراف بالمكاسب التي تنشأ عند عن الحياد عند  عبر أبدا  ال تُ 

مكن الحدوث مع مبدأ االكتمال عندما ال ؛ وكذلك التعارض المُ زيادة قدرة األصول على توليد التدفقات النقدية
رارات الصائبة؛ ويمتد االتساق إلى قابلية التحقق عطي التكلفة التاريخية كل المعلومة الضرورية التخاذ القتُ 

وقابلية الفهم والمقارنة واحتمال تحقق المنافع االقتصادية، أكثر من غيره من أسس القياس لكونه أقل تعقيدا 
ووحدة النقد وأغلب  ؛ إضافة إلى اتساقه من افتراض االستمراريةعلى حكم شخصي وتقديرات أقل بنىويُ 

 .(8-3)في مستواه، وهذا كما يوضحه الشكل رقم المبادئ األساسية 
 (: تكيف واستمرارية مبدأ التكلفة التاريخية8-3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
ل األساس األكثر ضسي، فإن أساس التكلفة التاريخية (8-3)في رأي الباحث، وكما يلخصه الشكل رقم 

كونها  االلتزاماتعطاء أمثلة عن إ ول )لم يتم تفضيال للقياس عند االعتراف المبدئي لجملة مهمة من األص
تمثل أصول للطرف األخر من العملية االقتصادية(، وهذا إلى غاية توصل الفكر المحاسبي إلى حلول فيما 

وما يقوم به واضعو المعايير،  ؛يخص الموثوقية المتعلقة ببدائل القياس األخرى السيما القياس بالقيمة العادلة
مكن للمنشأة سس بديلة له كاختيارات يُ عطاء أُ إ خالل ال يتعدى محاوالت لزيادة مرونة استعمال هذا المبدأ من 

الجانب المكمل و يها بالموثوقية المطلوبة يجعل التكلفة التاريخية مستمرة في التطبيق؛ حلّ  اعتمادها لكن عدم تَ 
طلق، حيث ال يتم تطبيق أساس التكلفة على كل القياسات بشكل مُ لكيفية التطبيق المستحدثة، هو النسبية، 

نّ  ؛ لكن الصعوبات والنقائص نسبة إلى اختيار السياسة المحاسبية، وطبيعة المنشأة واألصول المراد قياسهاما وا 
 جبرة في بعض الحاالت على العودة إلى أساس التكلفة التاريخية.   في األسس البديلة تجعل المنشأة مُ 

 المقابلة   .3.2

 اإليراداتيشير النموذج المحاسبي المعاصر إلى أن تحديد الدخل على أساس المقابلة بين 
، حيث يتجه اهتمام مستخدمي التقارير ليس فقط 1والمصروفات ُيساعد على تكوين التوقعات وربطها بالماضي

                                                 
1
 .280، مرجع سابق، ص: عباس مهديالشيرازي  

 : من إعداد الباحث.المصدر

 

يستمر تطبيق مبدأ التكلفة 
التاريخية، وذلك بإعطاء 
بدائل للحاالت التي ال 
يتالءم معها، أو بجمعه مع 

 أسس قياس أخرى.   

 المرونة

ال يتم تطبيق أساس التكلفة 
على كل القياسات بشكل 

نّ  ما نسبة إلى مطلق، وا 
اختيار السياسة المحاسبية، 
وطبيعة المنشأة واألصول 

 المراد قياسها.

 النسبية

تكيف واستمرار مبدأ التكلفة التاريخية 
 كأساس أكثر استعماال

اتساق مع مجوعة المبادئ 
الضمنية واألساسية 

 وافتراضات المحاسبة.

انتقادات حول مبدأ التكلفة، 
وعدم اتساقه مع بعض 
المبادئ الضمنية السيما 
 المالءمة والحياد واالكتمال. 

صعوبات في أسس 
القياس البديلة، ال 

 سيما الموثوقية.
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لتحليل؛ وهذا جوهر كبر على اعطي قدرة أا يُ إلى مقدار الدخل المتحقق بل يتعداه إلى مصادره ومكوناته ممّ 
في سياق تحليلنا ساسية ثالث المبادئ األوالتحليلي لألداء. إن مناقشتنا ل والتوقعي توجه اإلعالم التنبؤي 

عالمية على مبادئ القياس المحاسبي، ستركز بشكل أساسي في جزئية لتغيرات التي أوجدتها الوظيفة اإلل
ك محاولة لتعميم استعمال أساس لهذا المبدأ، فهنامهمة وهي أساس االستحقاق الخاص بالتطبيق العملي 

في محاسبة القطاع الخاص والعام من قبل المنمطين الدوليين، فكما أشرنا في الفصل الثاني، فإن  االستحقاق
لقطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية مبني أساسا على استحداث لب بين معايير المحاسبة الدولية التقار 

دارات معايير مر الذي أشار إليه الكتيب الخاص بإصفي محاسبة القطاع العام، األحقاق أساس االست
التقارير المالية وفقا لمبدأ المحاسبة النقدية والمحاسبة  لقطاع العام، فالمعايير تتعامل معلالمحاسبة الدولية 

المحاسبة الدولية؛ حيث  االستحقاق على معايير في جانب أساس IPSASsتستند ، و على أساس االستحقاق
في تعظيم اآلثار المترتبة على عملية المنافسة والكفاءة يرجى من تطبيق أساس االستحقاق في القطاع العام 

؛ ويتسع نطاق اإلدارة العامة بحيث ينبغي أن يتحقق هذا مع الحد األدنى من التكاليف بالنسبة للمجتمع
وعمليات التبادل العيني والعمليات  ،كافة المعامالت اآلجلةثبات المحاسبي بإتباع هذا األساس ليشمل اإل

والنشاط الداخلي وما ينتجه من قيم مضافة ألصول المنشأة  االلتزاماتالتغيرات في أسعار األصول و النقدية و 
 . 1خرى أوأي تيارات غير نقدية 
لدولية، والذي عكسته ايديولوجية لمعايير المحاسبة ار الجديد الذي أوجدته البنية األإن هذا االعتب

الدولية، يجعل من تطبيق أساس االستحقاق مرنا بين المحاسبة الخاصة  المحاسبية عالميةالتوجهات اإل
كر في تطبيقه على المحاسبة الخاصة، كما سيقلص الفارق بينوالعامة، وسَ   يسمه بالنسبية بعد زوال الح 

اسبة نهائيا بين القطاعين، فالمقابلة كمبدأ محاسبي مكن توحيد أسس المحالقطاعين، وسيجعل من المُ  محاسبة
ومن خالل أساس االستحقاق سيكون لها التأثير الكبير على جعل جهود التوحيد المحاسبي الدولي تتكاثف 

 وسع. لتوحيد المحاسبة بالمفهوم المُ 

 يراد تحقق اإل   .4.2

 ،من المنافع االقتصادية خالل الفترة يراد هو التدفقات الداخلة اإلجماليةأن "اإل IAS 18يشير المعيار 
والناشئة ضمن األنشطة العادية للمشروع عندما ينجم عنها زيادات في حقوق الملكية عدا تلك الزيادات 

تحديد متى  يرادسألة األساسية في المحاسبة عن اإلعد المالمتعلقة بمساهمات أصحاب حقوق الملكية"؛ حيث تُ 
اإليراد عندما يكون من المحتمل أن منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق عترف بيُ حيث يتم االعتراف به، 

يراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم نافع بصورة موثوقة؛ ويجب قياس اإلللمشروع وأن باإلمكان قياس هذه الم
كم إلى مفهوم مهم حت؛ إن هذه اإلشارات التي بينها المعيار، تجعل من مبدأ تحقق اإليراد مُ 2أو القابل لالستالم

حتكم إلى ، وفي الوقت ذاته يَ اس وهو مفهوم المنافع االقتصاديةوسبق التطرق إليه في تحليلنا لمفاهيم القي

                                                 
1
 .282 المرجع السابق، ص: 

2
 The IFRS Foundation, IAS 18: Revenue,  http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias18.pdf, 12/08/2013. 
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مفهوم القيمة العادلة، والتمثيل الصادق كمحيط للمبادئ؛ فما نراه نحن من استحداث على هذا المبدأ األساسي 
ا في مناقشتنا لها كيف تكيفت مع التوجه اإلعالمي الدولي؛ ولن قتصر على هذه العناصر التي بّينيمكن أن يُ 
ليها في عديد البحوث دت وتم التطرق إدّ  ها قد حُ يراد التي نرى أنّ خل في التدقيق في جزئيات تحقق اإلند

 ستفيض. المحاسبي بشكل مُ 

 اإلفصاح الكامل    .5.2

، وكهدف مستويات المبادئ المحاسبيةعد كحوصلة لكل يُ  (Full Disclosure) مبدأ اإلفصاح الكامل
فصاح الكامل حسب ما جاءت به عداد القوائم المالية، فاإلإ من المفروض أن يسعى إلى تحقيقه القائمون على 

ن في الفصل بيّ كما هو مُ  –يهية عالمية التوجإلفصاح التي جاءت بها الوظيفة اإلدراستنا، يشمل كل جوانب ا
حتياجات الكمية والنوعية لمستخدمي المعلومة المحاسبية؛ اال، وبما يجمع بين الحد األقصى من -الثاني

المقاصد السلوكية البشرية  –الحد الممكن  -غطي إلى إضافة إلى كون هذا اإلفصاح حسب رأينا، يجب أن يُ 
 ن البحوثبيّ قيقة االقتصادية، وتُ والمؤسساتية التي ترمي إلى زيادة كفاءة اإلفصاح في القوائم المالية لعكس الح

وتأثير  ،– األولكما أشرنا في الفصل  -المحاسبية القائمة على التوسع في اإلفصاح هذا التوجه السلوكي 
حداث االقتصادية الواجب اإلفصاح عنها. إن اإلفصاح بالتحول نحو االهتمام بتحديد األ مدخل األحداث
جباري وا  أن يكو لنظر عن كونه يعني االكامل بغض  فصاح يشمل إعالمي تثقيفي؛ فهو ن اإلفصاح وقائي وا 

عالمية قائمة على توجيه السلوك االقتصادي؛ ناصر ويزيد عليها في كونه وظيفة إ كل الذي سبق من ع
 Full)عالمية الكاملة الوظيفة اإل’’بمبدأ  ‘‘فصاح الكاملاإل’’فاألصح في تصورنا، أن يستبدل مبدأ 

Informational Function) ‘‘ ُوالشمولية  –النسبي  –وحي هذا األخير إلى التكامل والترابط والتمام ؛ بحيث ي
كل هذه  ، أن تؤدي وتشملوهي جزء من سلسلة اإلعالم هاة اإلفصاح، فال يمكن لكلمة إفصاح لوحدفي عملي

عالمية فهي باتساع معناها يمكن أن تغطي كل هذه المعاني، وتزيد على ذلك المعاني، أما الوظيفة اإل
قادرا على  إفصاحاباتجاهها السلوكي المتصف بالمرونة في مواجهة االحتياجات المتنامية والمتباينة لتحقق 

 صنع القرارات االقتصادية الصائبة.

 مبادئ خاصة .3

عد حسب تسميتها خاصة المبادئ الخاصة، والتي تُ يشمل المستوى الثالث من المبادئ مجموعة من 
الحاالت التي يرى فيها الفكر المحاسبي في فلسفة المعايير ضرورة استعمال هذه المبادئ في ظروف أو ب

نتاج معلومة محاسبية أكثر قدرة على عكس الحقيقة االقتصادية إأحداث أو عمليات، كونها األنسب في 
على  ةالباحث في استخراج هذه المبادئ الخاصة من معايير المحاسبة الدولي، بحيث اعتمد واتخاذ القرارات

لة للمعايير تعددة في الممارسة المحاسبية المستعم  من جهة، وعلى تكرار استعمالها بالنسبة لحاالت مُ  أهميتها
محاسبة الي ومع مجموعة معايير العد منسجمة مع اإلطار التصوري الحالدولية، كما أن هذه المعايير تُ 
 جراء البحث.    إسارية المفعول بالتوافق مع تاريخ 
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 القيمة العادلة    .1.3

 –أول المبادئ في مستوى المبادئ الخاصة هو مبدأ القيمة العادلة، وهو المبدأ األكثر اهتماما وجدال 
في فلسفة  –لمفهوم القيمة العادلة و  لتوجه معايير المحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة، كما أشرنا في طرحنا

يعني أبدا أن مبدأ ال ن وضعنا للقيمة العادلة في مستوى المبادئ الخاصة، حيث أمعايير المحاسبة الدولية؛ 
خر لمستويات المبادئ، لكن في آا لتصنيف يساسأالمحاسبة على القيمة العادلة ال يمكن أن يمثل مبدأ 

عد هذا تناقضا في التفاعل أين رئيسيين للقياس في المستوى نفسه، فقد يُ دراج مبدإتصنيفنا الحالي ال يمكن 
لة بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، وكانت ضبين مستويات المبادئ، فكان من الضروري علينا المفا

من ة معطيات، فأول هذه المعطيات، هو التصريح التام حجتنا في تفضيل التكلفة التاريخية مبنية على عدّ 
كثر استعماال لدى األساس األ بأن 4.56 §طاره التصوري في الفقرة إمجلس معايير المحاسبة الدولية في 

ن مجلس أة، فرغم التصريحات سابقة الذكر بعدادها للقوائم المالية هو أساس التكلفة التاريخيإ المنشآت عند 
، إال أن التصريح الرسمي م2006معايير المحاسبة الدولية يتحرك نحو تعميم القيمة العادلة وكان هذا في سنة 

 عتمد إلى حد اليوم عن المجلس يؤيد أساس التكلفة.الصادر والمُ 
بعد لتكون مبدأ  على أساس القيمة العادلة لم ترتقومن جهة ثانية فإن الباحث يرى أن المحاسبة  

على ثالثة اعتبارات أساسية، أولها أن البيئة االقتصادية ال تدعم كون القيمة العادلة مبدأ  ساسيا، وهذا بناء  أ
أساسي، ألن كونها كذلك، يفتح على المعرفة المحاسبية تناقضات كبيرة في البيئات التي ال يمكنها تطبيق 

لمرجوة منها، فكيف يمكن لدولة الجزائر مثال أن حقق األهداف االقيمة العادلة كلية أو بالحد األدنى الذي يُ 
تخضع إلى القياس على أساس القيمة العادلة كمبدأ أساسي وهي ال تملك البيئة المناسب لتطبيقه؛ ثاني هذه 
االعتبارات، هو الميكانيزمات المعقدة والمفتوحة على العديد من البدائل واألحكام الشخصية في تقدير القيمة 

 – IFRS 13الخاص بقياس القيمة العادلة وفقا للمعيار  (2-3)يمكن أن يوضحه الشكل رقم  كما –العادلة 
من تعدد للمداخل واالفتراضات والمستويات( واألحكام الشخصية د في البدائل )فهذه التعقيدات والتعدّ 

لى )اجتهادات السلوك ودوافعه( تجعل المالءمة المرجوة من المعلومة  تخضع بشكل كبير إلى الخبرة وا 
المحاسبية مرهونة بالفهم السليم لهذه الميكانيزمات ومن ثم التطبيق السليم لها، األمر الذي ال يمكن أن يخلو 
أيضا من غياب أحد أو جل المبادئ الضمنية المكونة لمحيط المبادئ وخاصة التمثيل الصادق؛ ثالث 

لسابقة لألزمة ( اIAS 32, IAS 39الخلفية والسمعة السيئة التي أورثتها معايير القيمة العادلة ) االعتبارات، هو
لهذه المعايير الذي كان من  الكلي عالمية الكبير واالنتقادات واإلصرار على عدم االمتثالالمالية والضجة اإل

بتبني  (ARC)ة التنظيم المحاسبي كبرى الهيئات خاصة في االتحاد األوروبي، هذا األخير الذي صرحت لجن
على اقتراح المفوضية األوروبية، وهذا االعتماد الجزئي كان إلعطاء مجلس  بناء   IAS 39جزئي للمعيار 

تين تراهما البنوك غير مناسبتين لها، المزيد من الوقت لتحسين النقطتين اللّ  (IASB)معايير المحاسبة الدولية 
خيار القيمة ( و ن نطاق تطبيق تحوط أسعار الفائدةودائع عمالء البنك ضم إدخال)التحوط الكلي  وهما
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على التصريح من  فبناء   ؛1 (ذلك كون التقييم على أساسها يؤدي إلى تقلبات في حسابات البنك)العادلة 
 عد قياس القيمة العادلة مبدأ خاص االستعمال.مجلس معايير المحاسبة الدولي ووجهة نظرنا، يُ 

 ؛ستند على مفهوم قياس القيمة العادلةي هاالعديد منعايير المحاسبة الدولية نجد أن لى مبالرجوع إ
ووفقا لما جاء  ؛سلوب قياس القيمة العادلة فقط في قائمة المركز الماليعظم هذه المعايير استخدام أولكن مُ 

، نجد التوجه االختياري  قياس األصول عند االعتراف وبعدهالخاص بأساس التكلفة ل (1-3)في الجدول رقم 
على السياسة  إلى القياس بالقيمة العادلة وهذا بناء   -القياس بعد االعتراف  –عادة التقييم إ في حاالت 

بالشكل  إتمامهشكك في عة، بحيث يكون لخيار القياس بالقيمة العادلة دائما مالحظات مُ بالمحاسبية المت
إلى استعمال القيمة العادلة في األصول غير  27 §في الفقرة  IFRS 13ويشير المعيار المحاسبي  ؛المطلوب
غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على  ألصوللقياس القيمة العادلة  ، على أنالمالية

مشارك آخر أو عن طريق بيعها إلى  ،توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها
 . استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها سوق من شأنهفي ال

 عادة التقييمإ   .2.3

وصف القيمة  مكنعبر عن التقنية التي من خاللها يُ خاص يُ  كمبدأ (Revaluation)عادة التقييم إ مبدأ 
يضا المبدأ األكثر تفاعال مع مفهوم اعتبارات انخفاض القيمة والشفافية في عكس الحقيقة الحقيقية بدقة، وهو أ
عادة التقييم حسب فلسفة معايير المحاسبة الدولية تتم في مرحلة القياس بعد االعتراف إ االقتصادية. إن 

ي حالة ترابط تام مع المبدئي، وتتم بشكل أساسي من خالل قياس القيمة العادلة، هذه األخيرة التي تعتبر ف
ن الفرق بين نموذج التكلفة ونموذج كمُ ل عمليات التقييم التي تقوم بها المنشأة؛ ويَ عادة التقييم في جُ إ مبدأ 

والزيادة على حد سواء في  نخفاضاالم يسمح بتعديل القيمة من جانب إعادة التقييم في أن نموذج إعادة التقيي
حيث  ؛قيمة األصول، في حين أن نموذج التكلفة يسمح فقط بتعديل القيمة في جانب خسارة انخفاض القيمة

على الطرح الذي  -وبشكل كبير  –بنيا عادة التقييم كمبدأ في مستوى المبادئ الخاصة مَ إ عتبر اختيارنا لمبدأ يُ 
 دلة، فترابطهما يجعل منهما في المستوى نفسه. قدمناه في تصنيفنا لمبدأ القيمة العا

هذا المبدأ، خاصة كونه من المبادئ المساعدة على عكس التغيرات التي بالنسبة لمن الجدير بالذكر 
، عطي دالئل على أداء المنشأةمكن أن تُ عادة التقييم يُ أن معلومات إ في  ؛يمكن أن تطرأ على أصول المنشأة

 & Lopesد دراسةشير في هذا الصدّ ؛ حيث تُ عادة التقييمإ ن أن تدفع المنشأة إلى مكوما هي الدوافع التي يُ 

Walker ألصول الثابتة ترتبط سلبا مع األداء عادة التقييم التصاعدي )الزيادة في القيمة( لإ ، أن م2012 سنة
أكثر سلبية بالنسبة  تكون أن هذه العالقة يضا أشير الدراسة ، كما تُ األسهم والعوائد في المستقبل، وأسعار

الرفع المالي،  وجود ارتفاع في درجة األمر الدال على األموال الخاصةلديون إلى ل العاليةنسب الذات  منشأةلل
ة التقييم ترتبط كما أن إعاد ؛رفع قيمة أصولها تشهد انخفاضا كبيرا في األداء في المستقبل فهذه المنشآت عند
التعاقدية أو  (Opportunistic)وحي بأن الدوافع االنتهازية ا يُ والسيولة ممّ تدابير المديونية بشكل إيجابي مع 

                                                 
1
 Fédération Bancaire Française, La Norme IAS 39 A Eté Partiellement Adoptée, 

http://www.fbf.fr/web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/87HKV3/, 23/11/2012. 
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م، 2007 سنة Missonier-Pieraمن جهتها تشير دراسة  .1تلعب دورا هاما في اختيار هذه المعالجة المحاسبية

 رؤى قدم وتُ  درجة،الم ةعادة تقييم األصول الثابتة للشركات السويسريإلقتصادية االدوافع البحث في التي تو
العمالء والموردين، ) الدوليين الحصحاب المصألتأثير  ذا كان هنالكوما إ دوافع إعادة التقييم، حولدولية 

شارت النتائج إلى أن أ؛ حيث ما إذا كان يجب إعادة تقييم األصول على اختيار (والمستثمرين األجانب
استدانة ولديها فرص استثمارية أقل من أكثر تكون  ،ألصوللالشركات التي تستخدم إعادة تقييم تصاعدي 
قدرة إلى القيمة كوسيلة لإلشارة الرفع  ستعمال؛ إضافة إلى ا  الشركات التي تستخدم التكاليف التاريخية فقط

الدراسة و  ؛2رق االتفاقياتخلشركة وزيادة تصنيفها االئتماني، وكذلك للحد من احتمال لضافية ية اإلقتراضاال
فحص ، والتي تم2013 سنة .Choi et alعادة التقييم، هي دراسة إ ردها حول الدوافع الكامنة وراء الثالثة التي نو 

 هذه الشركات واختيارتعيد تقييم الممتلكات والتجهيزات والمعدات التي  الكورية دوافع وخصائص الشركات
إلعادة التقييم المذكورة، عرضة  أن الشركات الكورية هي أكثرها؛ حيث بّينت النتائج صول إلعادة تقييملأل

من تقليل التكاليف السياسية  الديون بدال  ب الخاصة أو تخفيض تكاليف التعاقد ةالمالي وضعيتهالتحسين  وذلك
تقييم التفضل األراضي إلعادة ضافة إلى أن هذه الشركات إ؛ مستقبلال أحسن لألداء في آفاقإلى شارة اإلأو 

إن التقييم، ف إلعادةالك ت؛ وعندما تختار الشركات األصول القابلة لالهكالتهالقابلة لال األخرى  األصولعلى 
شركات من المرجح أن شير إلى أن هذه العادة تقييم األراضي وفي الوقت نفسه، األمر الذي يُ معظمها تقوم بإ

 .3يضاد األر يحدتقوم بتلكة إلعادة التقييم فقط بعد أن ُمهتد األصول الحدتُ 
ذا كانت المعلومة الناتجة عنه تعكس تحسن النقاش حول مبدأ إعادة التقييم وما إضح لنا من خالل يت

خاصة  –ع هذا المبدأ ب  تَّ عداد التقارير المالية تَ عل القائمين على إ األداء المستقبلي؛ إضافة إلى الدوافع التي تج
لى اختيار األصول إل -فع القيمةمن حيث ر  مرونة كبير حسب عادة التقييم؛ أن تطبيقه يخضع إلى وا 

يضا التوجه خاللها، كما أن هذا المبدأ يعكس أالسياسة المحاسبية المتبعة والسلوك المراد توجيهه من 
هذا المبدأ ال يخلو كغيره من المبادئ الخاصة من  ؛ كما أنعداد التقارير الماليةئمين على إ السلوكي للقا

عادة إ د ضرورة حدّ مة العادلة، ولنسبية المؤشرات التي تُ النسبية في التطبيق، وذلك لنسبية القياس بمبدأ القي
 التقييم.

 التقاص   .3.3

معايير  تشار صا ال يتم العمل به إال اذا أ)أو المقاصة( مبدأ استثنائيا خا (Offsetting)التقاص عد يُ 
 تعويض؛ بحيث يعني التقاص IAS 01, § 32المحاسبة الدولية على ذلك وهذا كما بّينه المعيار المحاسبي 

المدفوعات النقدية، و لمصروفات، اإليصاالت النقدية وا، الدخل االلتزاماتو  صولاألالبنود المتباينة مثل 
                                                 
1
 Lopes Alexsandro Broedel & Walker Martin, Asset revaluations, future firm performance and firm-level 

corporate governance arrangements: New evidence from Brazil, The British Accounting Review, Vol. 44, pp. 

53–67, 2012.  
2
  Missonier-Piera Franck, Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data, The 

International Journal of Accounting, Vol. 42, pp. 186–205, 2007.  
3
 Choi Tae Hee et al., Asset revaluations: motives and choice of items to revalue, Asia-Pacific Journal of 

Accounting & Economics, Vol. 20, No. 2, pp.144–171, 2013. 
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لعمليات واألحداث ؛ ويتم التعويض بإخفاء تفاصيل بعض اتوزيعات األسهمو والمساهمات في رأس المال 
ما اصطلحنا عليه مبدأ الوظيفة مر الذي يمس بشكل مباشر مبدأ اإلفصاح الكامل أو المحاسبية، األ

عالمية الكاملة، ويؤثر على محيط المبادئ من جانب قابلية الفهم والمقارنة والتمثيل الصادق والمالءمة اإل
دراج هذا المبدأ إم مجلس معايير المحاسبة الدولية على قد  طرح السؤال، لماذا يُ بمختلف مكوناتها؛ حيث يُ 

حسب ما أورده مشروع مراجعة  -والجواب في أن استعمال هذا المبدأ يكون  ؟الخاص إذا كانت نتائجه كذلك
ة أو معاملة أو أي معينلحالة  مصداقيةيقدم تمثيل أكثر عندما  - 7.30وتعديل اإلطار التصوري في الفقرة 

 لتكاليف والمنافع.على اعتبار ا لك ضرورة بناء  تكون هناعندما حدث آخر، كما يمكن أن يتم االستعمال 
IAS 12, § 71تشير معايير المحاسبة الدولية إلى المقاصة في المعيار 

يجب على المنشأة ، مبّينة أنه 1
لمقاصة  *حق قانوني ملزم الديهإذا كان  جاريةالضريبة ال االلتزاماتو  جاريةالضريبية ال األصولمقاصة 

وتسوية المطلوبات في الوقت  صولالنية إما للتسوية على أساس صافي، أو تحقيق األ، و المبالغ المعترف بها
الخاص بخطة أحد األصول  تقوم بتقاصعلى المنشأة أن ، أنه IAS 19, § 131كما ينص المعيار  ؛هنفس

 حق قانوني ملزم الستخدام الفائض في خطة لتسوية الديهيكون  ندماأخرى عخطة مقابل التزام خاص ب
تعتزم إما لتسوية االلتزامات على أساس الصافي، أو تحقيق ، و لتزامات المنصوص عليها في خطة أخرى اال

  .نفسهوقت الفائض في خطة وتسوية االلتزام في إطار خطة أخرى في 
 IASو  IAS 32ويشمل أيضا التقاص األصول المالية كما ورد على وجه الخصوص في المعايير 

باالشتراك مع  (IASB)أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  م2011سنة  في ديسمبرف ؛IFRS 7و  39
 االلتزاماتالمالية و  صولاأل تقاصمتطلبات اإلفصاح عن آثار  ،(FASB)مجلس معايير المحاسبة المالية 

من المنشآت  ؛ بحيث سوف يتطلب اإلفصاح الجديدالمالي للمنشأةالمركز  الترتيبات ذات الصلة علىو  المالية
الكشف عن المبالغ اإلجمالية الخاضعة لحقوق المقاصة، والمبالغ المعوضة وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة، 

ق طب  عرض صافي االئتمان ذات الصلة. هذه المعلومات سوف تساعد المستثمرين على فهم إلى أي مدى تُ وتَ 
  .2المنشأة لتزاماتا  و المقاصة على حقوق المنشأة المقاصة في قائمة المركز المالي، وآثار حقوق 

لى بعض الحاالت التي تُ  معايير استعماله، تجده لزم المن خالل اإلشارة إلى المقاصة كمبدأ خاص، وا 
طابع النفي المطلق الذي كان يميز المبادئ المحاسبية بحيث تمنع المقاصة نهائيا بين البنود، يخرج عن 

الدولية بنحو نسبي، وذلك بما يخدم بالدرجة األولى محيط المبادئ وقدرة إضافة إلى استعماله في المعايير 
 مكانية التضليل. إمستخدمي المعلومات المالية على اتخاذ القرارات الصائبة، وبعيدا عن 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 12: Income Taxes, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias12.pdf, 

12/08/2013. 
ذلك، لتسوية كل أو جزء من المبلغ المستحق للدائن عن طريق إجراء مقابلة مبلغ يستحق له  هقانوني للمدين، بموجب عقد أو ما شاب حق *

 في ذمة الدائن.  
2
 The IFRS Foundation,  Disclosures—Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities: (Amendments to 

IFRS 7), p. 3, http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-

IAS-39-Financial-Instruments-

Recognitio/ALO/Documents/DisclosuresOffsettingFAssetsandFLiabilties_AmdmentstoIFRS7_WEBSITE.pdf, 

15/08/2013. 
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 التحول إلى عملة العرض   .4.3

ص الوارد هو المبدأ الخا (Translation to the Presentation Currency) التحول إلى عملة العرض
د لمعالجة عملة عرض القوائم المالية؛ بحيث يمكن أن تعرض المنشأة حدّ ، والمُ IAS 21أساسا في المعيار 
ذاو  ،عملة )أو عمالت(قوائمها المالية بأية   ان العملة الوظيفية للمنشأة، فإنهعختلف تعملة العرض  كانت ا 

خالل التعريف البد من التفرقة بين عملة العرض من  .1ترجم نتائجها ومركزها المالي إلى عملة العرضتُ 
 .(9-3)، وكيفية التحول بينها، وذلك كما يوضحه الشكل رقم والعملة الوظيفية والعملة المحلية أو عملة البلد

 (: مخطط التحول إلى عملة العرض9-3شكل رقم )
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, § 38, 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias21.pdf, 15/08/2013. 

 : بتصرف من الباحث:المصدر
Barbe-Dandon Odile & Didelot Laurent, Maitriser Les IFRS, Groupe Revue Fiduciare, 3

ème 
Edition, Paris, 

France, 2007. p.345. 

 العملة الوظيفية

 المحليةالعملة 

القياس على عالج ببنود نقدية: تُ 
 أساس سعر اإلقفال.

عالج باستخدام بنود غير نقدية يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية: تُ 
 الصرف في تاريخ المعاملة التي أدت إلى االعتراف بها.سعر 

 

= 
عملة خاصة باقتصاد 

 عالي التضخم 

 عملة العرض

 IAS 29معالجة القوائم المالية وفقا للمعيار 

 أساسيات التحول من العملة الوظيفية إلى عملة العرض 

 األصول وااللتزامات
 قفالاإلسعر التحويل على أساس 
، مع المقارنة Nبتاريخ الميزانية للفترة 

-Nالميزانية  إقفالبسعر  N-1للفترة 

1. 
 

 قفالاإلسعر التحويل على أساس 
، مع Nبتاريخ الميزانية للفترة 

 إقفالبسعر  N-1المقارنة للفترة 
 .Nالميزانية 

 قفالاإلسعر التحويل على أساس 
، مع Nبتاريخ الميزانية للفترة 

 إقفالبسعر  N-1لفترة المقارنة ل
 .N-1الميزانية 

سعر الصرف السائدة في بل يتحو 
 والمصاريف اإليرادات .تواريخ المعامالت

 قفالاإلسعر التحويل على أساس 
، مع Nبتاريخ الميزانية للفترة 

 إقفالبسعر  N-1المقارنة للفترة 
 .Nالميزانية 

 قفالاإلسعر التحويل على أساس 
، مع Nبتاريخ الميزانية للفترة 

 إقفالبسعر  N-1المقارنة للفترة 
 .N-1الميزانية 

فروقات الصرف الناشئة 
 عن التحويالت

االعتراف بها في حقوق الملكية 
 .وبشكل منفصل

االعتراف بها في حقوق الملكية 
 .وبشكل منفصل

االعتراف بها في حقوق الملكية 
 .وبشكل منفصل

 نعم

 نعم

 ال

 ال

= 
عملة خاصة باقتصاد 

 عالي التضخم 
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إلى العملة في المكان الذي تقوم فيه المنشأة بمسك محاسبتها، وُتؤخذ  العملة المحلية شيربحيث تُ 
العملة الوظيفية على أّنها عملة البيئة االقتصادية الرئيسية أين تمارس المنشأة نشاطها، أما عملة العرض 

حلية إلى . وبهذا الصّدد تقوم المنشأة بالتحول من العملة الم1فهي العملة المستخدمة لعرض القوائم المالية
العملة الوظيفية ومنها إلى عملة العرض وهذا في الحاالت التي ال تتساوي فيها تعاريف العمالت؛ ويتم ذلك 

 .(9-3)وضحه المخطط في الشكل رقم يكما   IAS 21حسب المعيار 

 الرسملة    .5.3

المنشأة، وهي كما بشكل مباشر بنوع النفقات التي تتحملها  (Capitalization) يتعلق مبدأ الرسملة
يرادية إأو ما يعرف بالمصروفات، ونفقات  إيراديةقسمة إلى نفقات رأسمالية ونفقات ، مُ (2-3)نه الجدول رقم بيّ يُ 

إلى أن الرسملة تعني االعتراف  IAS 23يشير المعيار ؛ حيث منها خصائصها المميزة لها لٍ مؤجلة، ولك
ال على سبيل  –ل أساسي تطبيق هذا المبدأ بشك ؛ بحيث يمس2بالتكلفة كجزء من تكلفة أصل معين

، رسملة فروق تبادل )صرف( العملة (IAS 23) االقتراض، تكاليف (IAS 17)يجارات التمويلية اإل -الحصر
(IAS 21). 

 اإليراديةالنفقات الرأسمالية و  (:2-3)جدول رقم 
 اإليرادية المؤجلةالنفقات  النفقات اإليرادية )المصروفات( النفقات الرأسمالية

 متعلق باالستثمار في أصول ثابتة؛ 
  تشــــــمل نفقــــــات االقتنــــــاء، زيــــــادة المنــــــافع

 المستقبلية؛
 :تشمل نفقات 
  التحســــــــين، كزيــــــــادة حيــــــــاة األصــــــــل أو

 إنتاجيته؛
  اإلضافات، زيادة أو توسع في األصول

 الحالية؛  
  اإلحـــــالل، كاســـــتبدال األصـــــول، أجـــــزاء

 األصول األساسية. 

  فوريـــــــة وخاصـــــــة بفتـــــــرة خـــــــدماتها
 مالية واحدة؛

  خاصـــــــة غالبـــــــا بأنشـــــــطة دوريــــــــة
 ومتكررة؛ 

  ــــــــب األحيــــــــان عالقتهــــــــا فــــــــي غال
مباشـــــــرة مـــــــع وظـــــــائف المشـــــــروع 

 وسببية مع اإليراد؛
  مــن أمثلتهــا، الفائــدة علــى األمــوال

 المقترضة؛ نفقات النقل والتخزين.

  خـــــــــدماتها قصـــــــــيرة األجـــــــــل
 وخاصة بأكثر من دورة؛

  ــــــة ــــــرة الحجــــــم مقارن مــــــع كبي
 سابقتها.

 
 

، يتضح أن تطبيقه في فلسفة معايير المحاسبة الدولية IAS 23إن هذا المبدأ وبالتحديد في المعيار 
يتسم بالمرنة والنسبية بشكل كبير؛ وأن اآلراء التي يستند عليها واضعو المعايير إّنما هي استنتاجات مبنية 

                                                 
1
 Barbe-Dandon Odile & Didelot Laurent, Maitriser Les IFRS, Groupe Revue Fiduciare, 3 

ème 
Edition, Paris, 

France, 2007. p.343.  
2
  The IFRS Foundation, IAS 23: Borrowing Costs, §8; 9,  http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias23.pdf, 

17/08/2013. 

 استنادا إلى: الباحث: من إعداد المصدر
  594 – 590ص ص:  ،، مرجع سابقإلدون هندريكسن. 
  175 – 167، ص ص: 2007، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طنظرية المحاسبةحمدان مأمون، و القاضي حسين. 
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على حجج قد تصلح لفترة معينة من الزمن وقد تصبح غير قابلة للتطبيق في فترات الحقة، وأهم مثال على 
مجلس معايير المحاسبة الدولية عند ، فقد قام م2007سنة  IAS 23الذي شمل تعديل المعيار ذلك التحول 

قتراض بوضع معالجة تكاليف اال، م1993تضمن تعديالت المجلس إلى غاية سنة إصداره للمعيار المُ 
ل وبعد تعدي م2007قتراض كمعالجة بديلة؛ وفي سنة لجة مفضلة، وطرح رسملة تكاليف االكمصروف كمعا

راض قتيار االعتراف المباشر بتكاليف االر مجلس معايير المحاسبة الدولية إلغاء خإصدار المعيار، قرّ 
فيمكن من خالل هذه المرونة والنسبية في التطبيق  ؛قتراض كمبدأ جوهري كمصروف وقدم رسملة تكاليف اال

عالمي المطلوب من المجتمع لى اعتبارات أخرى بحسب التوجه اإلأن تسفر التعديالت الالحقة للمعايير ع
 المالي.
 محاسبة التوحيد   .6.3

ل مباشرة بمفهوم السيطرة هو المبدأ المتص (Consolidations Accounting) مبدأ محاسبة التوحيد
، والمرتبط من جانب المبادئ الضمنية بمبدأ الجوهر االقتصادي فوق عمال والترتيبات المشتركةودمج األ

ستمرة التغير؛ اتساع مجال السيطرة في األعمال التي تقوم بها المنشآت في بيئة مُ  الشكل القانوني؛ فنظير
طر القانونية والتمويلية الحقيقة االقتصادية والكشف عن األُ يعتبر مبدأ محاسبة التوحيد المبدأ األنسب لعكس 

ة عند مراعاة توفير محيط إلعداد القوائم المالي األنسبالمنشآت الموحدة، وهو المبدأ  الناتجة عن أنشطة هذه
د معايير المحاسبة الدولية أهمية للحاالت التي الصدّ  اعطي في هذناسب لجميع مبادئ القياس المحاسبي. وتُ مُ 

كما يوضحه  -متفاعلة يجب أن يتم فيها اإلفصاح عن هذا النوع من المحاسبة، وتفرد لها معايير خاصة 
 IFRS 3والمعيار ،‘‘المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة’’ IAS 28كالمعيار  -(10-3)الشكل رقم 

 : تفاعل المعايير الخاصة بالتوحيد المحاسبي(10-3)شكل رقم 

 

  
 

 

 

 

 

 Source: International accounting standards board (IASB), Interaction between IFRS 10, 11, 12, and IAS 28, 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Consolidation/Consol-

disclosure/Documents/InteractionbetweenIFRS101112.pdf, 25/09/2013. 

 سيطرة منفردة ؟

 ؟ سيطرة مشتركة IFRS 10توحيد وفقا لـ 

مشترك ال اتترتيبالتحديد نوع  تأثير هام؟
 IFRS 11لـ  وفقا

 IFRS 12فصاحات وفقا لـ إ

 IASـ الستثمار وفقا لاحساب 

28 

 حساب لألصول وااللتزامات
 واإليرادات والمصروفات

IFRS 9 

 IFRS 12فصاحات وفقا لـ إ IFRS 12فصاحات وفقا لـ إ

 ال نعم

 ال نعم

 ال نعم

 عملية مشتركة مشروع مشترك
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الترتيبات ’’ IFRS 11، والمعيار ‘‘البيانات المالية الموحدة’’ IFRS 10والمعيار  ،‘‘اندماج األعمال’’
التفاعل بين  حيث نالحظ. ‘‘اإلفصاح عن المصالح في المنشآت األخرى ’’ IFRS 12، والمعيار ‘‘المشتركة

المعايير الخاصة بالتوحيد المحاسبي، واإلجراءات المتبعة في كل حالة من حاالت السيطرة الُممكنة؛ كما 
أن نسبية مبدأ محاسبة التوحيد ومرونته للتكيف مع متغيرات البيئة العامل فيها،  الشكل يتضح لنا من خالل

 صادية والقانونية.متعلق بمرونة ونسبية مفهوم السيطرة ومحّدداته االقت

 التقرير المالي المرحلي    .7.3

د ساسا بمحدّ  من المبادئ الخاصة والموجه أ (Interim Financial Report)ُيعد التقرير المالي المرحلي 
؛ حاسبيةأكيدية للمعلومة الموالتوقعية والتالوقت المناسب واالستجابة لمبدأ المالءمة من حيث القدرة التنبؤية 

ختصرا للقوائم المالية على مراحل تكون أقل من سنة مالية كاملة ويتم اختيارها من طرف مُ  عرضا  مثل وهو يُ 
قادرة على مساعدة المستخدمين في اتخاذ القرارات  حاسبيةنتاج معلومة مإناسب نشأة حسب ما تراه يُ المُ 

الواجب أن تشملها التقارير المالية فصاحات الحد األدنى من اإل IAS 34د المعيار حدّ ويُ  ؛االقتصادية الصائبة
. وتشمل التقارير المالية التي 1خالل المراحل التي تكون على األقل بنهاية النصف األول من السنة المالية

على بيان موجز للمركز  - 26و 8في الفقرة  IAS 34بينه المعيار كما يُ -عدها المنشأة خالل الفترة المرحلية تُ 
خل الشامل، بيان موجز للتغيرات في حقوق الملكية، بيان موجز للتدفقات النقدية، المالي، بيان موجز للد

رير اتقالطبق نفس السياسات المحاسبية في تُ مالحظات توضيحية مختارة؛ بحيث يجب على المنشأة أن 
المحاسبية التي المالية السنوية، باستثناء التغيرات في السياسات  لتقاريركما يتم تطبيقها في ا المرحليةالمالية 

الحصول على يمكن  مرحليالتطبيق مبدأ التقرير من خالل . فتتم بعد تاريخ القوائم المالية السنوية األخيرة
هذه  في عمليات التنبؤ أو التوقع، كما أن أحدث البيانات بدال من االعتماد فقط على بيانات السنوات السابقة

 المنشأةقدرة  ين يحتاجون إلى تقييمذ  اللّ وفر معلومات هامة للدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة تُ  التقارير
 .السيولةعلى توليد التدفق النقدي الكافي والحفاظ  على

ال يخلو هذا المبدأ من المرونة والنسبية في التطبيق لتحقيق القدرة على التكيف في بيئة األعمال، 
فصاح عنها والتي تكون المعلومات التي تقوم المنشأة باإلد لكمية ناسب المحدّ والتوقيت المُ عتبار التكلفة عد ا  فيُ 

كما كتحديث لألحداث والعمليات والظروف وتتجنب التكرار، وهذا بمراعاة الحد األدنى من اإلفصاح الواجب؛ 
اد مجموعة متكاملة من عدألي منشأة كانت، وال يمنع تشجيع إ جبار والمنع أن التطبيق يكون بعيدا عن اإل

التقارير المالية خالل التقرير المرحلي، إضافة إلى األخذ بالمادية لتطبيق هذا المبدأ الخاص والتنبه إلى أن 
 عداد التقارير المرحلية. لهما جانب واسع عند إ التقديرات والحكم الشخصي 

 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 34: Interim Financial Reporting, §1,   

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias34.pdf, 25/08/2013. 
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 محاسبة التحوط   .8.3

 Hedge)المبدأ األخير الذي نورده في سلسلة المبادئ الخاصة هو مبدأ محاسبة التحوط 

Accounting)ر المالية من حيث كونه ، وهو المبدأ الذي يتفاعل بشكل مباشر مع مفهوم الكشف عن المخاط
وبند التحوط؛  صطلحات أساسية هي طبيعة التحوط وأداة التحوطويشمل هذا المبدأ ثالثة مُ  ؛دارتهامن ركائز إ

لكن قبل التطرق إلى هذه المصطلحات، البد من التفرقة بين التحوط ومحاسبة التحوط، فحسب ما قدمه 
إدارة المخاطر عن عبر التحوط عن ، يُ الدولية إلعداد التقارير الماليةموظفي قسم التعليم في مؤسسة المعايير 

د لمعادلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات حدّ مُ  لغرض ‘‘أداة التحوط’’ طريق استخدام أداة مالية واحدة
؛ أما محاسبة ‘‘البند المحوط’’ لتزام ثابت أو تدفقات نقدية مستقبليةلتزام معترف به أو ا  النقدية ألصل أو ا  

أو  ،1طابقة التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط والبند المحوط في نفس بيان الدخلمُ التحوط فهي وببساطة 
على الربح  )أو المقاصة( آثار التعويضبتعترف بأنها  IAS 39بمعنى أقل وضوحا هي كما عرفها المعيار 

ق والتدقيق في عمّ وبابتعادنا عن الشرح المُ  .2متحوطلتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط والبند اللأو الخسارة 
نا سنكتفي كما أشرنا ال يسعه هذا العنصر(، فإنّ حيثيان مبدأ محاسبة التحوط )لتعقد أسلوبه وحاالته بما 

عالمية على عتبارات التي أوجبتها الوظيفة اإلستحدث ضمن االسابقا ، بتوضيح أهم مالمحه كمبدأ خاص مُ 
 . (11-3)مبادئ القياس المحاسبي، وهذا كما يوضحه الشكل رقم 

 (: محاسبة التحوط11-3شكل رقم )
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1
 إصدارات :12 لقسما ،الحجم ومتوسطة الصغيرة للمنشآت المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير الدولية، المحاسبة معايير مجلس  

  ،2010 األخرى، المالية األدوات

http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/21_Financial_Instruments_version2010_8.ppt  ، 25/10/2013. 
2
  The IFRS Foundation, IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement, § 85,  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/ias39.pdf, 15/08/2013. 

المحوط:  هو إما أصل أو البند
لتزام ثابت أو عملية لتزام أو ا  ا  

مستقبلية متوقعة أو عملية متوقعة 
ن صافي االستثمار من العمليات م
 جنبية.األ

 

التحوط: هي مشتق معين أو  أداة
)بالنسبة للتحوط من أخطار التغير في 
سعر الصرف األجنبي فقط( أصل أو 
خصم مالي غير مشتق يتوقع أن تعادل 

تدفقاته النقدية التغيرات قيمته العادلة أو 
في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

 لبند محوط.

تأهل التحوط لمحاسبة التحوط يكون بارتباطه بمخاطر محددة ومعينة، ال أن يرتبط فقط بمخاطر األعمال العامة للمنشأة، 
 كما يجب أن يؤثر بشكل أساسي على أرباح وخسائر المنشأة، ويكون قابل ألن تقيس المنشأة فاعليته بشكل موثوق.  

 محاسبةالتحوط
-ط مطابقة بنود وأدوات التحو  -  

ط القيمة تحو 
 العادلة

تحوط 
التدفقات 
 النقدية

تحوط صافي 
 االستثمار

 .31/03/2014، في إصداريهما إلى غاية IFRS 9و  IAS 39المعيار  استنادا إلىمن إعداد الباحث  :المصدر
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 IASز المرونة والنسبية في تطبيق هذا المبدأ في جانب كبير في نسبية ومرونة تعديالت المعيار برُ تَ 

، فقد تم تعديل هذا المعيار عديد المرات بهدف الحد من التعقيد والتوجه أكثر نحو عكس إدارة المنشأة 39
المخاطر؛ حيث تم ة مع عمليات إدار  ومالءمتهلتحوط انهج أكثر موضوعية لمحاسبة  من خاللللمخاطر 

لمحفظة التحوط من مخاطر  تستخدم التيالعادلة  ، لتمكين محاسبة تحوط القيمةم2004 سنةالتعديل في 
محاسبة للتوضيح كيفية تطبيق المبادئ األساسية  يةتطبيق ات، تقديم توجيهم2008 ، وفي سنةأسعار الفائدة

تم تعديل المعيار بخصوص محاسبة التحوط؛ حيث أن متطلباتها اعُتبرت من قبل  م2010سنة وفي  التحوط؛
ة للمخاطر، كذلك ال تعكس إلى أي مدى تعتبر نشأالية معقدة وال تعكس إدارة المعدي ومستخدمي القوائم الممُ 

دي إلى هذه العملية ناجحة في تحقيق أهداف إدارة المخاطر، حيث تم حذف العديد من المتطلبات التي تؤ 
ل؛ فقد اشتمل التعسفيةنتائج  ى وضع نهج أكثر مشروع مراجعة شاملة لمتطلبات محاسبة التحوط، وا 

 المخاطر.لتحوط ومالءمتها مع عمليات إدارة موضوعية لمحاسبة ا
ف في مبدأ محاسبة التحوط لتحسين إلى التكي السعيخالل هذه التعديالت المتكررة تتجلى ميزة فمن 

سب ثقة مستخدمي وك ،نشأة في سعيها إلى االستمرارية في أداء النشاطلتي قد تواجهها المُ دارة المخاطر اإ
ملة وتسعى إلى التحوط لها بكل من حيث أن المنشأة تكشف عن المخاطر المالية المحت حاسبيةالمعلومات الم

 . يةالفع

III. احملاس يب القياس حمددات عىل التأأثري 

ن ، فإوالمبادئ المتعلقة بقواعد القياس المحاسبي المفاهيم لتطبيق عند سعي معدي القوائم المالية
بالتمام المطلوب، فهنالك بعض التعارض الذي ينشأ عند محاولة التطبيق ن بالسهولة المطلقة و مر ال يكو األ

قيود ال تسمح بتطبيق بعض  عتمدة؛ كما يمكن أن يكون هناكالشامل لكل المبادئ بما يتناسب والمفاهيم المُ 
تقييدا إلنتاج رى فيها ندات التي المفاهيم أو بعض المبادئ؛ حيث سنتطرق في هذا الجزء إلى أهم المحدّ 

    معلومة محاسبية بالمفهوم المطلق لتعظيم المحتوى اإلعالمي المالئم التخاذ القرارات.

  المالية غير المعلومات .1

عيق مكن أن تُ دات التي يُ المالية في وقتنا الحالي من المحدّ  عن البيانات غيراإلفصاح و عد القياس يُ 
على المعلومات التي  ا  شكل قيدالتطبيق الجيد والتام للمبادئ المحاسبية على اختالف مستوياتها، ومن ثم تُ 

وجوانب  االجتماعيةو  البيئية فنتيجة الهتمام المجتمع الدولي باآلثاريمكن أن تقدمها التقارير المالية؛ 
لمنشآت األعمال وضرورة اإلعالم عنها، أخذ القياس المحاسبي باعتبارات جديدة في ظل التوسع  االستدامة

في اإلعالم المحاسبي، حيث أصبح لزاما دمج محاسبة المشروع مع الظروف البيئية واالجتماعية، مما فرض 
، بحيث طلبات الوظيفة اإلعالمية للمحاسبةواألساليب الفنية للقياس مواكبة  لمت قواعدضرورة التوسع في ال

عدم تناغم القياس المحاسبي مع وظيفة اإلعالم، أو باألحرى عدم تناغم ما يجب إلى  وصل هذا التوسع
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عد حسب رأينا، معيقا لعكس الحقيقة ؛ األمر الذي يُ إيصاله من معلومات مع الكيفية التي يجب قياسها بها
 من مالءمة المعلومات الواردة في التقارير المالية التخاذ القرارات.  نقصا  مُ االقتصادية على الوجه المطلوب و 

 المناسب تيوقتوال والمنفعة التكلفة .2

قيد المعلومات دات التي تُ ، الثالثية التي تشكل أيضا أهم المحدّ عد التكلفة والمنفعة والتوقيت المناسبتُ 
، تتضح لنا الحاالت التي تكون فيها هذه (12-3)على الشكل رقم  التي يمكن أن تقدمها التقارير المالية؛ فبناء  

قيدة للمعلومات المحاسبية، فبافتراض أن التوقيت المناسب يكون في أغلب الحاالت مساعدا على الثالثية مُ 
 زيادة قيمة المنفعة التي تقدمها المعلومة المحاسبية، نجد من جانب آخر أن زيادة التكاليف المتكبدة إلنتاج

إال أن  ؛المعلومات المحاسبية سيكون من المفروض مؤديا إلى جاهزيتها لالستعمال في التوقيت المناسب
في التطبيق العملي عالقات مختلفة تماما، فيشير الشكل المذكور  االفتراضين قد ال يصدقا، وتظهرهذين 

فصاح عن يد القياس واإلسابقا إلى أن العالقات الموضحة في السطر العلوي منه، تشكل عالقات ال تق
فعالة في استخدام قدر متدني من التكاليف إلنتاج  تكون  -أي العالقات –المعلومات المحاسبية، وهذا كونها 

، فيشير إلى (12-3)معلومة في التوقيت المناسب وذات منفعة كبيرة؛ أما السطر الثاني من الشكل رقم 
ت المحاسبية، وهذا نظير التكلفة المفرطة التي تقابل بالقدر قياس واإلفصاح عن المعلومالالعالقات المقيدة ل

نفسه من التوقيت المناسب والمنفعة للمعلومة؛ ففي هذه الحاالت قد يستغني القائمون على هذا النوع من 
مكن د من التوسع في اإلفصاح، بالرغم من أن المنفعة الضئيلة لتلك المعلومات يُ حُ المعلومات، األمر الذي يَ 

بتكلفة توازيها أو حتى أقل منها، األمر الذي قد يزيد من دقة واستنارة اتخاذ القرارات  إنتاجهافسي المنشأة لمنا
 االقتصادية.

 دات للمعلومة المحاسبية(: التكلفة والتوقيت المناسب والمنفعة كمحدّ 12-3شكل رقم )
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169 

 

  القياس قواعد على احملاسيب اإلعالم تأثري 

من جهة أخرى، وكون إنتاج المعلومات المالية المساعدة على اتخاذ القرارات، ال يقتصر على 
ون إلى مصادر أخرى قد ال أيلجالتقارير المالية التي تنتجها المنشآت، فإن مستخدمي المعلومة المالية قد 

في صالح المنشأة؛ لهذا فإن  حيان ليستتعكس حقيقة الوضع المالية للمنشأة، وقد تكون في بعض األ
المنشآت قد ُتضحي وتتكبد تكاليف زائدة عن المنفعة المتوقعة للمعلومة الممكن التقرير عنها لسد هذه الفجوة 

 اإلعالمية، وبما يعكس حقيقة وضعها المالي.

  النسبية األهمية .3

حداثات التي ستالنسبية هي أهم اال أشرنا إلى أن عند تحليلنا للمبادئ المتعلقة بالقياس المحاسبي
لزم طلق ومُ ن النسبية في تحليلنا تعني عدم وجود حكم مُ عالمية على هذه المبادئ، وأجاءت بها الوظيفة اإل

نما يتم االختيار تبعا للحاجة والظروف المُ  سس هيأة، وأشرنا أيضا إلى أن النسبية هي من أُ لكل الحاالت، وا 
د للمعلومات الممكن لمرونة في التطبيق. نأتي اآلن إلى األهمية النسبية كمحدّ ذا ما اقترنت مع اإالتكيف 
إلى أن المعلومة تكون ذات أهمية  QC11طار التصوري في الفقرة ا في التقارير المالية، فيشير اإلتضمينه
 بناء  المستخدمين يتخذها ؤثر على القرارات التي ييمكن أن  حذفها أو تحريفهاإذا كان  (Materiality)نسبية 
د للمالءمة بتصور من المنشأة، حدّ  عينة، فاألهمية النسبية هي جانب مُ لتقارير منشأة مُ المعلومات المالية  على

؛ منشأةللالتي تتعلق بها المعلومات في سياق التقرير المالي  البنود (أو كليهما)طبيعة أو حجم واستنادا إلى 
ما يمكن أن يكون  سبقا  د مُ حدّ  أن يُ أو  لألهمية النسبيةموحدة ال ةتبة الكميعالد يبالتالي، ال يمكن للمجلس تحد

 في حالة معينة. ذا أهمية نسبية
ها ُتعبر عن المالءمة لألهمية النسبية، أنّ  التصوري طار ما يلفت االنتباه من خالل هذه اإلشارة في اإل

كيدية محل تصور أوالقيمة الت والتوقعية من وجهة نظر المنشأة، وهذا األمر يضع أيضا القيمة التنبؤية
المنشأة؛ فاألمر يدخل إلى حيز الحكم الشخصي من خالل التقدير واالجتهاد ووجهة النظر التي تأخذ بعين 

د األهمية النسبية من حيث كونه حدّ  ، مُ (13-3)ويلخص لنا الشكل رقم  ؛االعتبار وضعية المنشأة وما يالئمها
 المنشأة. من عبر عن المالءمة بتصوريُ 

 (: األهمية النسبية، المالءمة بتصور من المنشأة13-3شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهمية النسبية
 المالءمة بتصور من المنشأة

 تصور المنشأة يتعلق بـ:
 الشخصي؛ حكمها توسيع -
 القرارات؛ اتخاذ -

 البند؛ وحجم طبيعة -

 التوقعية/ التنبؤية القيمة في التأثير -
 .والتأكيدية

  
 

 

قيمة تنبؤية/ توقعية بتصور 
 من المنشأة

 

 قيمة تأكيدية بتصور من المنشأة
 

 من إعداد الباحث. المصدر:
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 الحيطة .4

، من مكونات الموثوقية، م2010لما قبل تعديل سنة  طار التصوري في اإل (Prudence) كانت الحيطة
ضمن مكونات التمثيل الصادق، بحيث يشير في هذا  طار التصوري رد ذكرها في اإللم يَ ولكنها بعد التعديل 

إلى وجود سببين لهذا؛ أوال، ألن الحيطة  9.18في الفقرة  طار التصوري وع مراجعة تعديل اإلد مشر الصدّ 
في عداد التقارير المالية، والحيطة هي نوع من التشويه المتعمد للمعلومات الواردة إ تتعارض مع الحياد في 

، يؤدي إلى المبالغة في االلتزاماتصول و طة في فترة ما على األيا، ألن تطبيق شروط الحيهذه التقارير؛ وثان
 األداء المالي لفترة الحقة، األمر الذي ال يعكس الحقيقة االقتصادية للمنشأة لكل فترة على حدى.  

هناك ، إال أن م2010لما بعد تعديل سنة  طار التصوري الحيطة في تعديل اإللكن رغم عدم تضمين 
طار ع مراجعة وتعديل اإلزالتها، وهذا حسب النقاش الدائر ضمن مشرو إالعديد من االعتراضات على 

؛ بحيث كانت الحجج تقول أن تعمد عكس تقديرات متحفظة في التقارير المالية قد 9.19في الفقرة  التصوري 
جراء )حذف الحيطة( ن هذا اإلات اإلدارة، إضافة إلى أيكون من المرغوب فيه لمواجهة تأثير تفاؤل تقدير 

 إمكانيةإضافة إلى ، ااألصول والمكاسب التي يعتبر وجودها غير مؤكدباالعتراف  عدممكن أن يؤدي إلى يُ 
زيد من تمثل هذه اإلزالة قد ؛ وتوجد حجة ثالثة تقول أن والخسائر المحتملة االلتزاماتبعض بعدم االعتراف 

ها ذات طبيعة غير قابلة أنّ استخدام مقاييس القيمة الحالية )بما في ذلك القيمة العادلة(، والتي يرى البعض 
  وعرضت للخطأ. للتحقق

دا كبيرا حدّ يبدوا من خالل التوجه األخير لمجلس معايير المحاسبة الدولية، أن الحيطة لم تعد تشكل مُ 
ؤخذ بهذه البساطة، فعقول المحاسبين ال تزال مبرمجة مر ال يُ ا، ولكن األات الممكن التقرير عنهعلى المعلوم

على استعمال الحيطة بشكل تلقائي، بحيث سيظهر هذا جليا من خالل مجاالت تطبيق الحكم الشخصي 
نظمة االقتصادية والمالية، األمر الذي ميزة لبعض األعد من الخصائص المُ وتقديراته؛ كما أن الحيطة تُ 

 على المجال المحاسبي دون شك. سيعكسها

 الشخصي الحكم .5

جراءات القياس إعنها في سلسلة  ةالحكم الشخصي هو الحلقة التي ال غنى للممارسة المحاسبي
ين، وهو من الجوانب المنيرة والمظلمة في الوقت ذاته بالنسبة لمهنة المحاسبة؛ بحيث المحاسبيّ  واإلفصاح

ن الفرد القائم يالبشري في مقاصده ودوافعه من جهة، وبخبرة وتكو د بالسلوك يتصل الحكم الشخصي كمحدّ 
د حدّ شكل مُ مكن أن يُ ل في جانب من هذين الجانبين يُ عداد التقارير المالية من جهة ثانية؛ فأي خلّ إ على 

، أن (14-3)ن لنا الشكل رقم بيّ يُ ؛ و مكن التقرير عنها من طرف المنشأةللمعلومات المحاسبية المُ  ا  قيدصعبا ومُ 
؛ بحيث ‘‘السلوك البشري ’’و ‘‘التكوين والخبرة’’مكن أن يكون من خالل آليتي التحكم في الحكم الشخصي يُ 

عن  واإلفصاحصبح الحكم الشخصي من خالل العناصر المكونة لكل آلية، قادرا على تدعيم القياس يُ 
ل في هاتين االقتصادية؛ كما أن أي خلّ ال على اتخاذ القرارات المعلومات المحاسبية المساعدة بشكل فعّ 

ال على هذا، هو ظهور ظلما في مجال المحاسبة، وأبسط مثاآلليتين، يجعل من الحكم الشخصي جانبا مُ 
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كاستجابة لتسخير التكوين والخبرة الجيدين لصالح السلوك  (Creative Accounting)بداعية المحاسبة اإل
هنة؛ فهنا يتجلى الحكم الشخصي كقيد على المعلومة المحاسبية البشري غير السوي والمنافي ألخالق الم

بطريقة ال أخالقية؛ وكمثال آخر حول تجلي الحكم الشخصي كمقيد للمعلومة المحاسبية، نجد الحدود التي 
على معطيات البيئة، فمهما  عداد التقارير المالية لتقديره الشخصي بناء  إ يمكن أن يستخدم فيها القائم على 

دا مطابقا ألخالق المهنة وهو حدّ يبقى هنالك مجال للخطأ؛ ويعتبر هنا الحكم الشخصي مُ  ةلتكوين والخبر كان ا
 أمر مقبول ويجري تقليصه ألدنى الحدود والتكيف معه.

 ؟ا للمعلومة المحاسبيةد(: الحكم الشخصي، كيف نتجنب كونه محدّ 14-3شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 

  والمالية االقتصادية البيئة .6

ها من جانب آخر قد المعلومات المحاسبية، فإنّ  إنتاج فزا علىمحكما تشكل البيئة االقتصادية والمالية 
جوانبه األساسية في البيئات االقتصادية تشكل قيدا على هذه العملية؛ حيث يتجلى هذا القيد في جانب من 

والمالية غير المهيأة لتطبيق المفاهيم والمبادئ المحاسبية سابقة الذكر، فضعف التشريعات االقتصادية 
قيد وبال شك القياس واإلفصاح عن والمالية المنظمة وغياب المؤسسات االقتصادية والمالية الداعمة، يُ 

د لعمليات االستثمار والتجارة المعلومات المحاسبية، فغياب األ سواق المالية وغياب التشريع المحكم والمحدّ 
يف القوانين الجبائية، كلها من الجوانب السيئة في البيئة والقوانين المساعدة على رفع قيمة العملة، وتكيّ 

للتطبيق السليم لمهنة المحاسبة؛ كما أن للبيئة االقتصادية والمالية  ا  دحدّ االقتصادية والمالية والتي تشكل مُ 
ملي على كما أشرنا سابقا، وهو جانب المؤسساتية االقتصادية والمالية التي قد تُ  ى أخر  جهةجانب مقيد من 

قة المهنة المحاسبية توجهات تخدم مقاصد القوي المؤثرة، وتحيّ د الممارسة المحاسبية عن هدف عكس الحقي
 االقتصادية لمستخدمي المعلومة المحاسبية بشكل شفاف وعادل ليساعد على استنارة القرارات االقتصادية.

 
 
 
 

 الحكم الشخصي

 التكوين والخبرة
 ينالجانب من بالمحاسبة الجيد اإللمام -

 المهنة؛ والممارسة التنظيري 
 العمليات من للتعامل الكافية المهنية الخبرة -

 واألحداث؛
 المساعدة والمعارف بالعلوم الجيد لماماإل -

 .  للمهنة السليمين والتطبيق الفهم على
 

 

 السلوك البشري 
 السامية؛ المهنية األخالق -
 الشخصية للدوافع الخضوع عدم -

 .المضّللة والخارجية
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 مستوى  االعتبارات التي كيفتها على بعد تحديد اتجاهات وظيفة اإلعالم المحاسبي الدولي، وتحليل
 نجد أن أهم النتائج التي توصلنا إليها:س، القياقواعد دات المرتبطة بحدّ المفاهيم والمبادئ والمُ 

استحداث مفاهيم جديدة كمفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد ومفهوم القيمة العادلة، وغيرها من  -
 عالم عنها؛ستوحيت من واقع البيئة الواجب اإلالمفاهيم التي اُ 

من جدل خاصة مسألة من حوله لما  دخول مفاهيم إلى حيز المراجعة كمفهوم المنافع االقتصادية -
  عدم التأكد؛

غلب المفاهيم؛ وهذا لطبيعة المنحى السلوكي الذي هيمن على الدراسات أ وضوح األثر السلوكي في  -
 في مرحلة النظريات السلوكية؛ والبحوث المحاسبية

النسبية والمرونة هما الميزتين الرئيسيتين لتمكين المبادئ المحاسبية من التكيف مع البيئة وظروف  -
 دة والمتنامية باستمرار؛الحال المتجدّ 

لمستوى محيط المبادئ، والمبادئ األساسية والمبادئ الخاصة، بيق مبادئ القياس المحاسبي وفقا تط -
 مساعدة على اتخاذ القرارات؛نتاج معلومة محاسبية إكثر نجاعة في أمكن أن يكون يُ 

بالغ ذات تأثير دات بروز المعلومة غير المالية والحكم الشخصي والبيئة االقتصادية والمالية كمحدّ   -
 قياس المعلومة المحاسبية.األهمية على 

التي استوجبتها وظيفة  ، تتكون لدينا مؤشرات حول أهم االعتباراتليهاإمن خالل النتائج التي توصلنا 
جراء الدراسة التطبيقية المقارنة بين إنا استعمالها في مكنّ يُ بحيث  ؛د القياساإلعالم المحاسبي الدولي على قواع

SCF  وIFRS لمعرفة مدى التطبيق السليم لقواعد القياس المحاسبي بمستوياته. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تأثري اإلعالم احملاسيب على أساليب 
 القياس
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التعدد واالختالف في أساليب القياس المحاسبي لم يقتصر على األنظمة المحاسبية المختلفة، بل إن 
نجده كمشكل حتى في األنظمة الخاضعة لتأثير بيئة مالية واحدة، حتى أن هذا التعدد أصبح حقيقة َسلَّم بها 

هذه البدائل ورسم حدوٍد للحكم المفكرون في مجال المحاسبة، وانتقلوا إلى إيجاد أسس لالختيار السليم بين 
الشخصي للمحاسب؛ فما ُيطلب اإلعالم عنه من حقائق اقتصادية يختلف باختالف الحاجات، وباختالف 

د النظريات المحاسبية واختالف تأثيرها على ما يجب اإلعالم عنه ناتج تعدّ و سس البناء الفكري للمحاسبة، أُ 
عالمية على قواعد القياس المحاسبي، يل جانب تأثير الوظيفة اإلبعد تحلو  ؛د مداخل التنظير ومناهجهعن تعدّ 

هذا  تن النسبية والمرونة قد ميز وأ الخروج بتصور متكامل حول طبيعة هذا التأثير وعناصره المكونة؛و 
عالم المحاسبي على قواعد طبيعة التكيف المفروضة من طرف اإلالتأثير في كل مكوناته، إضافة إلى أن 

، ليست بالتأكيد حقائق غير قابلة للنقاش في السابق الفصلالقياس تجعل من المفاهيم والمبادئ المناقشة في 
من خالل هذا الفصل الذي سنبّين فيه التأثير و  ؛عالمية للمحاسبةالحقة من تطور وتنامي الوظيفة اإلمرحلة 

التأثير الواقع على الطريقة التنفيذية  على سنركز ليب القياس المحاسبي؛مية على أساالواقع من الوظيفة اإلعال
لمفاهيم والمبادئ في لتطبيق قواعد القياس بمكوناته، فأساليب القياس هي اآللية التي نصل بها إلى تطبيق ا

 .ظل المحددات

اسية، هي إن تطرقنا إلى التأثير الواقع على أساليب القياس المحاسبي سيشمل ثالثة جوانب أس
الجانب التشغيلي للبيانات وجانب تقديرات القياس وجانب تنبؤات وتوقعات القياس، وهذا كما يوضحه الشكل 

ل في كل جانب التأثير الواقع من حيث تعظيم المحتوى اإلعالمي، السلوك البشري، ؛ بحيث سنحلّ (1-4)رقم 
حصائية،  استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات، المرونة والنسبية، استعمال طرق ونماذج رياضية وا 

 وأخيرا الدقة والتوقيت والتكلفة.
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 المحاسبي على أساليب القياس تأثير وظيفة اإلعالم(: 1-4شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الباحث.المصدر
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعالمية للمجتمع المالي االحتياجات معايير المحاسبة الدولية بناء

الوظيفة اإلعالمية التوجيهية 
 للمحاسبة

 اعتبارات جديدة لقواعد القياس تكييف

 المتعلقة بالقياس  المفاهيم

 اعتبارات جديدة ألساليب القياس تكييف

 على

 تنبؤات وتوقعات القياس   تقديرات القياس تشغيل البيانات دات المتعلقة بالقياس المحدّ  المتعلقة بالقياس  المبادئ

 على

 إعالم مقارن زمنيا ومكانيا

 إعالم قطاعي

 إعالم تعديلي لألسعار)تضخم(

 تنبؤي وتوقعيإعالم 

 استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات

 المرونة والنسبية

 الدقة والتوقيت والتكلفة

 تعظيم المحتوى اإلعالمي 

البشري جانبال  

 استعمال طرق ونماذج رياضية وإحصائية

 إعالم اجتماعي

 إعالم موحد

 إعالم مالئم وُممثل بصدق

 إعالم مرحلي

 إعالم مالي تحليلي لألداء

هيكلية تفاعل  تطور

 اإلفصاح والقياس

 يديولوجيةالخلفية الفكرية األ

 الضغط وقوى 

توقعية للمعلومةالالقدرة التنبؤية/ جودة المعلومة كمية المعلومة  
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I. اجلانب التشغييل للبياانت 

عد الجانب التشغيلي للبيانات المحاسبية حلقة الوصل بين نظاما متكامال للمعلومات، ويُ عد المحاسبة تُ 
دة في التقارير المالية المفصح عنها؛ بحيث دأبت األدبيات المحاسبية على حدّ مدخالت النظام ومخرجاته المُ 

في مسك الدفاتر باستعمال تقنية القيد المزدوج؛ إال أن  دده محّ نّ أالتعاطي مع الجانب التشغيلي للبيانات على 
نظم تخطيط موارد تسع ليشمل حاسبية قد ا  الدراسات الحديثة بّينت أن الجانب التشغيلي للبيانات الم

 في فيدتشاملة التي الدوات األالصفقة، ولكن أيضا توفير بليس فقط دعم كافة األنشطة المتعلقة و  ،المؤسسات
أنظمة من  ''فحسب التعريف القائل بأن نظام المعلومات المحاسبية هو  .1تحليل البيانات واتخاذ القرارات

ها تشمل ات واألنشطة التي تقوم بمعالجة البيانات والمعلومات في المؤسسة، وأنّ ، وسجالت البيانشخاصاأل
على نظام المعلومات بشكل عام، يجب و  ؛عمليات المنظمة اليدوية واآللية التي تهدف إلى دعم المديرين

أفضل النظرة ؛ تتضح بشكل 2على المستويات اإلدارية المختلفة'' ستراتيجياتاالير وتنفيذ دعم تطو  المحاسبية
، في كونه ليس موجها فقط إلنتاج التقارير المالية باستعمال مسك ةلنظام المعلومات المحاسبيوسعة الم

نّ  عالمي تفسيري توجيهي مساعد على اتخاذ القرارات، تساعه ليشكل طابع إ ما االدفاتر بطريقة القيد المزدوج، وا 
 ها؛ وهذا هو لب الطرح الذي سنورده في هذا الجزء.من خالل آليات مستحدثه للتعامل مع البيانات وتشغيل

، والذي يعد الجانب التشغيلي الّلب المحرك ةشارات إلى نظام المعلومات المحاسبيمن خالل هذه اإل
حول المحاسبة المالية والتي  ةوجوهر التحويل القائم بين المدخالت والمخرجات؛ وباستحضار التعاريف السائد

ها عملية تسجيل وتصنيف وتلخيص وتجميع وتفسير العمليات واألحداث سبة على أنّ في أغلبها تعرف المحا
 (Recording)المالية، نجد أن جوهر الجانب التشغيلي للبيانات المحاسبية هو هذه المراحل؛ فالتسجيل 

 ،(Interpreting)والتفسير  (Aggregation)والتجميع  (Summarizing)والتلخيص   (Classifying)التصنيفو
ة التخاذ عالمية قابللتتحول إلى مخرجات إ  ةمات المحاسبيهي المراحل التي تمر بها مدخالت نظام المعلو 

القرارات االقتصادية الصائبة؛ ولكن إذا أردنا التعمق أكثر في هذه المراحل المكونة للجانب التشغيلي 
من الصحة والمالءمة، بحيث  (Validation)للبيانات، نجد أن هناك مرحلة قبل عملية التسجيل وهي التحقق 

د ونختار األشياء أو النشاطات حدّ ولى في المحاسبة هي أن نُ د إلى أن الخطوة األفي هذا الصدّ  بالقاوي يشير 
 ؛3عملية القياس ى جر الئمة للمستخدمين قبل أن تُ ها مُ عتقد بأنّ أو األحداث بسماتها أو خصائصها التي يُ 

جري عليها عملية التشغيل مالئمة للمستخدمين، هي أولى المراحل في فالتحقق من أن البيانات التي ستَ 
 الجانب التشغيلي للبيانات المحاسبية.

                                                 
1
 Inghirami Iacopo Ennio, Defining Accounting Information Systems Boundaries, in Mancini Daniela et al. (eds), 

Accounting Information Systems for Decision Making, Lecture Notes in Information Systems and 

Organisation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 3, pp 185-201, 2013, p.185.  
2
 Ibid., p. 186. 

3
 .90: ص ،سابق مرجع رياحي، بالقاوي أحمد  
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 Data)من األمور الهامة التي سنعالجها في هذا الجزء هي جودة تشغيل البيانات المحاسبية 

Processing Quality)عالمية للقياسعليه تأثيرات الوظيفة اإل ىتي تبنساس ال، والتي تعد في تصورنا األ 
عالمي للقياس المحاسبي من جانب األساليب المستخدمة؛ فهذه الجودة في المحاسبي، وأساس تعميق البعد اإل

ساسا على تصورات مستخدمي المعلومات أدة من خالل خصائص أو أبعاد وتعتمد حدّ تشغيل البيانات تكون مُ 
 سنبدأهاوالتي المحاسبية؛ بحيث نأتي اآلن إلى طرحنا ألهم االستحداثات على  تشغيل البيانات المحاسبية، 

 بتعظيم المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية. 

 تعظيم المحتوى اإلعالمي .1

دة في كل حدّ جابة مُ إت لديه س؟ هو سؤال ليإلعالمي األمثل للتقارير الماليةما هو المحتوى ا
ن للتقارير المالية؛ فالمحتوى ين واهتمامات المستخدميدّ ع  ليه باختالف نشاط المُ إالظروف، وتختلف النظرة 

عالمي الذي تقدمه التقارير المالية للمستخدمين هو ذلك المضمون من المعلومات المالية المالئمة الذي اإل
عد المحاسبة؛ ويُ يساعد على اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة في الظروف التي تتواجد فيها المنشأة محل 

ضمنة في التقارير المالية مة المُ عالمي، بمثابة الحد األقصى من المعلومات المالئتعظيم المحتوى اإل
والموجهة لتلبية الحد األقصى من احتياجات أغلب أو جل الفئات المستخدمة للتقارير المالية. إن التعامل مع 
المحتوى اإلعالمي بهذا التعريف تعتريه العديد من النقائص والتناقضات في أرض الواقع، خاصة إذا علمنا 

ت المالية هي في أغلب األحيان مختلفة من فئة إلى أخرى، وأن التركيز أن احتياجات مستخدمي المعلوما
، أو لى الحد األقصى في ظل التنوع واالختالفعلى تعظيم المحتوى اإلعالمي ال يمكن أن يتسم بالتعظيم إ

 كما -لهذا فإن طرحنا لهذا المفهوم سيكون  حتى التعارض بين االحتياجات المطلوبة من التقارير المالية؛
 المراحل المكونة لعملية من خالل معرفة حدود الحساسية التي يمكن أن تشكلها -(2-4)يوضحه الشكل رقم 

 المحتوي اإلعالمي لمراحل تشغيل البيانات المحاسبية(: حساسية 2-4شكل رقم )
 

 

 
 

  

 

 
+ - 

 تفسير

 تجميع

 تلخيص

 تصنيف

 تسجيل

 تحقق

مجال المحتوى 
 اإلعالمي األمثل

 من إعداد الباحث. المصدر:
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ومعرفة الحدود التي يمكن أن يوافق فيها القائمون على عملية التشغيل إلصدار محتوى  ،تشغيل البيانات
مشكلين بذلك  ،معلوماتي أمثل التخاذ القرارات االقتصادية الصائبة ألقصى حٍد ممكن من المستخدمين

 للمحتوى اإلعالمي.المجال األمثل 

 (Validation)مرحلة التحقق    .1.1

نبدأ التحليل مع مرحلة التحقق، والتي كما بّينا سابقا، هي التحقق من صحة ومالءمة البيانات 
عبر هذه المالءمة عن المالءمة القبلية السابقة ، بحيث تُ ةالمتأتية من مدخالت نظام المعلومات المحاسبي

عالمية على مبادئ القياس نا للتأثير الواقع من الوظيفة اإلكما أشرنا في تحليل ،للمالءمة كمبدأ ضمني
 ضمانالمحاسبي، وهي تحمل الخلفية القبلية لمضمون القيمة التنبؤية والتوقعية والقيمة التأكيدية، من خالل 

ه عرف بأنّ بيانات يُ فالتحقق من ال ؛ا ومفيداوصحيح من الفاقد االبيانات ينتظر منه أن يكون خاليأن اختيار 
ل جميع البيانات المتاحة في مجموعة متسقة لتحديد حالة العملية؛ ويستند التحقق ه يحوّ مهمة هامة جدا، وأنّ 

من البيانات على مفهوم القياس المتكرر، ونموذج العملية، فمفهوم القياس المتكرر ال يقتصر فقط على 
هو مفهوم عام إنما قياس مختلفة،  جهاتت واحد من قبل قياس نفس المتغير في وق فيها الحاالت التي يتم

يشمل التكرار المكاني والهيكلي والزماني؛ وبشكل عام، هو نموذج من العملية الشاملة المستخدمة للسماح 
ه من العلوم التطبيقية الدقيقة، إال أنّ  اقهشتقامن خالل التعريف، ورغم  .1بتصحيح القياسات بواسطة التحقق

تكرر، والذي ، أولها، أن القياس المُ -(3-4)كما يوضحه الشكل رقم  –ي طرحنا من عدة جوانب مفيد جدا ف
عداد التقارير لقواعد إ مكن أن يعني كمفهوم في مجال أساليب القياس المحاسبي، استيعاب القائمين على يُ 

الناتجة عن قياس القياس الممكن تطبيقها بحسب االحتياجات والظروف، مع تحري مراجعة القياسات 
عرف بالقياس ما بعد االعتراف المبدئي(؛ بحيث أن هذا القياس المتكرر يمكن تطبيقه محاسبي سابق )أو ما يُ 

عد س فيها النشاط؛ والبُ مارَ وبكل أبعاده في المجال المحاسبي، فالبعد المكاني يكون بحسب البيئة التي يُ 
س مارَ عد الهيكلي فيكون بحسب النشاط المُ شاط؛ أما البُ س فيه النمارَ الزماني يكون بحسب الزمن الذي يُ 

والمؤثرات الخارجية فيه في بيئة ثابتة، إضافة إلى أن الحاالت التي يمكن أن تواجهها المنشأة وال يكون فيها 
ذا عرفنا أن من شروط القياس أن تكون الظاهرة متسقة مع نظرية القياس إقياس متكرر غير واردة، خاصة 

؛ وبالنسبة للجانب الثاني، فهو جانب تحديد 2لتكراراة يتبار وقابلاالخ وقابليةموضوعية من حيث الالمحاسبي 
نموذج عملية القياس المحاسبي، والذي يكون من خالل المعطيات المتأتية من القياس المتكرر؛ وبعد هاتين 

 الخطوتين، تصبح البيانات جاهزة في مجموعة متسقة قابلة للتسجيل. 
 

                                                 
1
 Christophe Ullrich, Application de la validation de données dynamiques au suivi de performance d’un procédé, 

thèse de doctorat (non publié) en science de l’ingénieur, Université de Liège - Belgique -, Faculté des sciences 

appliquées, 2010, pp. 7; 8, http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-10122010-

093145/unrestricted/These_CHU.pdf, 15/10/2013. 
2
 M’Pherson Philip K. & Pike Stephen, Accounting, empirical measurement and intellectual capital, Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3, pp. 246-260, 2001, p.246.  
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 (: مرحلة التحقق من صحة ومالءمة البيانات3-4رقم )شكل 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجاه التحقق من الصحة والمالءمة، يكون من خالل اإلفراط أو اإن حساسية المحتوى اإلعالمي 
اإلعالمي للتقارير المالية؛ ووجهة نظرنا في هذا األمر مبنية نقص المحتوى يالتفريط في التحقق، فكليهما 

على أن زيادة الحرص في اختيار البيانات المالئمة قد تؤدي إلى التوجيه الالإرادي لمجموعة البيانات نحو 
ويشوبه لبس وتضليل للمستخدمين، وال ُيعبر عن الحقيقة  نموذج قياس ومن ثم إفصاح يخدم مصلحة معينة

االقتصادية للمنشأة. ومن ناحية ثانية، ُيمكن للتفريط في التحقق أن يؤدي إلى مجموعة بيانات متعلقة بعملية 
أو حدث غير صحيح وغير مالئم للمستخدمين، األمر الذي ينجر عنه ُنقص في المحتوى اإلعالمي للتقارير 

نتاجها؛ فاألمر يكون بحسب رأينا، مبني على الوسطية ما دام األمر غير محسوٍم بالنسبة لدرجة إ المالية عند

 استنادا إلى: من إعداد الباحث :المصدر
Christophe Ullrich, Application de la validation de données dynamiques au suivi de performance d’un procédé, 

thèse de doctorat (non publié) en science de l’ingénieur, Université de Liège - Belgique -, Faculté des sciences 

appliquées, 2010, pp. 7; 8, http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-10122010-

093145/unrestricted/These_CHU.pdf, 15/10/2013. 

القياسالمحاسبينموذجعملية  
 اختيار نموذج عملية القياس المناسب تبعا لمعطيات القياس المتكرر 

 القياسالمتكرر

 تحويل البيانات إلى مجموعة متسقة محقق في صحتها ومالءمتها، وتكون قابلة للتسجيل

تكرار مكاني: بحسب 
البيئة التي يمارس فيها 

 النشاط.

تكرار زماني: بحسب 
الذي يمارس الزمن 

 فيها النشاط.

تكرار هيكلي: بحسب 
النشاط الممارس من 

 طرف المنشأة.

بيانات غير 
متسقة وغير 
 محقق فيها

يؤدي إلى التحقق من 
صحة ومالءمة 

ديناميكية لالبيانات 
 التغير.

 مرحلة التحقق

يؤدي إلى التحقق من 
صحة ومالءمة البيانات 
عند ربطها بمتغير 
 مؤثر)لبيئة النشاط نفسها(

يؤدي إلى التحقق من 
صحة ومالءمة 
البيانات عند ربطها 
 بمتغير اختالف البيئة. 
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التحقق المطلوبة عند بداية عملية تشغيل البيانات المحاسبية، ويكون لوجهة نظر القائمين على مرحلة التحقق 
 الفصل في الدرجة الُمثلى الواجب تطبيقها لتعظيم المحتوى اإلعالمي.

 (Recording) التسجيلمرحلة    .2.1

، أو يمكن القول أن المرحلة الثانية التي تؤثر على حساسية المحتوى اإلعالمي، هي مرحلة التسجيل
؛ فال يكون هنالك (Recognition)عبر عن االعتراف هذه المرحلة هي في فلسفة معايير المحاسبة الدولية تُ 

طار إليه اإلفي الفكر المحاسبي اعتراف من غير تسجيل، وال تسجيل من دون اعتراف؛ فحسب ما أشار 
دراج ، فإن "االعتراف هو عملية اإل4.37، في الفقرة م2010التصوري ساري المفعول منذ سنة 

(Incorporating) ا يستلزم وصف في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل للبند ... وهذ(Depiction)  البند
دخال  بكلمات وبمبلغ نقدي هذا المبلغ في مجاميع قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل"؛ كما  (Inclusion)وا 

لصفقات التجارية في لأو تسجيل اآلثار النقدية  دراجإيشير تعريف آخر إلى أن االعتراف في المحاسبة هو 
؛ فيتضح من خالل التعريفين أن االعتراف هو التسجيل في تعريفه 1اليةالم قوائمدفاتر الحسابات أو ال

 دراج والوصف واإلدخال في دفاتر المحاسبة.  ، والذي يشمل اإلاإلجرائي
عالمي لمرحلة التسجيل تكون من خالل عدم التأكد الذي قد تتسم به المنافع إن حساسية المحتوى اإل

لمنشأة، فعدم القدرة على ضبط درجة عدم التأكد بشيء من الدقة، قد االقتصادية المحتمل أن يجلبها البند ل
عداد التقارير المالية يتوسعون في تسجيل البنود أو يتحفظون على تسجيل بعض البنود، إ يجعل القائمين على 

انب الثاني في عالمي للتقارير؛ الجإلى التخفيض من مستوى المحتوى اإلاألمر الذي قد يؤدي في الحالتين 
تجاه التسجيل هو تطبيق األهمية النسبية، والتي كما أطلقنا عليها في الفصل اعالمي حساسية المحتوى اإل

صطلح المالءمة بتصور المنشأة، فهذا التصور للمالءمة قد ال يصدق، وقد ينجم عنه توسع أو السابق مُ 
 حتوى اإلعالمي للتقارير المالية.ل من المتقليص في عدد البنود المسجلة، األمر الذي في شقيه يمكن أن يقلّ 

 (Classifying) التصنيفمرحلة    .3.1

عالمي للتقارير المالية، هي بيانات والتي تؤثر في المحتوى اإلالمرحلة الثالثة من مراحل تشغيل ال
، 4.2طار التصوري في الفقرة يير الدولية هو كما أشار إليه اإلمرحلة التصنيف، والتصنيف في فلسفة المعا

تصنيفات تصوير اآلثار المالية للمعامالت واألحداث األخرى من خالل تجميعها في  هي المالية القوائمبأن 
صول األ هيالمركز المالية ؛ فنجد أن التصنيفات الرئيسية لقائمة االقتصادية هاوفقا لخصائص رئيسية

ت والمصروفات؛ كما تعتمد عملية يرادافات الرئيسية لقائمة الدخل هي اإلوحقوق الملكية، والتصني االلتزاماتو 
العرض على استعمال تصنيفات فرعية لهذه التصنيفات الرئيسية، تكون بحسب الطبيعة أو الوظيفة، والغاية 

 .القرارات االقتصادية اتخاذعرض المعلومات بالطريقة األكثر فائدة للمستخدمين ألغراض منها 

                                                 
1
 Business dictionary, Recognition, http://www.businessdictionary.com/definition/recognition.html, 15/11/2013 .  
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 لة التصنيف من حيث درجة تعقيدها وبساطتها، فإذاعالمي للتقارير المالية بمرحويتأثر المحتوى اإل
التصنيف بسيطا جدا، أي االكتفاء بالتصنيفات الرئيسية إلى حٍد كبير دون الدخول في التفاصيل الدقيقة  كان

مر الذي يمكن مفتقرا إلى الدقة في التحديد، األعالمي للتقارير المالية يجعل المحتوى اإللتصنيف البنود، قد 
ومن جهة  ؛الكافيين التخاذ القرارات واإلدراكفي نقص الفهم  حاسبيةيوقع مستخدمي المعلومات الم نأ

عرف بالتشويش على المعلومة المراد معاكسة، فإن التفصيل المتناهي للتصنيفات قد يوقع المستخدم فيما يُ 
عداد التقارير إ مين على دي أيضا بالقائؤ يصالها، نظرا لتشعب وكثرة التفصيل، األمر الذي يمكن أن يإ

المالية، إلى الخطأ في التصنيف نظير التعقيد الكبير والتخصيص الدقيق للتصنيفات؛ كما قد يأخذ مفهوم 
ومتكرر  ردعالمي للتقارير المالية، فهو وااإلإعادة التصنيف حيزا كبيرا من التأثير على حساسية المحتوى 

في التصنيف أو الرفع منه، فتحريك المبلغ النقدي من  الحدوث ويمكن أن يكون في شق تقليص التعقيد
حساب إلى آخر، قد يكون لسبب زمني، كتغير تصنيف الديون من طويلة إلى قصيرة األجل، كما يمكن أن 

من التصنيف في الممتلكات  هك مبلغحرّ يكون لسبب وظيفي، كالتوقف عن استغالل مبني وتحويله للبيع فيُ 
 لتصنيف في االستثمارات. إن التحول من جانب آلخر في التصنيف سواء لزيادةوالمعدات إلى ا والمنشآت

 م2011سنة  في دراسة Brüggemannإليه  التعقيد أو لتخفيضه، قد تكون له دوافع سياسية، وهذا ما أشار
؛ حيث بّينت الدراسة أن IFRS وفقا للمعاييرلقيمة العادلة اعادة تصنيف إلاالقتصادية  ثاراآلشملت 

مع  ،IFRS المعايير البنوك تقدم التقارير بموجب جعلت IFRS 7والمعيار  IAS 39على المعيار  التعديالت
فئات التي تتطلب القياس الألصول المالية التي تم قياسها سابقا بالقيمة العادلة في اعادة تصنيف إ خيار 

عن فعالية محاسبة القيمة العادلة لهذه التخلي  ، وهذا يعنيبأثر رجعي ، ويكون هذا اإلجراءبالتكلفة المطفأة
فوائد على المدى ال يزيد من ،IFRS وفقا للمعاييرتصنيف الن خيار إعادة أ إلى لكن النتائج أشارت ؛األصول
بمثابة وسيلة سياسية لتقديم اإلغاثة قصيرة ؛ األمر الذي ُعد تكاليف على المدى الطويليرفع من الو  ،القصير

 .1ضطراباااألجل للبنوك األكثر 
عالمي تكون في التعقيد أو في التبسيط المفرط القول اآلن أن حساسية المحتوى اإليمكننا  

حد هذين الجانبين؛ ويكون بهذا المحتوى أعادة التصنيف الذي يمس إ للتصنيفات المتبعة، وتكون أيضا في 
 القوائم المالية اعدو مُ فيها  التي يلتزم -(2-4)كما يوضحه الشكل رقم  –عالمي األمثل في منطقة الوسط اإل

دراك المستخدمين، وال تنقص منه وال تُ   له.  ضلّ بالقدر الكافي من التصنيفات التي ال تشوش على فهم وا 
 (Summarizing and Aggregation)التجميع التلخيص و  تيمرحل   .4.1

ن األكثر تفصيال في تشغيل البيانات المحاسبية، فبعد ا، هما المرحلتن للتصنيفان التاليتاالمرحلت
عداد التقارير إ يجد القائمون على  إذدراجها في هذه البنود؛ إتحديد البنود يأتي الدور على البيانات الواجب 

عد تلخيصا للبيانات؛ ة، األمر الذي يُ نقاط رئيسيإلى من البيانات التفصيلية المالية أنفسهم أمام ضرورة الحد 
 عد تجميعا. في مجاميع لها ميزات موحدة، األمر الذي يُ  دةمتعدّ ال أجزائهاالجمع بين من ثم و 

                                                 
1
 Brüggemann Ulf, Essays on the economic consequences of mandatory IFRS reporting around the world, Gabler 

Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Germany, 2011, pp. 83-131. 
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إن لهاتين المرحلتين التأثير نفسه على حساسية التقارير المالية، فاإلفراط في التلخيص أو التجميع قد 
قد يجعل البيانات  ُيفقد البيانات شيئا من مضمونها اإلعالمي، وكذلك التفريط في التلخيص والتجميع

وجد أمر كما يُ  ؛ا يؤدي كما أشرنا سابقا إلى التشويش على المستخدمينالمحاسبية كثيرة ومتعددة ومتشعبة، ممّ 
ليه، وهو أن الحساسية بالنسبة للتجميع تكون أكبر منها بالنسبة للتلخيص، ويرجع إبالغ األهمية يجب االنتباه 

التفصيل وترك المهم والرئيسي، أما التجميع فهو دمج ما تبقى من  هذا أساسا ألن التلخيص يكون باستبعاد
عالمي للتقارير. وتشير في هذا الصدد عدة ينجم عنه فقدان كبير للمحتوى اإل البيانات األمر الذي قد
2، ودراسة م1979سنة  Harvey et al. 1دراسات، منها دراسة 

 Kaufmann & Weber  الّلتين أكدتا  م2013سنة
 من حيث المخاطر والمعلومة المقدمةأن التجميع المفرط يؤثر على اتخاذ القرارات االقتصادية، خاصة 

ن المحتوى اإلعالمي األمثل كغيره في يبدو أ من خالل هذا الطرحو  ؛حولها، والتحسب لها في األسواق المالية
 .(2-4)لشكل رقم ن االمراحل السابقة يوجد في المنطقة الوسطي كما يبيّ 

 (Interpreting) التفسير ةمرحل   .5.1

والتي تعبر  ،(Interpreting) آخر المراحل في عملية تشغيل البيانات المحاسبية هي مرحلة التفسير
ات المحاسبية، من حيث المحتوى عالمية من وجهة نظر القائمين على تشغيل البيانشارات اإلعن أولى اإل

، فيقوم المعدون (Analyzing) في داخلها عملية التحليل ةمضمن مرحلة التفسيرعالمي الُمضّمن؛ وتأتي اإل
بها عملية تشغيل البيانات المحاسبية من  تات حول المراحل السابقة التي مرّ بإعطاء شروحات وتوضيح
 التحقق إلى غاية التجميع.

المبالغة أو التخفيض في يضا من خالل للتقارير المالية بهذه المرحلة أ ويتأثر المحتوى اإلعالمي
 ت بها التقارير الماليةدَّ عمقة حول الطرق واألساليب التي أُع  مستوى التفسير المطلوب، فقد تؤدي التفسيرات المُ 

مر بالنسبة للمبالغة ئمة التخاذ القرارات، وكذلك األاستخراج المعلومات المالإلى تحريف انتباه المستخدم عن 
ل من خالل هذه التفسيرات ويوجه لَّ َض م قد يُ الناتجة عما بّينته التقارير، فالمستخد  في تفسير الوضعية المالية 
ل التخفيض الكبير في التفسيرات المرفقة بالتقارير قلّ غايرة، قد يُ ؛ ومن ناحية مُ ن قراره نحو ما قدمه له المعدو 

دراك للمعلومات المالية من المحتوى اإلعالمي، وذلك لما تقدمه هذه التفسيرات من مساعدات عل ى فهم وا 
 ؛ر التقارير الماليةخاصة بالنسبة لفئات المستخدمين ذوي القدرات غير الجيدة في تفسي ،المفصح عنها
 عالمي األمثل هو وسطي وكنظرائه بالنسبة لمختلف المراحل السابقة.فالمحتوى اإل

ما ُيمكننا أن نستنتجه من خالل الطرح الخاص باألثر المترتب من طرف الوظيفة اإلعالمية 
للمحاسبة على الجانب التشغيلي للبيانات من ناحية المحتوى اإلعالمي، أن هذا األخير ُيساهم في تحسين 

                                                 
1
 Harvey David W. et al., Accounting Aggregation: User Preferences and Decision Making, Accounting, 

Organizations and Society, Vol. 4, No. 3, pp. 187-210, 1979.  
2
 Kaufmann Christine & Weber Martin, Sometimes less is more – The influence of information aggregation on 

investment decisions, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 95, pp. 20– 33, 2013.  
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الوسطية  ي وبتحر  تجاه مراحل تشغيل البيانات،اجودة تشغيل البيانات المحاسبية، وذلك بمراعاة حساسيته 
 المالئمة لتحديد مجال المحتوى اإلعالمي األمثل.  

 البشري  الجانب .2

من ه نّ أمختلف األجزاء السابقة،  في السلوكي البشري  للجانبيبدو لنا جليا اآلن من خالل تحليلنا 
فهذا الجانب ال المنطقي أن ُيضّمن في تحليلنا لتأثير الوظيفة اإلعالمية على تشغيل البيانات المحاسبية، 

يخلو من كونه مرتبطا بالمعرفة البشرية والسلوك البشري والقدرات البشرية على تشغيل البيانات والمعلومات؛ 
بحيث سنتناول في هذا الجزء تأثير الجانب البشري على عملية تشغيل البيانات المحاسبية من حيث السلوك 

عرف بالتشغيل الذهني للمعلومات، وسنرجئ المعرفة يُ  البشري والقدرة البشرية على تشغيل المعلومات بما
البشرية إلى الطرح الخاص باستعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات لما لها من دور مهم في هذا 

 الجانب على وجه التحديد.

 (Human Behavior) السلوك البشري    .1.2

البيانات المحاسبية، وذلك لكونه يطبع يحوز السلوك البشري على جانبين في التأثير على تشغيل 
عالمي من خالل الطرح الخاص بالمحتوى اإلو  عدين والمستخدمين في الوقت ذاته،تصرفات ومقاصد المُ 

تجاه مراحل عملية تشغيل البيانات المحاسبية ليس لها قواعد دقيقة اللتقارير المالية، رأينا أن حساسيته 
ٌق كبير منه إلى الديناميكية المميزة للسلوك البشري، فضال عن دة بشكل تام؛ والسبب في ذلك حدّ ومُ  يرجع ش 
ره بتشغيل البيانات ثُ أَ ثير السلوك البشري وتَ أْ د وتشعب دوافعه ومقاصده وأسبابه؛ األمر الذي يجعل تَ تعدّ 

 عالمية مفتوحا على عديد االحتماالت. إلالمحاسبية كنتيجة ألثر الوظيفة ا
مكن أن يكون للشخصية والقيم لسلوك البشري على تشغيل البيانات المحاسبية، يُ شارة إلى تأثير اإوفي 

واالتجاهات والتعلم واإلدراك والمشاركة واالتصال والدافعية والتبعية والقلق واتخاذ القرار، وهي كلها مفاهيم 
روز تأثير لبُ عد المجال األوسع هذا األخير الذي يُ  ؛سلوكية، بالغ األثر على الحكم الشخصي للمحاسب
 اإلدراك السليم من جانب المحاسبإلى أن  أحمد جمعةالسلوك البشري على تشغيل البيانات؛ بحيث يشير 

من األمور الهامة، فهو جوهر الحكم الشخصي، وأن اختيار المحاسب لطرق القياس هي عملية إدراك  ُيعد
عرف على أفكار مستخدمي وقراء القوائم المالية لنفعية المعلومات والت كذلك هللحقائق والمؤثرات، كما أن إدراك

هم عن المعلومات الواردة بالقوائم المالية، ومن ثم زيادة انتمائهم واطمئنانهم وثقتهم ئوحاجاتهم، يؤدي إلى رضا
   .1المالية تقاريرفي الحكم الشخصي للمحاسب عند إعداد ال

نا مكنّ البشري على تشغيل البيانات، يُ  وعند األخذ بالحكم الشخصي كأهم مجال بروز تأثير السلوك
، وذلك من حاسبيةه سلوك مستخدمي المعلومات الممكنهم التأثير على توجعدي التقارير المالية يُ القول أن مُ 

مر بشكل واضح في األسواق ه المعدون مناسبا؛ ويتجلى هذا األعطاء دوافع لسلوكهم بحسب ما يرا إ خالل 
                                                 

1
 .169: ص ،2009 دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،المدخل السلوكي في المحاسبة المالية، أحمد حلميجمعة   
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دون تقارير مالية قدام أكثر على تحمل المخاطر، إذا قدم المعالمستثمر إلى اإلكن أن يوجه سلوك المالية، فيم
 .1حول المخاطر المحيطة باستثمار ما اكبير  ال تحمل تفصيال

 (Human Information Processing) التشغيل الذهني للمعلومات   .2.2

، وتخزين، األفراد باستقبال من خاللهابالكيفية التي يقوم  التشغيل الذهني للمعلوماتنظرية تتعلق 
 (Cognitive Psychology)علم النفس المعرفينجد في هذا الصّدد ؛ 2، واستخدام المعلوماتودمج واسترجاع

ذات الصلة التي تهدف إلى التحقيق في اآلليات األساسية  ةل التجريبياعمواأل نظري البناء الب يتميزالذي 
(Human Cognition)الكامنة وراء اإلدراك البشري 

هو الجوهر المرجو من وراء التشغيل الذهني،  ؛ فاإلدراك3
عداد التقارير المالية لنا نقول أن إدراك القائمين على إ سواء كان ذلك للبيانات أو للمعلومات، األمر الذي يجع

فاالستقبال بالمراحل نفسها للتشغيل الذهني للمعلومات؛ ت المحاسبية، البد وأن يمر أيضا وتشغيل البيانا
ألمر ا ؛ل للبياناتشغ  والتخزين والدمج واالسترجاع واالستخدام، كلها مراحل تمر بها البيانات في عقل الفرد المُ 

نتاج واالستعمال التي تمر بها المعلومات المحاسبية تسبقها عملية تشغيل مرحلتي اإل الذي يعني أن كال
ذا تعلق األمر بالمهام التشغيلية المتعددة للبيانات ة إالذي يخضع إلى المحدودية، خاص ذهني؛ هذا األخير

Shwartzليه دراسة كل من إوالمعلومات، وهذا ما أشارت 
4
Klingberg، ودراسة م1976سنة  

 .م2000سنة  5
 عدي التقارير المالية ومستخدميها فيما يخص، إلى التفاعل الحاصل بين مُ (4-4)يشير الشكل رقم 

لى الشرط الواجب أخذه بعين االعتبار عند إنتاج للبيانات التشغيل الذهني  والمعلومات المحاسبية، وا 
 لتحقيق إعالم محاسبي بمحتوى إعالمي جانبينالمحاسبية، وهو الشرط الواجب للتوافق بين إدراك ال المعلومات

 أمثل.
 المحاسبية (: التشغيل الذهني للبيانات والمعلومات4-4شكل رقم )

 

  

 

 
 

                                                 
1
 Kaufmann Christine & Weber Martin, Op. Cit., p. 30.  

2
 Edutechwiki, Human information processing, http://edutechwiki.unige.ch/en/Human_information_processing, 

16/11/2013.  
3
 Taylor James C. & Evans Glen, The Architecture of Human Information Processing:Empirical Evidence, 

Instructional Science, Vol. 13, pp. 347-359, 1985, p. 347. 
4
 Shwartz Steven P., Capacity limitations in human information processing, Memorv & Cognition, Vol. 4, Iss. 6, 

pp.763-768, 1976.  
5
 Klingberg Torkel, Limitations in information processing in the human brain: neuroimaging of dual task 

performance and working memory tasks, Progress in Brain Research, Vol. 126, pp. 95-102, 2000.  

 من إعداد الباحث. المصدر:
 

تشغيل ذهني للبيانات 
 المحاسبية
 تخزين

 دمج واسترجاع

 استقبال

 تخزين

 دمج واسترجاع

 استخدام

معلومات محاسبية إنتاج  

تشغيل ذهني للمعلومات 
 المحاسبية

 نتاج واستخدام المعلومات المحاسبيةإراعى عند يُ 
ولمستخدمي  محدودية القدرة التشغيلية لُمعدي

المعلومات؛ أو بمعنى آخر المستوى اإلدراكي 
للطرفين؛ فيجب أن يكون هنالك توافق يساعد على 

 إيصال محتوي إعالمي أمثل.

 استقبال

 استخدام



  

 

185 

 

  القياس أساليب على احملاسيب اإلعالم تأثري

 

حصائية .3  استعمال طرق ونماذج رياضية وا 

ر ، فكيف هو تأثُ واإلحصائيةال يكاد يخلو علم من العلوم من تطبيق الطرق والنماذج الرياضية 
ال أحد اليوم يمكن أن إذ  ؟أكثر العلوم عالقة بالحساب والعدمن وهي المحاسبة في عملية تشغيلها للبيانات 

أساليب القياس المحاسبي من هذه الدقة والسمعة  تف استفاديشكك في دقة ومصداقية علم الرياضيات، فكي
سابقا فيما يخص هيكلية تفاعل  عالمي؟ إن الطرح الذي قدمناهيبة للرياضيات في تعميق بعدها اإلالط
فصاح والقياس المحاسبيين في مختلف المراحل قبل وبعد التنظير المحاسبي، قد بّين أن المدخل الرياضي اإل

 قد النا إلى أنّ  القاضي ؛ بحيث يشيرلقيام المحاسبة في جانبي الممارسة والتنظيرسة من أوائل المداخل المؤس  
 .1لنا بين التحليل والتركيبنوفق في دراسة منهج المحاسبة بهدي من المنهج الرياضي إال إذا فَص 

ساليب تشغيل البيانات أإن التحليل والتركيب كمفهومين من المنطق الرياضي يتسع استعمالهما في 
هو تحليل المدخالت، بما يشمل على وجه الخصوص مراحل سابقة قصد هنا الذي يُ  المحاسبية، فالتحليل

ما التركيب فهو قيام المعدين بتركيب ، هي التحقق والتسجيل والتصنيف، أالذكر لتشغيل البيانات المحاسبية
خصوص مرحلة التلخيص زها لمجموعة المستخدمين، وتشمل عملية التركيب على وجه اليالبيانات لتجه

والتجميع؛ إال أن التداخل بين عمليتي التحليل والتركيب في مختلف مراحل تشغيل البيانات وارد ومستعمل، 
، (5-4)فالتحقق يمكن أن يشمل تركيبا بنيويا للبيانات لُيرى مدى مالءمتها، كما يشمل ويوضح لنا الشكل رقم 

 ي لمراحل تشغيل البيانات المحاسبية.الشرح الخاص للتحليل والتركيب بمفهوم رياض

 (: التحليل والتركيب الرياضي في عملية تشغيل البيانات المحاسبية5-4شكل رقم )
 

 

 

 
 

 

 

، أن التحليل والتركيب في عملية تشغيل البيانات المحاسبية (5-4)يتضح لنا من خالل الشكل رقم 
مسألة ضرورة ل القاضي إشارةمر الذي يعيدنا إلى ثير من مراحل تشغيل البيانات، األهي عملية مشتركة في ك

                                                 
1
 . 18: ص ،2000 ،22-7: ص ص الثاني؛ العدد ،16 المجلد دمشق، جامعة مجلة ،المحاسبة منهج القاضي حسين،  

 تركيب معلومات محاسبية

 تجميع البنود

 تركيب األهمية النسبية

 وضع البند في تصنيفات

 إدخال البند في السجالت المحاسبية

تحديد النموذج الخاص بالقياس   

 تحليل وشرح وتوضيح

 تحديد الميزات الموحدة للبنود المجمعة

 تحليل األهمية النسبية

 تحديد خصائص التصنيف

 وصف البند

 القيام بقياسات متكررة

 تركيب تحليل

 تحقق

 تسجيل

 تصنيف

 تلخيص

 تجميع

 تفسير

 : من إعداد الباحث.المصدر
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هج الرياضي؛ فمسألة الفصل ال اسة منهج المحاسبة بهدي من المنالفصل بين التحليل والتركيب لنوفق في در 
حسب رأينا فصل التطبيق بقدر ما هي فصل المفهوم، فيكفي أن نفهم معنى التحليل الرياضي لنطبقه  يتعن

على مرحلة من مراحل تشغيل البيانات ويكون التطبيق سليما ويمهد بشكل سليم لتطبيق التركيب أو العكس؛ 
لرياضيين التأثير نفسه على وهذه وجهة نظرنا على جانب تشغيل البيانات ويمكن أن يكون للتحليل والتركيب ا

 جانب تقديرات القياس والتنبؤات والتوقعات المحاسبية.
تشابه  في اساسشغيل البيانات المحاسبية، يتمثل أطبق في عملية تحصائي المُ إن الجانب اإل

حصاء ال ينفك عن تجميع البيانات والتحقق من صحتها وتسجيلها وتصنيفها، الخطوات المطبقة، فعلم اإل
م بتلخيصها في جداول ورسومات توضح عالقاتها وتوجهاتها، ليصل إلى التحليل والتفسير لهذه ليقو 

ك فإن العالقات؛ فهذه المراحل هي ذاتها المراحل المستعملة في تشغيل البيانات المحاسبية، إضافة إلى ذل
ثانوية موجودة في حصاء وأساليب المحاسبة تكاد تكون نفسها، فالمصادر الاإل فيمصادر جمع البيانات 

والصرف ومعدالت الرسوم  الفائدة سعارأمجال المحاسبة، ومثالها البيانات التاريخية للتكلفة، وبيانات 
 ولية، فنجد أسعار األصول وااللتزاماتوالضرائب وغيرها؛ وكذلك الحال مع مصادر البيانات الميدانية أو األ

حصاء نجد ن أساليب اإليضا مومن األمور المشتقة أ ي بيانات من صنع المنشأة؛عند االعتراف األولي ه
ة عن بيانات العينة، حصاء بالقيم المعبر عرف في علم اإلالمقاييس المستعملة في عملية القياس، أو كما يُ 

سمي والترتيبي والنسبي كلها موجودة ومستعملة في أساليب تشغيل البيانات المحاسبية. إن أخذ فالمقياس اإل
خطوات وطرق جمع البيانات إلى تطبيق القوانين واألساليب، فبالنسبة حصاء يتعدى م اإلالمحاسبة من عل

والتشتت التي سنأتي  نحرافرها تطبيقا، إضافة إلى قوانين االللقوانين، فإن قوانين الوسط والوسيط هي أكث
هي التي  والتوقع والتنبؤساليب التقدير أ كذلكجانب التقديرات المحاسبية؛ على ذكرها في الجزء الخاص ب

 .  المحاسبي والتوقع جوهر التقدير والتنبؤ
ساليب تشغيل البيانات المحاسبية باإلحصاء، أن الكم المتزايد من أما يمكن استنتاجه من عالقة 

حصاء، أساليب اإليستوجب التطبيق الدائم والمتكيف مع  ةالبيانات الداخلة إلى نظام المعلومات المحاسبي
عمق ارات؛ األمر الذي سيُ بيانات أو تشغيلها لتصبح معلومات قابلة لالستعمال في اتخاذ القر وذلك في جمع ال

عمق معه ثقة المستخدمين في أساليب القياس المستندة بشكل كبير عالمي للقياس المحاسبي، ويُ البعد اإل
عالمي من ميق البعد اإللوسط العلمي. لكن تعودائم التحديث مع أساليب علم دقيق وواسع التعامل والثقة في ا

حصاء بشكل واسع، قد تواجهه بعض العقبات التكوينية للجانب البشري القائم على أساليب اإلستعمال خالل ا  
المحاسبية، فإن األمر  والتوقعات في جزئي التقديرات والتنبؤات ى نتاج المعلومات المحاسبية، فكما سنر إعملية 

حصائية، التي بدورها تحتاج إلى تكوين جيد السليم لألساليب اإل د في التطبيقصبح فيه شيء من التعقييُ 
قا عمّ  حصاء فعال مُ ليب اإلساأورسكلة دائمة للمعارف والخبرات المكتسبة من قبل المحاسب حتى يكون تطبيق 

 عالمي للقياس المحاسبي.للبعد اإل
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 استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات .4

بد من السعي لضمان توسيع نطاق األصول، ولكن أيضا الإن عصر اقتصاد المعرفة يتطلب 
بطبيعة الحال أصول معرفية ينطبق عليها تعريف األصول وفقا  هي ؛ إن هذه األصول1موثوقية المعلومات

بيانات ساليب تشغيل الالمعرفي؛ األمر الذي يستدعي من أ ، وهي من استحداثات االقتصادتصوري لإلطار ال
في ظل المستجدات التي غيرت ركائز القوة في التكيف أكثر مع المعلومات غير المالية وطرق قياسها. 

االقتصاديات العالمية، وفي مقدمتها تحول االقتصاد خالل العقود القليلة الماضية من اقتصاٍد قائٍم على 
يه المعرفة الهائلة التي يمتلكها اإلنسان الموارد الطبيعية إلى اقتصاٍد قائم على األصول الفكرية، حّققت ف

طر نظريتها بالتكامل مع بتكييف أُ كغيرها من العلوم، قامت المحاسبة ؛ فاقتصادا  جديدا  يسمى اقتصاد المعرفة
والمستوى المعرفي ، تصالاال ائلوسو  حياة األفرادأسلوب من خالل التكيف مع ، وذلك هذا االقتصاد الجديد

، والمستوى التكنولوجي المطلوب وطريقة إدارتها عالم المالياإل عمليةعالم عنه، وكيفية تنظيم المطلوب اإل
  تطبيقه لتحقيق كل هذا.

فأكبر آثار تكنولوجيا المعلومات على المحاسبة هو قدرة الشركات على تطوير النظم اآللية 
العمليات التقليدية وعمليات اإلنتاج؛  واستخدامها لتتبع وتسجيل المعامالت المالية؛ فقد حّسنت البرمجيات

وشهدت المحاسبة تطورات هائلة وذلك بفضل نمو تكنولوجيا المعلومات، وقامت برامج المحاسبة بأتمتة 
السمات المستحدثة لتشغيل البيانات المحاسبية، مسألة  . فمن2الدفاتر الورقية التقليدية ودفاتر المحاسبة

كان المشروع األكثر الرفع من كفاءة األداء التشغيلي للبيانات، بحيث  استعمال البرمجيات المساعدة على
 Enterprise Resource)نظام تخطيط موارد المؤسسات الماضية عشر ةالخمس في السنوات أهمية وجوهرية

Planning: ERP) تكاملة من البرامج التي تقدم الدعم لألنشطة التنظيمية األساسية مجموعة مُ  الذي يتمثل في
ساعد يُ  ؛ بحيثوجستية والمالية والمحاسبة والمبيعات والتسويق، والموارد البشريةمثل التصنيع والخدمات اللّ 

المعرفة، وخفض التكاليف، و تبادل البيانات  للمنظمة على مختلفةالجزاء األنظام تخطيط موارد المؤسسات 
 SAP, Oracle, BaaN, PeopleSoft , JD ومن أمثلة هذه البرمجيات نجد ؛3وتحسين إدارة العمليات التجارية

Edwards , Sageفي  منشأةتقاسم قاعدة بيانات واحدة ومساعدة ال، وغيرها؛ حيث تمتاز هذه البرمجيات ب
 . ستجابة إلى المعلومات في الوقت الحقيقياال

 التشغيليةهناك عالقة إيجابية بين تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات والكفاءة أثبت الدراسات أن 
فوائد تكنولوجيا المعلومات : هي مزايا أساسية ساليب تشغيل البيانات من خمسللبيانات، بحيث تستفيد أ

الفوائد و لمحاسبة، فوائد المحاسبة اإلدارية لالوقت، والفوائد التنظيمية من جانب لمحاسبة لوالمزايا التشغيلية 
                                                 
1
 Pang Li-qun, Financial Accounting System Based on Knowledge Economy, in Xilong Qu & Yuhang Yang (eds), 

Information and Business Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 282-288, 2012, p.284.  
2
 Ghasemi Maziyar & Shafeiepour Vahid, Mohammad Aslani, Elham Barvayeh, The impact of Information 

Technology (IT) on modern accounting systems, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 28, pp. 112 – 

116, 2011, p.113.  
3
 Otieno Jim Odhiambo, Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Implementation Challenges: A Kenyan 

Case Study, in Witold Abramowicz & Dieter Fensel (eds), Business Information Systems, Springer Berlin 

Heidelberg, pp. 399-409, 2008, p. 399.   
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كون  ،غيير بيئة المحاسبة المالية بشكل كبيرتقوم بت ؛ فهذه النظم1التكلفةمن جانب لمحاسبة لالتشغيلية 
ا، فالمفهوم الذي يسود عملية ر جذري، تتغيالعمليات المستخدمة لتسجيل واستيعاب وتوزيع هذه المعلومات

صبح واقع تشغيل البيانات المحاسبية هو التسليم في الوقت المناسب، وبأدنى هامش للخطأ والتكرار، ويُ 
 .2المستمرعالم إلى بيئة اإل ، أي االنتقالحتماالاالتقارير المستمرة أكثر 

عالم المحاسبي المستمر جعل من التقرير باألشكال التفاعلية إن مسألة االنتقال إلى بيئة اإل
 eXtensible Business) لغة تقارير األعمال الموسعة، فكانت اأكثر عمليأمرا ضروريا و  ةاإللكتروني

Reporting Language: XBRL)  ّفي  البحثجري يزال يَ  ه الالمشروع األهم في هذا الجانب؛ وبالرغم من أن
ثراء البيانات التفاعلية اآلن يسمح لمستخدم إال أن  ،وتطويرها XBRLلـ فوائد واالستخدامات المحتملة ال

توحيد  ن؛ إضافة إلى أمستوى المعاملة إلى وصولهحتمل يُ  ، كماأعمق في كل حساب بشكل بالبحثالبيانات 
  .3جهةرة واحدة دون تكرار العملية لكل مو  ،دةتعدّ مُ  جهاتتقديم البيانات المالية إلى بالبيانات يسمح للشركات 

م من خالل طرحنا الخاص بتأثر الجانب التشغيلي للبيانات المحاسبية باستعمال تكنولوجيا اإلعال
ساليب القياس المحاسبي؛ رأينا أن كاستجابة لتأثير الوظيفة اإلعالمية على أاآللي والبرمجيات، وهذا 

القتصاد المعرفة، والرغبة في تعميق البعد اإلعالمي للقياس  ولوجيا المستعملة والبرمجيات هي استجابةالتكن
المعلومات المحاسبي، من خالل تحسين وتطوير أساليب تشغيل البيانات المحاسبية وتكييفها مع تكنولوجيا 

عد الجانب األمني للمعلومات إال أن لهذه التكنولوجيا عيوبا مرافقة للفوائد والميزات المرجوة منها، ويُ  ؛المحيطة
 أكبر هذه العيوب أو المعوقات للتوسع في تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تشغيل البيانات المحاسبية. 

 الدقة والتوقيت والتكلفة .5

الدقة والتوقيت المناسب أو الحقيقي والتكلفة المنخفضة، صبح جليا أن قة، أمن خالل األجزاء الساب
هي من الميزات التي أصبحت عملية تشغيل البيانات المحاسبية تتمتع بها؛ فمن جانب الدقة، تعمل الطرق 

مستمر والنماذج الرياضية واإلحصائية على توفير الدقة المطلوبة ألساليب تشغيل البيانات، وهذا في تفاعل 
مع الجانب البشري وقدراته في مجال التشغيل الذهني والمعرفة والسلوك، فهذه العناصر إذا كانت ذات 
مستوى عاٍل، كفيلة مع التطبيق السليم لتضمن الدقة المطلوبة لتشغيل البيانات المحاسبية؛ كما أن الجانب 

دوثها، ويعوض جانبا من اإلجراءات مكن حالتكنولوجي يمكن أن يساعد على تجاوز األخطاء البشرية المُ 
لكترونية للبيانات، األمر الذي سيزيد وبالتأكيد في تحسين دقة وتوقيت وتكلفة تشغيل الذهنية بالمعالجة اإل
 البيانات المحاسبية.

 

                                                 
1
 Kanellou Alexandra & Spathis Charalambos, Accounting benefits and satisfaction in an ERP environment, 

International Journal of Accounting Information Systems, Vol.14, pp. 209-234, 2013.  
2
 Sutton Steve G., Enterprise systems and the re-shaping of accounting systems: A call for research, International 

Journal of Accounting Information Systems, Vol. 7, pp. 1-6, 2006, p.3.  
3
 Gomaa Mohamed I. et al., Introducing XBRL through a financial statement analysis project, Journal of 

Accounting Education, Vol. 29, Iss. 2–3, pp. 153-173, 2011, p.154.  
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 المرونة والنسبية  .6

ز بهما الجانب التشغيلي للبيانات المحاسبية، هما نتاج لتفاعل كل ميّ المرونة والنسبية كخاصيتين تَ 
الخاصيات سابقة الذكر، وهما االنعكاس المنطقي للمرونة والنسبية الموجودة في قواعد القياس المحاسبي؛ 

د النتائج تؤكتجاه األساليب المطبقة في تشغيل البيانات المحاسبية، فإن اففي حديثنا عن المرونة والنسبية 
 ؛البيانات بمساعدة نظام تخطيط موارد المؤسسات جمع ومعالجة ة التي يتم بهاسرعالو  ةلو سهالحقيقة 

قسم المحاسبة، درجة ل، وبشكل أكثر تحديدا للمنشأةر وفيُ تخطيط موارد المؤسسات  نظاموبالتالي، يبدو أن 
نسبية التامة والمرونة في االستجابة نا يتسم بالعالمي كما بيّ إضافة إلى أن المحتوى اإل ؛1أكبر من المرونة

لتطبيق مراحل تشغيل البيانات المحاسبية؛ كما أن السلوك البشري بطبيعة تصرفاته ومقاصده مطبوع بالمرونة 
عطيات الحال، وبالنسبة للتشغيل الذهني للبيانات على مُ  غير مقصده وتصرفه بناء  والنسبية، فهو يُ 

بنسبية من حيث الحدود التي يصل إليها المستوى الذهني  لمتعاطى معهاوالمعلومات، فهو أيضا من األمور ا
طار العام رسخ نسبية ومرونة اإللتشغيل وكذلك نسبية هذا المستوى من فرد آلخر؛ فهذه المعطيات كلها تُ ل

 عالمية للمحاسبة.كاستجابة لتأثير توجه الوظيفة اإللعملية تشغيل البيانات المحاسبية 

II.  القياسجانب تقديرات 

، هو (Accounting Estimate)التقدير المحاسبي  إلى أن (IFAC)الدولي للمحاسبين  االتحاديشير 
ستخدم هذا المصطلح للتعبير عن مبلغ تم التقدير التقريبي لمبلغ نقدي في غياب وسائل دقيقة للقياس؛ ويُ 

 . 2وللتعبير أيضا عن مبالغ أخرى تقتضي التقدير ،وجد شكوك في التقديرتقياسه بالقيمة العادلة حيث 
إلى أن هدف القياس لبعض التقديرات المحاسبية هو التنبؤ بنتيجة معاملة أو  االتحادويشير أيضا 

حدث أو حالة واحدة أو أكثر تؤدي إلى الحاجة إلى إعداد التقدير المحاسبي؛ وهذا خالفا للتقديرات المحاسبية 
لف، ويتم التعبير األخرى، بما في ذلك العديد من التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، فإن هدف القياس مخت

عنه فيما يتعلق بقيمة معاملة حالية وبند في البيان المالي باالستناد إلى الظروف السائدة في تاريخ القياس، 
 .   3االلتزاماتمثل سعر السوق المقدر لنوع معين من األصول أو 

األول مرتبط فمن خالل التعريفين، يتضح لنا جليا أن التقدير في المحاسبة له صورتين أساسيتين، 
بالتنبؤ أو التوقع، والثاني مرتبط بالقياس في الحالة الحالية حسب الظروف السائدة التي تؤدي إلى غياب 

الديون المعدومة؛ تقادم ، IAS 8 § 32بحيث تشمل أهم التقديرات الحالية حسب المعيار  ؛وسائل دقيقة للقياس

                                                 
1
 Kanellou Alexandra & Spathis Charalambos, Op. Cit., p. 228. 

2
والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة ، (IFAC)االتحاد الدولي للمحاسبين   

 .11: ص ،2010 ، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، األردن،1، ج ذات العالقة

3
 .460 :ص السابق، المرجع  
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األعمار اإلنتاجية أو النمط المتوقع الستهالك  المالية؛ اللتزاماتالمالية وا صولالقيمة العادلة لأل ؛جردال
 .1لتزامات الضمانوا   ؛الكهتاألصول القابلة لال في جسدةالمت يةالمنافع االقتصادية المستقبل

استعمال التقديرات المحاسبية اتسع مع التحرك نحو التوسع في استعمال القيمة العادلة، وكذلك  إن 
قع بالوضع المالي للمنشأة محل المستقبل والتنبؤ أو التو  استشرافة مستخدمي المعلومات المالية في رغب

تطرأ  الستحداثاتمر الذي جعل جملة من امن المالءمة والتمثيل الصادق؛ األ، وذلك في محيط االهتمام
ية واإلحصائية األساليب الرياض كان أهمها ضرورة توسع استعمال ،المحاسبي على أساليب القياس

 عالمية للمحاسبة. لمتطلبات التي تمليها الوظيفة اإلوتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات، وذلك للتكيف من ا
سنحاول في هذا الجزء تحليل تأُثر التقديرات المحاسبية كجانب من جوانب أساليب القياس المحاسبي، 

ز التأثيرات عليه من خالل محاولة تعظيم رُ بْ قه، تَ بتوجهات وظيفة اإلعالم المحاسبي؛ وهذا الجانب كساب
حصائيةالمحتوى اإلعالمي، تأثير الجانب البشري، استعمال طرق ونماذج رياضية  ، استعمال تكنولوجيا وا 
 اإلعالم اآللي والبرمجيات، الدقة والتوقيت والتكلفة، وأخيرا المرونة والنسبية.  

 تعظيم المحتوى اإلعالمي .1

ولى التوقعي، يكون مسعاه بالدرجة األ /ها الحالي والتنبؤي قديرات المحاسبية بمعنييّ إن استعمال الت
تتميز بالقدر الكافي من المالءمة والتمثيل و تقديم معلومات مالية عن الوضعية الحالية أو المستقبلية، 

 اإلعالمي للتقارير المالية باستعمال ى ادية؛ أو بمعنى آخر تعظيم المحتو الصادق التخاذ القرارات االقتص
عالمي من خالل التقديرات يتضمن العديد من المتغيرات المؤثرة؛ وباستثناء التقديرات. إن تعظيم المحتوى اإل

إلى شارة فقط نا اإلمكنّ الدخول في تفاصيل الجانب البشري لهذه المتغيرات، والذي سيعالج في الجزء الالحق، يُ 
انب البشري على الحكم الشخصي تزيد في المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية، ويكون أن كفاءة تأثير الج

داة أأما الجانب اآلخر للمتغيرات هو بيئة األعمال االقتصادية، وما تشكله هذه البيئة من  ؛العكس بالعكس
بيئة غير  حيانغير أنها قد تشكل في بعض األمحفزة ومساعدة على تحقيق تقديرات محاسبية عالية الكفاءة، 

 Lev etد دراسة شير في هذا الصدّ عالمي للتقارير المالية؛ وتُ بطة لتحسين التقديرات للمحتوي اإلمساعدة ومث

al.  بعاملين  ةكون محكومتعطاء فائدة وقيمة للمعلومات المحاسبية إ ، أن مساهمة التقديرات في م2010لسنة
2والتالعب  (Objective Difficulties)الصعوبات الموضوعية  :أساسيين هما

(Manipulation)فالسوق  ؛
والتكنولوجيا والبرمجيات الداعمة، كفاءة نظم المعلومات واألساليب الرياضية واإلحصائية المستعملة والتأكد و 
دات المفروضة على المعلومات المحاسبية الواجب اإلفصاح عنها، من دقة وتوقيت وتكلفة، كل هذه والمحدّ 

ثر على التقديرات المحاسبية ؤ ر في بيئة التقدير المحاسبي، وتتفاعل مع الجانب البشري، وتُ المتغيرات تؤث
يجاب، وذلك كما أثيرات هذه المتغيرات بالسلب واإلعالمي يستجيب لتمر الذي يجعل المحتوى اإلدمة؛ األالمق
 .(6-4)وضحه الشكل رقم يُ 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 08: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, Op. Cit. 

2
 Lev Baruch et al., The usefulness of accounting estimates for predicting cash flows and earnings, Review of 

Accounting Studies, Vol. 15, Iss. 4, pp 779-807, 2010, pp. 780; 781.  
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في الجانب البشري  مثلينالتقديرات المحاسبية مُ جانبي التأثير على سنتناول في األجزاء الالحقة 
عالمي في كل جزئية من ا؛ ويكون التأثير على المحتوى اإلعمال االقتصادية بمكوناتهموجانب بيئة األ
عطاء تقديرات أكثر عقالنية وقدرة على عكس ير المعالجة، فكلما كان التأثير إيجابي في إ جزئيات التأث

 كثر نحو تعظيم المحتوى اإلعالمي.ث أو العمليات محل التقدير، كان التوجه أالحقيقة االقتصادية لألحدا

 (: تعظيم المحتوى اإلعالمي من خالل التقديرات المحاسبية6-4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب البشري  .2

ية على الحكم السلوكالتأثيرات يظهر جانب التأثير البشري على التقديرات المحاسبية من خالل 
التأثيرات  ؤدي؛ فحتى في بيئة من المعايير المحاسبية الموحدة قد تُ الشخصي للقائم على عملية التقدير

بها  دمقَ تَ  ختلفة على أحداث اقتصادية متشابهة؛ وهذا تماشيا مع النتائج التيالسلوكية إلى أحكام شخصية مُ 
Sharp & Salter  خصائص الثقافية الوطنية قد تتفاعل مع المقترحات الأن  ، والتي تؤكدم1997في دراسة سنة

 المحاسبة الدولية بمجال عندما تسمح معاييرلى التوسع، له إمكانية أكثر ع يصبحإن هذا التأثير  .1السلوكية
شارت دراسة أ؛ ويكون لعامل التركيب السلوكي الثقافي تأثيرا كبيرا، وذلك كما تقدير كبير في التطبيق

Schultz & Lopez  بين  ثر على التقديرات المحاسبيةؤ ، أن ثقافة الحساسية تجاه عدم التأكد تم2001سنة
؛ تأثير الحكم الشخصي على تقديرات القياس المحاسبي باتساع العوامل المؤثرة فيهويتسع  .2الدول

                                                 
1
 Sharp David J. & Salter Stephen B., Project escalation and sunk costs: a test of the international generalizability 

of agency and prospect theories, Journal of International Business, Vol. 28, No. 1, pp.101–121, 1997.  
2
 Schultz Joseph J. Jr. & Lopez Thomas J., The impact of national influence on accounting estimates: 

Implications for international accounting standard-setters, The International Journal of Accounting, Vol. 36, 

pp. 271–290, 2001.  

البشري  الجانب  
(التقدير عملية على القائم)  

االقتصادية األعمال بيئة  
(التقدير بيئة)  
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والسلوك والتعلم والخبرة كلها مؤثرات في الحكم الشخصي، وهي مؤثرة بشكل غير  ية واألخالقجيديولو فاأل
 ،م2009 سنة  & Azevedo- Pereira Marquesنت دراسة فقد بيّ  ؛مباشرة في التقديرات التي يتخذها المحاسب

واألحكام األخالقية التي يتخذها المحاسبون؛ والتي جاء في نتائجها  *يديولوجية األخالقيةي عالجت األوالت
لتي األخالقية ا أقل استعدادا إلتباع القواعد يصبحون لخبرة هم لع اكتسابومالمحاسبين القانونيين إشارة إلى أن 

نت أن في نتائجها لعامل الجنس في األحكام األخالقية، وبيّ شارة الدراسة تمليها المنظمات؛ إضافة إلى إ
عطاء أحكام أخالقية، إ المحاسبين القانونيين الرجال أكثر صرامة من المحاسبين القانونيين النساء عند 

نحو  اهتمامهاوخلصت الدراسة بتوصيات للشركات الراغبة في التعاقد مع محاسبين قانونيين، أن توجه 
  .1ل وباألخص فئة الشباب منهمالمحاسبين الرجا

، التصور الذي يشمل تأثير الحكم الشخصي على التقديرات المحاسبية؛ (7-4)يوضح لنا الشكل رقم 
بحيث يصبح لجانب التقدير المحاسبي أوجه مختلفة باختالف مكونات الجانب البشري، فيتسم التقدير 

، وبالتقدير األخالقي في مقابل الالأخالقية في التقدير، بالحيطة في مقابل الحياد، وبالتفاؤل في مقابل التشاؤم
وبالكفاءة حينا ونقص أو عدم الكفاءة حينا آخر، وبالتجربة أو نقصها حسب خبرة القائم على عملية التقدير. 
ويمكننا أن نستخلص من هذا الطرح أن على الراغبين في تدعيم التقديرات المحاسبية، التركيز على العناصر 

مكننا تعليم غير المتعلم، يديولوجي األخالقي؛ بحيث يُ الجانب البشري وباألخص الجانب األالذكر في سابقة 
كساب الخبرة لمفتقدها، لكنّ  نطبع ذا انحرفت عن اإلطار المهني السوي وا  نا ال نستطيع تغيير أخالق البشر إوا 

 بها السلوك. 
 محاسبية(: تأثير الحكم الشخصي على التقديرات ال7-4شكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
*
 .األيديولوجية األخالقية للفرد هي عامل قادر على شرح االختالفات في األحكام األخالقية 

1
 Marques Pedro Augusto & Azevedo-Pereira Jose´, Ethical Ideology and Ethical Judgments in the Portuguese 

Accounting Profession, Journal of Business Ethics, Vol. 86, pp. 227-242, 2009. 
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حصائية .3  استعمال طرق ونماذج رياضية وا 

بيئة التقدير من حيث كونه يقلص  جانبفي إن استعمال الطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية يؤثر 
ن جهة ثانية؛ فبالنسبة عطاء تقديرات أكثر دقة مإ مجال الحكم الشخصي للمحاسب من جهة، ويساعده على 

 ثرؤ ت التيلتحليل الممارسات المحاسبية  اإحصائيا نهج، م2013سنة  Shuo Suول، قدمت دراسة للجانب األ
 ، وذلكةيطرق المحاسبالختلف مالختيار بين لأكثر موضوعية  يوفر طريقة ، األمر الذيعلى تقلب األرباح

يتضح من خالل الدراسة أن و  .1شخصية، والحكم النوعيالذاتية و اللتجربة ا على فقط االعتمادبدال من 
التحول من الحكم الشخصي النوعي إلى الحكم الشخصي الكمي، أمر يزيد من الموضوعية على حساب 

 إعطاء تقديرات أكثر قدرة على عكس الحقيقة االقتصادية. الرفع من إمكانيةويساعد على الذاتية، 
إن مجال استعمال النماذج والمعادالت الرياضية في التقديرات المحاسبية الحالية يتسع بشكل ملحوظ 
عند محاولة قياس األصول غير الملموسة؛ فمن األمثلة عن النماذج الرياضية المستعملة في تقييم الشهرة 

(Goodwill)حاقتر اصول غير الملموسة، نجد أهم بند في األ -حسب رأينا-بارها ، وهذا باعت Herz et al. 
، (DCF)، نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DDM)رباح األنموذج خصم للشهرة تلخصت في  نماذج تقييم

 (RIM)المتبقيونموذج الدخل 
أنها مبنية على تحليل ؛ بحيث توضح صيغ الحساب الخاصة بهذه النماذج 2

اختصاصيين في مجال الرياضيات. وبالنظر إلى األصول غير  فعقد من طر ق ومُ عمّ وتركيب رياضي مُ 
الملموسة بشكل عام نجد عمليات تقديرها تتوسع في استعمال تقنيات االقتصاد القياسي والرياضيات المالية 

المتداخل للحصة وغاريتمي للتعمال النموذج ان طريقة اسبيّ ، تُ م2007سنة  Dubinالمعمقة؛ فنجد دراسة 
في تقييم األصول غير الملموسة وبالتحديد العالمات (Nested Logit Market Share Model) السوقية 
لمبيعات لبما في ذلك المعلومات التاريخية ، بحيث ُتعالج جملة من البيانات الخاصة (Brands)التجارية 

    . 3السوق وهوامش المبيعات حصةو 
إن األمر يأخذ منحى أكثر ضرورة للتقدير المحاسبي باستعمال الطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية 

البحوث المحاسبية التي  تعند تطبيق مفهوم محاسبة الموارد البشرية؛ هذا األخير الذي انتشرت وتوسع
محور االهتمام والميزة  سسه في محيط اقتصاد المعرفة الذي يشكل فيه رأس المال البشري أرساء إتحاول 

شهر النماذج المقترحة لحساب تكلفة وتقييم رأس المال البشري، والمتمثلة في أف ؛4التنافسية وتحقيق الثروة
، تستعمل الصيغ الرياضية واالحتماالت نماذج التكلفة ونماذج القيمة والنماذج التي تؤكد على عنصر النقدية

دان قيمة رأس المال البشري حدّ ن يُ اذل، الم1971سنة  Lev & Schwartzكثف؛ فنجد في نموذج بشكل مُ 

                                                 
1
 Shuo Su Steve Yu, Volatility of accounting earnings, Accounting and Business Research, Vol. 43, Iss. 5, pp. 558-

578, 2013.  
2
 Herz Robert H. et al., Equity Valuation Models and Measuring Goodwill Impairment, Accounting Horizons, Vol. 

15 No. 2, pp. 161-170, 2001.  
3
 Dubin Jeffrey A., Valuing intangible assets with a nested logit market share model, Journal of Econometrics, 

Vol. 139, pp. 285–302, 2007.  
4
 Maazouz Mokhtar, Return To Investment In Human Capital And Policy Of Labour Market: Empirical Analysis 

Of Developing Countries, Procedia Economics and Finance, Vol. 5, pp. 524-531, 2013. 
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؛ ومن 1الموت ومعدل خصم وسن التقاعد في نموذج عرف باسميهما تواحتماالباستعمال بيانات الدخل 
، بدمج بيانات كل من قيمة الخدمة المقدمة، واحتمال م1987سنة  Flamholtzجهته أيضا يمتاز نموذج 

يشكل معادلة احتمالية لعمل، لاالحصول على قيمة هذه الخدمة، مع معدل الخصم والوقت وحاالت ترك 
، ونموذج م1964سنة  Hermansonكل من نموذج  ؛ ولم يخلو كذلك2لقيمة رأس المال البشري  بالدرجة األولى

Morse م، ونموذج 1973 سنةOgan  تنيّ ختلف البيانات التي بُ ، من التعمق في الجمع بين مُ 3م1976سنة 
 عليها نماذجهم من خالل الطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية المعمقة. 

الموسع للطرق والنماذج  ستعمالر الملموسة في ضرورة التقدير باالمر عند األصول غيال يتوقف األ
القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية )خيارات، أسهم، سندات( تتطلب أيضا تقديرات ، فالرياضية واإلحصائية

نا في كما بيّ  –ذلك؛ وباألخص بعد الثورة التي أحدثتها النظرية السلوكية في مجال دراسات سلوك السوق 
طة؛ وتشير دراسة يعالج بالطرق البس، فالمتغيرات الواجب معالجتها أصبحت أكبر من أن تُ -الفصل األول

He  المعتقدات غير المتجانسة  ، التي تتناول أحدث التطورات في تسعير األصول بالتفاعل معم2013سنة
السوق؛ وتورد الدراسة شذوذ و عالجة التعقيد، مكن مُ إلى أي مدى يُ  ناقشتُ و ، ألسواق الماليةل التكيفي سلوكالو 

 Heterogeneous)خطر الوحيد كنموذج المتعامل غير المتجانس لألصول ذات ال لتقدير األصولنماذج 

Agent Model of Single Risky Asset and its Estimation) ونموذج تسعير األصول الرأسمالية وأحسن ،
 CAPM and Time-Varying Betas Under)المعتقدات غير المتجانسة  شروط األوقات المتفاوتة تحت 

Heterogeneous Beliefs)
، كنموذجين بالغي التعقيد من حيث الجمع بين العديد من المتغيرات باستعمال 4

 الطرق الرياضية واإلحصائية.    
نتاجي ماذج الرياضية في تقدير العمر اإلساليب والنضا وبصورة جلية استعمال األكما يتضح لنا أي

رتبط وبشكل أساسي بتقدير صول تمن قبل المنشأة، فالدقة المرغوب فيها عند قياس األ ةلألصول المستعمل
 .Si et alد دراسة شير في هذا الصدّ عادة التقييم؛ بحيث تُ عمره اإلنتاجي أو ما تبقى من عمره اإلنتاجي عند إ 

والتي  (Remaining Useful Life)، إلى النماذج المستعملة في تقدير العمر اإلنتاجي المتبقي م2011سنة 
عالجة البيانات في مُ  (The Probability Density Function) حتماليةالدالة الكثافة اتستعمل بشكل خاص 

ون الحل في نتاجي، فالمعالجة البسيطة تتعذر هنا ويكخاصة بدالئل حالة األصل وعمره اإلدة والتعدّ المُ 
شير الدراسة إلى العديد من النماذج المستعملة في الجمع المباشر حصائية، كما تُ النماذج الرياضية واإل

لعب دورا حيويا في حساب التي ت (Wiener Processes) ، وعمليات وينراالنحدارللبيانات والتي تشمل نماذج 
والنماذج المستندة إلى ماركوف  (Gamma Processes)العشوائي، وعمليات غاما التفاضل والتكامل 

                                                 
1
 Andrade Pedro & Sotomayor Ana Maria, Measurement models of human capital accounting: a case study, 

Global Advanced Research Journal of Economics, Accounting and finance, Vol. 2, Iss. 4, pp. 86-92, 2013.  
2
 Flamholtz Eric G., Valuation of Human Assets in A Securities Brokerage Firm :An Empirical Study, 

Accounting Organizations and Society, Vol. 12, No. 4, pp. 309-318,1987.  
3
 Andrade Pedro & Sotomayor Ana Maria, Op. Cit. 

4
 He Xue-Zhong, Recent Developments in Asset Pricing with Heterogeneous Beliefs and Adaptive Behaviour of 

Financial Markets, in Gian Italo Bischi et al. (eds), Global Analysis of Dynamic Models in Economics and 

Finance, Springer Berlin Heidelberg, pp. 3-34, 2013.  
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(Markovian-based Models) نماذج لجمع البيانات غير المباشرة مثل ال ةدتعدّ حصائية مُ إ، إضافة إلى نماذج
القائمة على التغير نماذج المخاطر  ،(Stochastic Filtering-based Models) العشوائية القائمة على الترشيح

(Covariate-based Hazard Models)، نموذج ماركوف الخفي (Hidden Markov Model)  نموذجشبه و 
(Hidden Semi-Markov Models) الخفي ماركوف

1. 
دون  –المتبقي لألصل  د القائمين على عملية تقدير العمرساعحصائية يُ إن استعمال هذه النماذج اإل

حصائية بالغة الدقة، عطاء تقديرات تكتسب طبيعة علمية مُ إ على  -تحديد نوعه ستندة إلى قوانين رياضية وا 
عالجة اجع في هذه الحاالت إلى تغير البيانات المُ عطاء قياسات دقيقة ر إ يبقى المشكل في عدم القدرة على و 

د حُ فمثل هذه األساليب والنماذج تَ  ؛من خالل هذه النماذج أو إلى عدم صدق وموثوقية البيانات في حد ذاتها
اتساع الحكم الشخصي التقديري والنوعي لصالح الحكم الشخصي التقديري الكمي الموسوم بدقة هذه  من

 النماذج واألساليب.  
 Point)يضا في عمليات التقدير المحاسبي، نجد التقدير بنقطة ومن الطرق اإلحصائية المستعملة أ

Estimate)  والتقدير بمجال(Interval Estimate)  وباستعمال مجاالت الثقة(Confidence Intervals)  وهامش
 Non)والالمعلمية    (Parametric Estimation)، وكذلك طرق التقدير المعلمية (Margin of Error)الخطأ 

Parametric Estimation)
؛ بحيث أن الحديث عن استعمال الطرق واألساليب الرياضية واإلحصائية في 2

ساليب أتأثير الوظيفة اإلعالمية على يشكل مجاال واسعا جدا لمن يريد التعمق في دراسة التقديرات المحاسبية 
، لهذا قمنا في حاطة بكل جوانبه في هذه الدراسة الشاملةمن هذا الجانب، وال يمكن اإل القياس المحاسبي

مال مثل هذه النماذج دون التطرق إليها بالتفصيل وال شارات إلى المواضع الرئيسية الستعطرحنا باختصار اإل
 . جنة لكل نموذمر الذي يمكن أن يرجع إليه المهتمون حسب المراجع المبيّ لصيغها، األ

 استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات .4

نسان قديرات المحاسبية إلى أن قدرة اإلشير الطرح الخاص بالطرق واألساليب الرياضية في التيُ 
المحدودة على تشغيل الكم الهائل من البيانات والمتغيرات في النماذج تستدعي تدخل تكنولوجيا اإلعالم اآللي 
والبرمجيات؛ وهذا التدخل ال يكون فقط في معالجة البيانات بالسرعة والدقة المطلوبين، بل وحتى في بناء 

. ويندرج ضمن أهم هذه البرمجيات برنامج وتطوير مثل هذه النماذج واكتشاف العالقات بين المتغيرات
GAUSS Mathematical and Statistical System  الذي يؤدي مهام النمذجة والتطوير الخاصين بالمالية

تم بحيث ، (Matrix Programming Language) يةمصفوفاللغة البرمجة  واالقتصاد القياسي باستخدام 
معالجة المن قبل المتخصصين في جميع المجاالت التي تتطلب  سنة 20رب من الما يق GAUSSاستخدام 

والقائمين على القياسات  من قبل العلماء والمهندسين واإلحصائيين، الرياضية واإلحصائية على نطاق واسع

                                                 
1
 Si Xiao-Sheng et al., Remaining useful life estimation – A review on the statistical data driven approaches, 

European Journal of Operational Research, Vol. 213, pp. 1–14, 2011. 
2
 Lejeune Michel, Statistique: La théorie et ses applications, Springer-Verlag France, 2ème 

édition, Paris, 2010, 

pp. 91-198. 
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إن هذا  .لين الماليين، والمحلّ (Econometricians)يين القياسيين واالقتصاد، (Biometricians) الحيوية
و  LINPACK ،EISPACK، بما في ذلك المكتبات دمجةوظيفة مُ  450أكثر من البرنامج مكون من 

BLAS المركبة؛ ورغم هذا يبقى برنامجاألعداد ودعم ، وأدوات إلدارة البيانات المتقدمة GAUSS  ُإلى ط بسَ ي
 متخصصة في تطبيق اإلحصاءات (Modules)فمن خالل وحدات  ؛حد كبير لتحقيق مهام المطورين

متخصصين في  خبراء وضع المستوى منالوصول إلى تقنيات عالية  مكنيُ  مالية،االقتصاد القياسي والو 
 .1بكل مستعمل الخاصة نماذجعلى تصميم ال ساعدالمجال، األمر الذي يُ 

توقع الو  (Estimation)تقدير الذي يستعمل في عمليات ال EViews، هو برنامج ثاني أهم البرامج
(Forecasting)  التحليل اإلحصائيو (Statistical Analysis)  الرسوماتو (Graphics)  دارة البياناتو  Data) ا 

Management) محاكاةوال (Simulation)ث يقدم هذا البرنامج للباحثين والشركات والحكومات قدرات ي؛ بح
حصائي، اإل STATAلبرمجيات حسب رأينا، هو برنامج ؛ ثالث أهم هذه ا2لية على تحقيق هذه العملياتاع

مجموعة شاملة من  دمج في بيئة واحدةبحيث ي، في السوق  شموالحصائية ر البرامج اإلعد أكثوالذي يُ 
دارة البيانات، ولغة  اتالوظائف اإلحصائية والرسوم  بحيث تستطيع هذه الوحدات مجتمعة ؛برمجةالالبيانية، وا 

 وا عطاءحصاء والنمذجة إلى هذه البرامج المتخصصة في اإل ؛ إضافة3للمستخدمينعطاء تقديرات جيدة إ 
، Stata ،Le Sphinx iQ ،Systat ،StatXact / LogXactالتقديرات، نجد مجموعة كبير أخرى أهمها برنامج 

StatEl ،JMP ،Stat/Transfer ،nQuery Advisor
 . ومن جملة البرمجيات المستعملة في عمليات التقدير4

XEROالمحاسبي والمتخصصة في المحاسبة فقط نجد أيضا برنامج 
KashFlowوبرنامج  5

6  . 
عداد النماذج التقديرية تستعمل بشكل واسع مع التطورات الحاصلة إن هذه البرمجيات المستعملة في إ 

الحاصلة في محيط عالم المحاسبي، وذلك استجابة للدقة والتوقيت وكذلك لمواكبة التطورات طلبات اإلفي مت
ات تشترك في ياألعمال الدولي المنفتح أكثر على المعلوماتية وميزاتها التقديرية؛ كما أن أغلب هذه البرمج

باستثناء  –كونها تقوم بدوٍر تنبؤي / توقعي أيضا على مستوى أساليب القياس المحاسبي، ونجدها أيضا 
دارة األعمال لما للتقدير من أ ة في كل فر مستعمل -المتخصصة منها في مجال المحاسبة همية وع االقتصاد وا 

مثل هذه البرمجيات، بل يمكن المحاسبون العاديون بالغة؛ بحيث تجدر اإلشارة هنا أنه ال يجب أن يستعمل 
األمر لتزويد المحاسب بالمعلومات المطلوبة حتى يقوم بوضع  ىاالستعانة بخبراء في المجال إذا اقتض

 كرا على المحاسبينفي بعض التقديرات تكون ح ةسبي، كما أن تطوير النماذج المعتمدتقديرات القياس المحا
قرب إلى الواقع االقتصادي قدر يغ موحدة إلعطاء تقديرات أيجاد ص  إاألكاديميين الباحثين الذين يحاولون 

 مكان.  اإل
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 الدقة والتوقيت والتكلفة .5

عالم المحاسبي على أساليب القياس من حيث التأثير ات الجديدة التي تمليها وظيفة اإلتؤدي االعتبار 
ساس ارات المستحدثة، وهذا يرجع في األعلى التقديرات المحاسبية إلى حدوث تفاعل فيما بين مختلف االعتب

لى تكامل االستحداثات الناتجة من جهة ثانية؛ فنجد أن  إلى البنية المتكاملة في عملية التأثير من جهة، وا 
عالم حصائية باالستعانة بتكنولوجيا اإلفي التقدير واستعمال الطرق واألساليب الرياضية واإلالسلوك البشري 

اآللي والبرمجيات، سيحقق وبال شك الدقة في التقدير والتوقيت المناسب إلنتاج معلومة محاسبية بتكلفة 
والتكلفة هي المحصلة عالمي. فالدقة والتوقيت ي في مجمله إلى تعظيم المحتوي اإلمثلى، األمر الذي يؤد

؛ إال أن عالمي وتعظيمهقة المؤدية إلى تطوير المحتوي اإلجملة االعتبارات المستحدثة وهي الحلالناتجة عن 
ذا تذكرنا أن التقدير يكون ، خاصة إالحديث عن الدقة في مجال التقدير المحاسبي تعتريه بعض االحترازات

متوفرة تكون غير موثوقة أو غير لدقيق، فمعطيات بيئة القياس أساسا في الحاالت التي يتعذر فيها القياس ا
هل يمكن فنهائيا؛ وهذا يجعلنا نتساءل عن تأثير عدم الدقة في التقدير على القياس المحاسبي وعلى القيمة، 

؟ وفي هذا الصدد لقيمة المحاسبيةاوبالتالي تعزيز أن يكون لعدم الدقة في التقدير أثر إيجابي على القياس 
يؤدي عدم الدقة في القياس المحاسبي يمكن أن ، والتي بّينت أن م2005 سنة .Kanodia et alشير إلى دراسة ن

، معتمدين في ذلك على فكرة تباين المعلومات المتعلقة  -أي جعلها أقرب إلى الواقع  – القيمة تعزيز إلى
نيته التقدير متباينة مع الواقع، وكان التقدير في بُ بنى عليها بالتقدير المحاسبي، فكلما كانت البيانات التي يُ 
 .1غير دقيق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز القيمة

، العالقة المتبادلة بين دقة التقديرات ومسألة تعزيز القيمة، بحيث أن (8-4)يوضح لنا الشكل رقم 
تقدير قراراتهم، إذا اقترنت ة عمليبني عليها القائمون مكن حدوثها في المعلومات التي يَ االنحرافات المُ 

بانحرافات في التقديرات، سوف تؤدي في أغلب الحاالت إلى تعزيز القيمة وقربها من الواقع، وذلك لما في 
  .يح لالنحراف الحاصل في المعلوماتالعملية من تصح

 (: العالقة بين دقة التقديرات وتعزيز القيمة8-4شكل رقم )
 

 

        

6.  

 

                                                 
1
 Kanodia Chandra et al., Imprecision in Accounting Measurement: Can It Be Value Enhancing? Journal of 

Accounting Research, Vol. 43, No. 3, pp. 487-519, 2005.  

 قيمة بعيدة عن الواقع تقديرات محاسبية دقيقة معلومات غير دقيقة

 قيمة أقرب إلى الواقع تقديرات محاسبية غير دقيقة معلومات دقيقة عن الواقع

 انحراف في التقديرات

 المعلوماتانحراف في 

عملية 

 تصحيح

 :استنادا إلى نتائج دراسة : من إعداد الباحثالمصدر
 Kanodia Chandra et al., Imprecision in Accounting Measurement: Can It Be Value Enhancing? Journal 

of Accounting Research, Vol. 43, No. 3, pp. 487-519, 2005.  

 



  

 

198 

 

  القياس أساليب على احملاسيب اإلعالم تأثري

 

معلومات متباينة سوف يؤدي إلى قيمة بعيدة عن الواقع؛  أساس أما عملية بناء تقديرات دقيقة على
بحيث ُنشير هنا أن االنحرافات الُممكن حدوثها في المعلومات قد تكون نتيجة عدم التأكد أو نقص 

إلى بناء قاعدة غير دقيقة للتقديرات؛ أما االنحرافات الُممكن  ةأو غيرها من العوامل المؤدي ،المعلومات
ات المحاسبية، فيمكن أن تكون كنتيجة لتأثير الجانب البشري أو جانب بيئة التقدير، كما حدوثها في التقدير 

 .( 7-4؛ 6-4) بيناه في الشكلين رقم 
يجابي لعدم دقة التقديرات، ال إمكانية وجود جانب إإن طرحنا لجانب الدقة في التقدير المحاسبي مع 

يجابية، إبل إن الطرح يجب أن يؤخذ بطريقة سبي، ساليب القياس المحاأطبق في يجب أن يكون كقاعدة تُ 
المعلومات  احتواءيحاول من خاللها القائمون على عملية التقديرات المحاسبية ترك هامش مدروس إلمكانية 

 عن الواقع ألي انحرافات يجهلونها. 

 المرونة والنسبية  .6

المحاسبية خاصة في بيئة ديناميكية والنسبية من االستحداثات المالزمة أيضا للتقديرات تعتبر المرونة 
المي يكون لها أثر نسبي قد يكون عيرات في انعكاسها على المحتوى اإلوسريعة التغير، فنجد أن التقد

قدير تتأثير الجانب البشري وجانب بيئة التقدير على عملية الكما قد يكون سلبيا، وذلك بحسب  يجابيا،إ
شكالن نتائج نعدام الدقة ووجودها ال يُ مثل خير دليل على أن ا  لتقدير يُ المحاسبي؛ كما أن الطرح السابق لدقة ا

فعدم الدقة في مدخالت عملية التقدير قد تكون مفيدة في حاالت معينة،  ؛حتمية منطقية غير قابلة للنقاش
ا أكثر عطي االستحداثات التي أوجبتها الوظيفة اإلعالمية على تقديرات القياس المحاسبي طابعاألمر الذي يُ 

التكنولوجيا ة واإلحصائية المستعملة و طرق والنماذج الرياضينسبية. وال يخلو األمر من المرونة أيضا، فال
ة، إضافة عالجَ والبرمجيات تشكل مرونة بالنسبة للتعامل مع تطورات األوضاع وتعقد البيئة وكثرة المتغيرات المُ 

إلى أن المرونة تظهر في كون التقدير المحاسبي في عديد جوانبه يخضع للحكم الشخصي الذي يتميز 
 لبات الوضع الذي يتطلب التقدير. عطيات التقدير ومتطمبمرونة في التعامل مع 

III. جانب تنبؤات وتوقعات القياس 

؛ نأتي اآلن إلى قت الحاضرالو ول من التقديرات والخاص بالقياس في للجانب األ بعد معالجتنا
هم المتعلق بالمستقبل؛ وقبل البدء في طرح أ  (Forecast)والتوقع   (Prediction)التنبؤالجانب الثاني وهو 

عالمية على أساليب القياس من هذا الجانب، البد من عتبارات التي أوجبتها الوظيفة اإلاالستحداثات واال
من بعضهما، وكثيرا ما يقع حتى المختصون في العلم، في الخلط شارة إلى أن المصطلحين شديدي القرب اإل

 (before) من قبل التي تعني ’’Prae‘‘ مةأصل التيني، وهي خليط من الكل كلمة من يه التنبؤف ؛بينهما
 هوف؛ أما التوقع ‘‘يقول شيئا مسبقا’’عني يوبالتالي، التنبؤ  (to say) ليقول التي تعني ’’dicere‘‘كلمة و 

كلمة و  (front)قبلي  ألمامي/ التي تعني ’’fore‘‘ ةأصل التيني، وهي خليط من الكلم كلمة من أيضا
‘‘cast’’ يلقيلرمي التي تعني / (throw)؛ بحيث يكون ‘‘رمي شيء مقدما’’يعني التوقع وبالتالي فإن  ؛
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احتمال حدوث الشيء من  ين، في أن التنبؤ يكون بيان ثنائي لنتيجة واحدة، بمعنىالفرق الجوهري بين المعنيّ 
ذكر مجموعة من النتائج المحتملة للمستقبل من  عدمه، مثل التنبؤ بحدوث زلزال من عدمه؛ أما التوقع فهو

من  احتمال حدوث زلزال في مكان معين ضمن مجموعة معينة، مثل حيث احتمال وقوع حدث ما
 .1المواصفات

د التنبؤ حدّ  ستشرافية، بحيث يُ نظرة المستقبلية االما متكامال للمفهو  فالتنبؤ والتوقع يمكن أن يكونا
غة اإلنجليزية نجد لكن في اللّ الفرعية الخاصة بحدوثه؛  د التوقع االحتماالتحدّ  حدوث الشيء من عدمه، ويُ 

وكلها في معنى التوقع؛ كما  Expect، Prospect ،Anticipate مثل مصطلحات عّدة خالفا للمصطلحين
تكهُّن أو تشير بعض القواميس إلى أن التوقع من مكونات ومفردات التنبؤ على قولها بأن التنبؤ هو: 

اف أو توقُّع النتائج أو أحداث المستقبل قبل وقوعها عن طريق التخمين، أو دراسة الماضي، أو التحليل ر استش
‘‘تنبؤات الطقس ،ةمالي ،بؤات جويةتن’’العلمّي واإلحصائّي لوقائع معروفة 

ى القواميس لكن إذا رجعنا إل .2
لنََّبُأ: الخبر، والجمع َأْنَباٌء، وا  نَّ لفالن أن لسان العرب يشير إلى معنى التنبؤ على أنه: ا العربية األصيلة نجد

قيل عن القرآن، وقيل عن الَبْعث، وقيل عن َأْمر   ؛َعمَّ َيتساَءُلون عن النََّبإ  العظيم :وقوله ؛ َنَبأ  َأي خبرا  
يَئه وَتَنظَّْرُتهالتوقع بأن  ىشير لسان العرب لمعن؛ ويُ  النبي ، يقال: َتَوقَّْعُت َمج  وَتَوقََّع ، التََّوقُُّع: َتَنظُُّر اأَلْمر 

َفه وَتوهُُّمه، يقال: َوقّ ْع َأي َأْلق  َظنََّك على شيء، والتْوق يُع: َتَظنّ ي الشيء  ، الشيَء واْسَتْوَقَعه: َتَنظََّره وَتَخوَّ
ُده لَيَقَع عليه َوْهُمه توقَّْعُت ؛ ويشير قاموس مقاييس اللغة أيضا أن قول والتْوق يُع بالظّن والكالم والرَّْمي  َيْعَتم 

يَء: انتظرُته متى يقع   .3الشَّ
خبار عنها قبل حدوثها ن ألحداث ُيراد اإلطلح التنبؤ يكو مص ن والقول أن ا ستعماليمكننا الفصل اآل

وقوع  كائن في الحاضر؛ أما التوقع فهو انتظارفي المستقبل، فهو سبٌق للزمان، وذلك باالعتماد على ما هو 
اآلن يتبادر إلينا سؤال مهم بالنسبة لكن  .شيء سيقع فعال في الواقع وذلك قبل أوانه، فهو سبٌق للحدث

، فإذا معا ؟ والجواب يكون بأن المحاسبة تحتاج إلى السبقينلزمان أم سبق الحدثيهمها سبق اللمحاسبة، هل 
وجه احتماالت اسبة إلى سبق الحدث فيه، وا عطاء أكان الحدث )أو العملية( مؤكُد الحدوث، احتاجت المح

لى سبق حدوثه في الواقع كمبلغه وحجمه ووقته؛ أما إذا كان الحدث غير مؤكد  الحدوث، احتاجت المحاسبة إ
نا استعمال مصطلح التنبؤ إذا ولتبسيط المسألة أكثر، يمكنّ  ؛الزمان فيه، وا عطاء حكم عن حدوثه من عدمه

أردنا الحكم على حدوث الشيء أو عدم حدوثه، كأن نقول التنبؤ باألرباح إذا أردنا معرفة وجود أرباح في 
لحكم على كيفية وصفات حدوث الشيء، كأن المستقبل أم عدم وجودها؛ واستعمال مصطلح التوقع إذا أردنا ا

مكننا القول مثال التنبؤ بأسعار األسهم، نقول توقع أرباح منخفضة أو مرتفعة أو متناقصة أو متزايدة؛ وال يُ 

                                                 
1
 Bhandari Rajendra Kumar, Disaster Education and Management: A Joyride for Students, Teachers and Disaster 

Managers, Springer India, 2014, pp. 229; 230. 
2
-http://www.arabdict.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A   ،تنبؤ ،المعاصر العربية اللغة معجم  

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4 ،16/12/2013. 
3
 .توقع/ تنبأ كلمة معنى سابق، مرجع منظور، ابن  
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الزم الوقوع، لكن الكيفية التي يقع بها هي ما يجب النظر فيه، فاألصح أن  فالتسعير أمر مفروغ منه وحدثٌ 
 هم. نقول توقع أسعار األس

للمحاسبة على جانب  ةعالميالجديدة التي أوجدتها الوظيفة اإلنأتي اآلن إلى دراسة االعتبارات 
في جانب تشغيل  الل العناصر نفسها التي تطرقنا إليهاتنبؤات وتوقعات القياس المحاسبي، وذلك من خ

 البيانات وجانب تقديرات القياس.       

 تعظيم المحتوى اإلعالمي .1

توقعات مع ما عالمي من خالل التنبؤات والاس التأثير على تعظيم المحتوى اإلانعكتتشابه مسألة 
فالتنبؤات  ،االختالف في التأثير الزمني فقط ويكون المحاسبية، قديرات تشارة إليه بالنسبة إلى التمت اإل

عامل  بها يمكن أن يؤثر لكيفية التيمما يدفعنا للتساؤل حول اة بالمستقبل وأحداثه ومتغيراته؛ والتوقعات متعلق
؟ يوضح لنا الشكل رقم ليه في الطرح الخاص بالتقديراتإ عالمي خالفا لما أشرناتعظيم المحتوى اإل فيالزمن 

، أو الحكم على كيفية -يعني التنبؤ –، أن الرغبة في الحكم على وجود الحدث )أو العملية( من عدمه (4-9)
هو الباعث األساسي لعملية اختيار الجانب البشري للتعامل مع الوضع من  ،-يعني التوقع –وجود الحدث 

خالل التنبؤ أو التوقع، وكذلك األخذ بالمعطيات المناسبة للبيئة التي يتم فيها التنبؤ أو التوقع؛ وينعكس كل 
لت المدة بين نا القول أنه كلما طامكنّ عالمي باإليجاب والسلب، فهل يُ ن التنبؤ والتوقع على المحتوى اإلم

؟ أم أن عالمي للتقارير الماليةمحتوى اإلعداد التنبؤات أو التوقعات، زاد ذلك من التأثير السلبي على التاريخ إ 
قع وليس لعامل الزمن تأثير األمر له عالقة بتفاعالت متكاملة بين الجانب البشري وجانب بيئة التنبؤ أو التو 

 ؟ جوهري 
 المحاسبية تنبؤات والتوقعاتاإلعالمي من خالل ال (: تعظيم المحتوى 9-4شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الباحث.المصدر

 

 البشري  الجانب

 (التوقع/التنبؤ عملية على القائم)

 االقتصادية األعمال بيئة
 (التوقع/ التنبؤ بيئة)

 التوقع

 المحتوى  تعظيم
 اإلعالمي

 يديولوجيةاأل

 األخالق
 السلوك

 التعلم

 الثقافة

 السوق

 التأكد

 الخبرة

نظم 
 المعلومات

األساليب 
 المستعملة

التكنولوجيا 
 والبرمجيات

الدقة، التوقيت 
 والتكلفة 

 تفاعل متبادل

 تأثير سلبي
رغبة في الحكم على 

 وجود الحدث

على  الحكمرغبة في 

 كيفية وجود الحدث

 التنبؤ
 تأثير إيجابي

 تأثير سلبي

 تأثير إيجابي
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إن الباحث يرى أن عامل الزمن مهم جدا في التأثير على المحتوى اإلعالمي، وهو يؤيد فكرة أنه كلما 
، كلما نقصت دقة المحتوى اإلعالمي حول توقعاتال وأطال الفاصل الزمني بين تاريخ إعداد التنبؤات 

يمكن أن تتميز حيث األحداث محل التقدير المستقبلي؛ فاألمر إذا ُمتعلق بالدقة وليس بالمحتوى كمضمون، 
محتوى إعالمي أفضل من التي تتضمن بالتقارير المالية التي تتضمن معلومات تنبؤية وتوقعية بعيدة المدى 

ة قريبة المدى؛ ولكن السؤال المهم هنا، هل يفضل مستخدمو المعلومات المالية مثل هذه التقديرات المستقبلي
دقة أكبر لتنبؤات وتوقعات قريبة المدى؟ أم أن التفضيل يكون بالنسبة لتنبؤات وتوقعات بعيدة المدى حتى 

 -والموثوقية ولو كانت درجة دقتها أقل. األمر الذي ُيعيدنا إلى الجدل والنقاش حول التعارض بين المالءمة 
، لكن النظرة إلى هذا النقاش تتغير -أو التمثيل الصادق كما تضمنته التعديالت األخيرة لإلطار التصوري 

عند الحديث عن السلوك اتجاه التنبؤات والتوقعات، وخاصة في األسواق المالية، فليست كل القرارات 
ذا أضفنا ل -Risk)هذا األصناف الثالثة للمستثمرين، المحافظ والتفضيالت عقالنية بالدرجة الُممكن تخيلها؛ وا 

averse)  والمعتدل(Risk-neutral)  والمخاطر(Risk-seeking) ؛ قد تتغير فعال نظرتنا للمفاضلة بين الدقة
 والتوقيت.

جابة على التساؤالت المطروحة، من حيث األثر المترتب من اإلسنحاول في العناصر الالحقة 
عالمي، وهذا في سياق للمحاسبة، على تعظيم المحتوى اإل عالميةبها الوظيفة اإلتحداثات التي أتت االس

 طرحنا لها.

 البشري  جانبال .2

البشري، وذلك من خالل الحكم الشخصي  الجانبجانب التقديرات المحاسبية الحالية أثر  نا فيبيّ 
يف لها في مسألة التقديرات ضيديولوجية وأخالق وثقافة وسلوك وتعلم وخبرة؛ ونأوالعوامل المؤثرة فيه، من 

التأثير المزدوج من جانب القائم على عملية التنبؤ أو التوقع،  عنصرالمستقبلية من تنبؤات وتوقعات، 
، العناصر المكونة لتأثير الجانب (10-4)؛  ويوضح لنا الشكل رقم -المستثمر غالبا  –ومستخدم المعلومة 

 جب االهتمام به في تحليلناز جليا أن العنصر األساسي الذي يَ برُ البشري على عملية التنبؤ والتوقع، بحيث يَ 
د نوع ومدى   -المجال الزمني  –الالحق هو سلوك المستثمر اتجاه المستقبل، ألن هذا السلوك هو الذي ُيحدّ 

  القائم على عملية التنبؤ أو التوقع.  -المحاسب  –التنبؤات والتوقعات المطلوب إجراؤها من طرف 

 لتأثير الجانب البشري على عملية التنبؤ أو التوقع(: العناصر المكونة 10-4شكل رقم )

 

 

   

 الجانب البشري

 القائم علي عملية التنبؤ/ التوقع

مستخدم المعلومات )في الغالب 
 المستثمر(

 ((7-4)جانب تأثير الحكم الشخصي على التقديرات )كما بيّناه في الشكل رقم 

 جانب تأثير مستخدم المعلومات والمتعلق أساسا بمتغير الزمن

 )سلوك المستثمر اتجاه المستقبل(

 التأثيرات على عملية التنبؤ أو التوقع

= = 

+ + 

 عداد الباحث.إ : من المصدر
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 Behavioral) دبيات كثيرة في مجال المالية السلوكيةلمستثمر، نجد أن أفي الحديث عن سلوك او 

Finance) ُشير إلى متغيرات عّدة تحكم سلوك المستثمرين، لكن القاسم المشترك في تصنيف هذه المتغيرات ، ت
ناقش عالقات الوراثة بتفضيالت تها إما وراثية أو مكتسبة من البيئة، فنجد أن العديد من الدراسات هو أنّ 

، (Behavior Genetics) السلوكعلم وراثة استعانت ب، التي م2009 سنة .Cesarini et alالمخاطرة، كدراسة 
اتجاه التعامل مع  الفردية اتمن االختالف المئةعشرين في رب من اما يقلتبّين أن االختالفات الوراثية لها 

حول تفضيالت المخاطرة،  هالسياق نفس فيالتي جاءت ، م2009سنة  .Zyphur et al، ودراسة 1المخاطر
ما تبقى من و فسيرها من خالل العوامل الوراثية، تمكن ت يُ اليفضالتهذه  نصف التباين فيأن أكثر من مبّينة 
 Barnea etدعم دراسة وتُ  ؛2-محل الدراسة  – خوةبين التوائم اإل ةمشتركالالتأثيرات البيئية غير  هر فستُ  التباين

al.  ثلث من التباين في الفسر حوالي أن العامل الوراثي يُ شيرة توجه الدراستين السابقتين، مُ م، 2010سنة
شباب، ولكن هذا على سلوك األفراد ال البيئة األسرية تأثير وأن ل ،المشاركة في سوق األسهم وتوزيع األصول

 . 3تجربةلل الفرد عند اكتساب ويختفي المدى التأثير ليس طويل
مع معطيات المستقبل، همنا من سلوك المستثمر سواء الوراثي أو المكتسب هو جانب التعامل إن ما يُ 

مور المتعلقة بعد؛ ونجد من األ حول أمر لم يأت  عطاء معلومات إ  تعني ن التنبؤات والتوقعات في جوهرهاأل
عد الخوف من بالسلوك الوراثي أو المكتسب أمورا عّدة متعلقة بالمستقبل وما يمكن أن يأتي معه، بحيث يُ 

 ؟ المستقبل على التنبؤات والتوقعاتفكيف يؤثر الخوف من متغيرات  ؛المستقبل أهمها
قدام واإلحجام عن المخاطر، األمر الذي خوف من المستقبل يقترن بمسألة اإليرى الباحث أن الو 

يقسم أنواع المستثمرين على هذا األساس إلى الثالثة أنواع سابقة الذكر )محافظ، معتدل، ومخاطر(، 
ما المعتدل فهو متوازن، والُمخاطر ال يولي متغيرات المستقبل، أأكثر خوفا من متغيرات فالمستثمر المحافظ 

المستقبل قدرا ملحوظا من الخوف )عدم الخوف(؛ وانعكاس هذا التفاوت في الخوف من متغيرات المستقبل 
يكون من حيث تفضيالت كل نوع من المستثمرين بين الدقة في المعلومات المحاسبية المقدمة، أو المدى 

، (11-4)وض أن تغطيه التنبؤات أو التوقعات الخاصة بهذه المعلومات. ويوضح لنا الشكل رقم الزمني المفر 
هيكلية تأثير هذه التفضيالت على المحاسب كجانب بشري يقوم بالتقديرات في جانبها المستقبلي والحالي 

 ،ستثمريند من المحدَّ مُ نواع أة التي فيها (، وذلك في البيئة المتناسق(10-4) )كما تم توضيحه في الشكل رقم
سواق المالية الناشئة أين يقتصر التداول على مستثمرين يملكون سلوك مالي شبه متماثل، وفي خاصة في األ

؛ اصة في األسواق المالية المتطورةخ ،ول بين مستثمرين من أنواع مختلفةالبيئة غير المتناسقة أين يكون التدا
لجانب البشري للمحاسب مع الجانب البشري للمستثمرين على التنبؤات ويبّين الشكل التأثير الكلي لتفاعل ا

 والتوقعات.
                                                 
1
 Cesarini David et al., Genetic Variation in Preferences for Giving and Risk Taking, The Quarterly Journal of 

Economics, pp. 809 – 842, 2009.  
2
 Zyphur Michael J. et al.,The Genetics of Economic Risk Preferences, Journal of Behavioral Decision Making, 

Vol. 22, pp. 367–377, 2009.  
3
 Barnea Amir et al., Nature or nurture: What determines investor behavior?, Journal of Financial Economics, 

Vol. 98, pp. 583–604, 2010. 
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 عداد التنبؤات والتوقعاتمستثمر من متغيرات المستقبل على إ(: تأثير خوف ال11-4شكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

خوف شديد من 
 متغيرات المستقبل

حالة معتدلة اتجاه 
 متغيرات المستقبل

عدم الخوف من 
 متغيرات المستقبل

  محافظ مستثمر

 مستثمر معتدل 

 مستثمر مخاطر

تفضيل دقة المعلومة 
 على مداها الزمني

الموازنة بين دقة 
المعلومة ومداها 

 الزمني

تفضيل المدى الزمني 
 للمعلومة على دقتها 

جعل المحاسب يعطي تنبؤات 
 وتوقعات قريبة المدى وبدقة عالية

جعل المحاسب يوازن في تنبؤاته 
 وتوقعاته بين المدى الدقة 

عطي تنبؤات جعل المحاسب يُ 
 وتوقعات بعيدة المدى و بأقل دقة 

تفاعل مع الجانب البشري 
الخاص بالمحاسب )الحكم 
الشخصي( من ناحية 
التقديرات بشكل عام 
 )الحالية والمستقبلية(

  تأثير الجانب البشري الكلي الجانب البشري للمحاسب استجابة المحاسب للمتطلبات التفضيالت درجة الخوف  نوع المستثمر
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حساب تأثير التفاؤل والتجربة في التنبؤ على 

 والتوقع

ة ا
لبيئ

ي ا
ر ف

تأثي
ال

سة
جان

لمت
 

أثر متوازن لكفاءة وحياد وأخالق وتفاؤل 
 وتجربة المحاسب في التنبؤ والتوقع

أثر جوهري لتفاؤل وتجربة المحاسب؛ على 
حساب الكفاءة والحياد واألخالق في التنبؤ 

 والتوقع

 ينمستثمر ال
  بمختلف أنواعهم

مختلف درجات 
 الخوف من المستقبل

تنوع التفضيالت 
 وتداخلها

المفاضلة بين مدى ودقة التنبؤ أو 
التوقع بناء  على تصور المحاسب 
للمالءمة المطلوبة )األهمية 

 نسبية( 
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على  المحاسب،أثر جوهري لكفاءة وحياد وأخالق على المقدمات التي وضعناها، يكون هنالك  بناء  
في حالة خوف المستثمر الشديد من متغيرات المستقبل، وهذا  حساب تأثير التفاؤل والتجربة في التنبؤ والتوقع

راجع على وجه التحديد إلى متطلبات الدقة على حساب مدى المعلومة الزمني، مما ُيوجب تركيز المحاسب 
وال تؤثر فيه  -االستشرافية على وجه التحديد  -على المدى القصير الذي ال يستدعي قدر كبير من التجربة 

الملحوظ مسألة التفاؤل والتشاؤم، ألن تفاؤل المحاسب أو تشاؤمه يكون ذو أهمية بالغة عندما  أيضا بالشكل
الغموض وعدم التأكد واألفكار السلبية، ويزداد تردد  -عادة  –يقترن بالمدى الطويل الذي يكثر حوله 

بحيث تشير دراسة ؛ ةالمحاسب في إعطاء األحكام الشخصية ويؤثر بذلك على موضوعية القياس بدرجة كبير 
Iwanaga et al.  أن المتفائلين يستعملون استراتيجيات مواجهة م2004سنة ،(Coping Strategies)  فعالة

أي المتفائلين  –تمكنهم من التكيف مع األحداث وبكفاءة أكثر على عكس المتشائمين؛ إضافة إلى امتالكهم 
قدرة أكبر على مواجهة الضغوطات التي تنتجها األحداث المستجدة والتعامل بمرونة أكبر وبنجاح مع  –

 مدى الطويل.  ؛ فكل هذه المتغيرات تكون أكثر تأثيرا على ال1المعلومات السلبية
أثر متوازن لكفاءة وحياد وأخالق وتفاؤل وتجربة المحاسب في التنبؤ وفي المقابل، يكون هنالك  
أثر جوهري لتفاؤل وتجربة في حالة توازن المستثمر اتجاه الخوف من المستقبل، وأخيرا بروز  والتوقع

ندما يكون المستثمر مخاطرا  وال يخاف ع على حساب الكفاءة والحياد واألخالق في التنبؤ والتوقع المحاسب،
من متغيرات المستقبل؛ بحيث يكون لجانب توسع مجال تأثير التفاؤل والتشاؤم لألسباب سابقة الذكر، والتي 
بدورها ُيمكن أن ُتؤثر على خبرة المحاسب المكتسبة من خالل التجربة، فقد ثبت وجود عالقة إيجابية بين 

وذلك كما بّينته دراسة  ،س والقدرات التي يكتسبها الفرد من جهة أخرى التفاؤل من جهة والثقة بالنف
Greenwald  ودراسة م1980سنة

 
Campbell 

2
على التوالي م1986سنة  

 & Norem ؛ كما بّينت دراسة3

Cantor  توأضاف ؛4الذاتية لتحفيز األداء همتوقعاتمن استفادة منخفضة  يملكون  ، أن المتشائمينم1986 لسنة 
اجترار هم في كثير من األحيان يقومون بتشاؤما  األكثر األفراد، بأن م1990سنة  Showers & Ruben دراسة
ات تأثر على خبرة المحاسب وُحسن ؛ وكل هذه السلوك5بهم مّما يتسبب في ضعف األداء الخاص همفشل

 استعماله لها.
يكون بين كل أنواع المستثمرين بالحديث اآلن عن التأثير في البيئة غير المتجانسة، نجد أن التفاعل 

ملحوظ للحكم الشخصي للمحاسب البروز وبكل درجات خوفهم من متغيرات المستقبل، األمر الذي يستدعى ال

                                                 
1
 Iwanaga Makoto et al., Coping availability and stress reduction for optimistic and pessimistic individuals, 

Personality and Individual Differences, Vol. 36, pp. 11–22, 2004. 
2
 Greenwald Anthony G., The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history, American 

Psychologist, Vol. 35, Iss. 7, pp. 603-618, 1980.  
3
 Campbell Jennifer D., Similarity and uniqueness: The effects of attribute type, relevance, and individual 

differences in self-esteem and depression, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 50, Iss. 2 pp. 281-

294, 1986. 
4
 Norem Julie K. & Cantor Nancy, Defensive pessimism: Harnessing anxiety as motivation, Journal of Personality 

and Social Psychology, Vol. 51, Iss. 6, pp. 1208-1217, 1986.  
5
 Showers Carolin & Ruben Cherie, Distinguishing defensive pessimism from depression: Negative expectations 

and positive coping mechanisms, Cognitive Therapy and Research, Vol. 14, Iss. 4, pp. 385-399, 1990. 
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بين مدى ودقة التنبؤ أو وذلك للمفاضلة األهمية النسبية أو كما ُيعرف ب ،في مجال تصور المالءمة المطلوبة
لتأثير  تعقد أكثر؛ مّما ُيؤدي إلى مة المطلوبة )األهمية نسبية(على تصور المحاسب للمالء التوقع بناء  

الحكم على المالءمة فمن جهة يتم  للمحاسب، نتيجة التأثير المزدوج للحكم الشخصي الجانب البشري 
   .توقعاتالتنبؤات و المتمثلة في الالحكم على التقديرات المستقبلية من جهة ثانية يتم و  ،المطلوبة

أو القائم على عملية  –المحاسب  تشاؤمو تفاؤل أكثر تأثير  لفعّ تُ  وغير المتجانسة المتجانسةإن البيئة 
فقط؛ ذلك إلشارة  ستعداد النفسيمثل هذا السلوك على اال قتصريال  ؛ بحيث-التنبؤ أو التوقع بشكل عام 

يمكن  بالتالي غرض ومعنى،لديه  وأنفكرة أن العالم جيد في األساس، ب يرتبط التفاؤل الدراسات الفلسفية أن
 بأن شعور هناك كان كلما -أي التفاؤل – انتشاراأكثر بل هو أيضا  ؛للمرء أن يتوقع بشكل معقول الوفاء

 خالية الحياة أنو  جوهريا، أشرار الناس أن فكرةب التشاؤم ويرتبط ؛ومصيرهم محيطهم في التحكم هميمكن البشر
 عدم إلى تشير التي التاريخية لظروفا أن كما واإلحباط، المعاناة زيادة إلى ذلك يؤدي بالتالي ،المعنى من

 بالغ والتفاؤل للتشاؤم الفلسفي الجانب ولهذا .1المتشائمة التوقعات في عموما تسهم ،ألهدافا بلوغ على قدرتنا
 وسلوكها بالمؤسساتية التحليل اقترن  إذا خاصة -التوقع أو التنبؤ عملية على القائم أو – المحاسب على األثر

 أفكار ويمتلكون  محيطهم، في التحكم على قادرين غير محاسبين نجد ما رايفكث لألداء، المثبط أو المحفز
 وتقديم إعداد أهداف يبلغوا مل بأنهم لهم التاريخية الظروف وتشير الرسمية، وغير الرسمية القوانين حول سلبية

 فأكثر أكثر امعقد يصبح اهذ وكل الصائبة، االقتصادية القرارات واتخاذ ترشيد على ساعدتُ  مالية معلومات
 .المحاسبية والتوقعات التنبؤات عملية على البشري  الجانب لتأثير

حصائية  .3  استعمال طرق ونماذج رياضية وا 

، وذلك لما عد التقدير المستقبلي أكثر توسعا في استعمال الطرق والنماذج الرياضية واإلحصائيةيُ 
 إلى إضافة تقدير المستقبليمكن أن يستند هذا الويُ للمجال الزمني من متغيرات وغموض يستدعي ذلك؛ 

 ثنين، أو مزيج من اال-النوعية  – حكميةالتقديرات إلى ما يعرف بالللبيانات التاريخية،  ةالرياضي معالجةال
أنواعها  ؛ ويشوبها في كلالمدى وسطة، وقصيرة، ومتفترات زمنية طويلة التنبؤات والتوقعات غطيوتُ  ؛معا

د هذا الهامش بالدقة حدّ دقتها، ويترتب على القائم بعملية التنبؤ أو التوقع أن يُ  تهامش من الخطأ مهما بلغ
جراء عشوائي يأخذ من الخطأ المالزم له إصبح عملية التقدير المستقبلي عبارة عن ؛ حتى ال تُ 2المطلوبة

 التقدير.  ذريعة في تبرير سوء
، تشوبه بعض التحفظات كون األحداث المستقبلية لتوقعالنوعي  التوقع )أو التنبؤ(طرق إن استعمال 

؛ غير أن هذا النوع من التوقع يكون – غير موضوعية -ذاتية إلى حد ما  مل أن تكون حتَ هذه األخيرة يُ 
بيانات ال الحاالت التي تكون فيها ، أو فيحداث جديدةحاالت التي تكون فيها األالاألفضل استعماال في 

                                                 
1
 New World Encyclopedia: Organizing Knowledge for Happiness, prosperity, and world peace, Optimism and 

Pessimism, www.newworldencyclopedia.org/entry/Optimism_and_Pessimism, 19/11/2013. 
2
 Toomey John W., Inventory Management: Principles, Concepts and Techniques, Materials Management 

Logistics Series, Springer US, Vol. 12, 2000, pp. 29-43. 
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ها، ومثال ذلك نتوقع تغييرات داخل أنماط بيانات ، أو بالنسبة لألحداث التيالتاريخية ضئيلة أو معدومة
تأثير التغيرات في السياسات، أو تأثير التكنولوجيا  وأج في مجاالت جديدة، تَ نْ ج جديد أو مُ تَ نْ مُ  التوقعات حول

ظم ، ومن أهم طرق التوقع النوعية نجد النُ 1استخدامها للتوقعات متوسطة وطويلة المدى وعادة ما يتم ،الجديدة
  أسلوب دلفيك (Judgemental Forecast) حكميةالتوقعات العتمدة على المُ  (Expert Systems)الخبيرة 

(Delphi Method) أعضاء مؤسسة  وضعه الذيRAND Corporation ؛ إضافة  إلى أسلوب م1960 سنة
 Technological)المقارنة التقنية وأسلوب(Subjective Curve Fitting) الذاتي توفيق المنحنيات 

Comparison)
  2.  

ائية، ومن جهتها األساليب الكمية التي تعتمد على البيانات التاريخية في نماذجها الرياضية واإلحص
الذي يعتمد على مبدأ  (The Mean Model)همها وأكثرها استعماال، نموذج المتوسط توجد لها عّدة صيغ، أ 

، إضافة إلى نموذج ماثلةمُ الحداث األأثر من متوسط  ةكون قريبتالنتيجة األكثر احتماال للحدث سوف كون 
في سياق سهم في المستقبل عار األسلتوقع أ (Efficient Market Hypothesis Model)فرضيات كفاءة السوق 

هي وسيلة بسيطة للغاية و  (Nearest Neighbours: NN)، وطريقة النقاط األقرب مجموعة معلومات معينة
تتضمن هذه و ، لتقدير أثر األحداث في المستقبل من خالل النظر في الماضي ألثر أحداث مماثلة أو مشابهة

، NN ،3NN ،5NN ،7NNأساليب حسب النقاط األقرب التي يتم تحديدها على التوالي  ةالطريقة خمس
9NN

التي تعتمد على وجه الخصوص على  (Econometric Models)، كما نجد نماذج االقتصاد القياسي 3
ات، ونموذج اآلثار متغير البين  سببية القةعأو معادالت إلنشاء  (Regression Equation) نحداراالمعادلة 
(Random Effects Model) العشوائية

؛ وبالنسبة آلخر التطورات في مجال استعمال األساليب الكمية نجد 4
قدرا الماضي خالل العقد التي أظهرت  (Artificial Neural Networks) صطناعيةالشبكات العصبونية اال

 Economic) الكامنة داخل السالسل الزمنية االقتصادية الخطية غير من الكفاءة في جانب الطرق كبيرا 

Time Series) َعرف الشبكات العصبونية؛ وتُ 5ضبط نتائج التنبؤ وجعلها أكثر دقة مكنها من، من خالل ت 
العديد من المشاكل  في حل اواسع اجدت استخداموَ ها أدوات حسابية جديدة نسبيا، على أنّ االصطناعية 

المتعلقة لمعلومات ة امعالجل عد من أهم ميزاتها، الخصائص االستثنائية؛ بحيث تُ المعقدة في العالم الحقيقي
، األخطاء والتشويش المرونة في التعامل معو  ،مكانية العالية لتطابق النتائجواإل، أساسا بالطرق غير الخطية

 . 6التعلم والتعميموالقدرة على 
                                                 
1
 Goetschalckx Marc, Supply Chain Engineering: International Series in Operations Research & Management 

Science, Springer US, Vol. 161, 2011, pp. 61-74. 
2
 Ulrike Leopold-Wildburger et al., Forecasting, in Floudas Christodoulos A. & Pardalos Panos M. (eds), 

Encyclopedia of Optimization, Springer US, pp. 1068-1074, 2009.  
3
 Bozos Konstantinos & Nikolopoulos Konstantinos, Forecasting the value effect of seasoned equity offering 

announcements, European Journal of Operational Research, Vol. 214, pp. 418-427, 2011.  
4
 Cranage David A.  & Andrew William P., A comparison of time series and econometric models for forecasting 

restaurant sales, International Journal of Hospitality Management, Vol. 11, Iss. 2, pp. 129-142, 1992.  
5
 Wong W.K. et al., Adaptive neural network model for time-series forecasting, European Journal of Operational 

Research, Vol. 207, pp. 807-816, 2010.  
6
 Basheer I.A. & Hajmeer M., Artificial neural networks: fundamentals, computing, design, and application, 

Journal of Microbiological Methods, Vol. 43, pp. 3–31, 2000.  
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كثر دقة، قياسها، إلجراء تنبؤات وتوقعات أ إن استعمال المحاسبة لهذه الطرق والنماذج في أساليب
؛ اإلفالسبالتنبؤ و  مر بالتدفقات النقدية المستقبلية وأسعار األسهميتعلق األاصة عندما يتسع بشكل واضح خ

 سنة & Chen Chen، وكذلك دراسة م2010و  م2008 سنة Lorek & Willinger فقد وضحت دراستي كل من
سنة  Baumعد دراسة ؛ كما تُ 1عداد توقعات التدفقات النقديةإ ، خصائص استعمال السالسل الزمنية في م2012
، نموذجا الستعمال طرق االقتصاد القياسي وبالتحديد ونموذج اآلثار العشوائية في توقع التدفقات م1999
في تحسين  االصطناعية ؛ ومن جهتها العديد من الدراسات التي تناولت استعمال الشبكات العصبونية2النقدية

، م2000سنة  .Charalambous et al، وم1998سنة .Booker et al التنبؤ باإلفالس المالي، كدراسات كل من 
م2004سنة  .Anandarajan et alو

على نموذج فرضيات  األسهم، يتم توقع أسعارها في األغلب بناء   كذلك؛ و 3
في جانب  لموضوع كما بّينا في الفصل األولكفاءة السوق، وتكثر الدراسات واألمثلة التي تتناول هذا ا

سنة   Timmermann & Grangerنورد دراسات كل من لذلك البحوث المحاسبية القائمة على السوق؛ وكأمثلة
، هذه الدراسات م2013سنة  Shonkwiler، و م2013سنة  al et Farmer.، و م2010 سنة al et Lee. ، وم2004
 .4سعار األسهمألج موضوع استعمال نموذج كفاءة األسواق في توقع عاجملها تُ في مُ 

كتوارية التي نصت عليها معايير المحاسبة الدولية في التقدير المستقبلي ستعمل األساليب االكما تُ 
، بحيث كتواريةاتبع المبدأ األساسي ألية عملية للمنافع والتكاليف؛ وهذه األساليب عند تطبيقها في المحاسبة ت

                                                 
1
 See:  

- Lorek Kenneth S. & Willinger G. Lee, Time-series properties and predictive ability of quarterly cash 

flows, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol. 24, pp. 65–71, 

2008.  

- Lorek Kenneth S. & Willinger G. Lee, Time series versus cross-sectionally derived predictions of future 

cash flows, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol. 26, pp. 29-

36, 2010.  

- Chen Huafeng (Jason) & Chen Shaojun (Jenny), Investment-cash flow sensitivity cannot be a good 

measure of financial constraints: Evidence from the time series, Journal of Financial Economics, 

Vol.103, pp. 393–410, 2012.  
2
 Baum Christopher F., Q, Cash Flow and Investment: An Econometric Critique, Review of Quantitative Finance 

and Accounting, Vol. 12, pp. 35–47, 1999.  
3
 See:   

- Booker Queen et al., Predicting Corporate Financial Distress Using  Quantitative and Qualitative Data: 

A Comparison of Standard and Collapsible Neural Networks, in Refenes Apostolos-Paul N. et al. (eds), 

Decision Technologies for Computational Finance: Proceedings of the fifth International Conference 

Computational Finance, Advances in Computational Management Science, Springer US, Vol. 2, pp. 355-

363, 1998. 

- Charalambous chris et al., Comparative Analysis of Artificial Neural Network Models: Application in 

Bankruptcy Prediction, Annals of Operations Research, Vol. 99, pp. 403–425, 2000. 

- Anandarajan Murugan et al., Bankruptcy Prediction Using Neural Networks, in Anandarajan Murugan et 

al. (eds), Business Intelligence Techniques: A Perspective from Accounting and Finance, Springer 

Berlin Heidelberg, pp. 117-132, 2004. 
4
 See: 

- Timmermann Allan & Granger Clive W.J., Efficient market hypothesis and forecasting, International 

Journal of Forecasting, Vol. 20, pp. 15– 27, 2004. 

- Lee Chien-Chiang et al., Stock prices and the efficient market hypothesis: Evidence from a panel 

stationary test with structural breaks, Japan and the World Economy, Vol. 22, pp. 49–58, 2010.  

- Farmer J. Doyne et al., How efficiency shapes market impact, Quantitative Finance, Vol. 13, Iss. 11, pp. 

1743-1758, 2013.  

- Shonkwiler Ronald W., Finance with Monte Carlo, Springer Undergraduate Texts in Mathematics and 

Technology, Springer New York, Vol. 19, 2013, pp. 1-31. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Apostolos-Paul+N.+Refenes%22
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تقدير موثوق  يجري ، وطريقة ائتمان الوحدة المقدرة كتواريةاالتقنية الأنه باستخدام  IAS 19 § 57يشير المعيار 
ن في مقابل خدماتهم في الفترات الحالية و الموظفعليها  قد حصل التيو  منشأةلل للمنفعةلتكلفة النهائية به ل

جراءالية والسابقة حي تعود للفترات ال، وهذا يتطلب أن تقوم المنشأة بتحديد مقدار المنفعة التوالسابقة  وا 
؛ ومن بين 1المنفعةمن شأنها أن تؤثر على تكلفة بشأن المتغيرات الديمغرافية والمتغيرات المالية التي  تقديرات

 م1997سنة  .Frees et alجراء التوقعات الخاصة بالمتغيرات المالية نجد دراسة ن كيفية إبيّ الدراسات التي تُ 
معدل التضخم، عوائد االستثمار، ومعدل األجور،  هي يةأربعة افتراضات اقتصادية رئيست على يّ نالتي بُ 

، م1999سنة  Bartlett؛ ونجد أيضا دراسة 2لتنبؤ بحجم الضمان االجتماعي، وذلك لوارتفاع معدل البطالة
كتوارية وذلك ماعي من خالل استعمال التقنية االوالتي تأخذ النهج نفسه في التنبؤ بحجم الضمان االجت

سنة  Day؛ وباإلضافة إلى دراسة 3غرافية المشاركة في التوقعاتوالديماالقتصادية  بالدمج بين العوامل
كتوارية كما ينطبق على خطط المنافع الي والعلوم االل من االقتصاد الممفاهيم كفي تبحث ، والتي م2004
الوسائط القياسية  منمرجعية؛ مستنتجة أن العديد دة باستخدام إطار التدفقات النقدية المخصومة كنقطة حدَّ المُ 

ا ، ممّ مع أدوات وتقنيات االقتصاد المالي ُفحصتعندما  كتواري ال يمكن الدفاع عنها في الواقعفي الفكر اال
ومن جهتها  .4كتواريةالنظر في التدريب والممارسات اال إعادةضرورة  -حسب نتائج الدراسة –يستدعي 

اع لطرق توقعها لتستعمل في تقدير منافع الموظفين، وذلك بإتب نةيّ  بَ تكثر الدراسات المُ  المتغيرات الديمغرافية
، إلى استعمال م2006سنة  Tickleو  De Jongدراسة  توارية، فقد أشار كتأساليب مستحدثة في التقنية اال

ما أكثر تفصيال في عد نظر، ولها بُ تحقق نتائج أكثر قوةل ، وذلكم1992المستحدثة سنة  Lee-Carterطريقة 
ها معج ، عندم2012سنة  Gaille؛ كما توضح ذلك أيضا دراسة 5وفياتالالكامنة وراء  الديناميكياتيخص 

 Lee-Carterستعملة طريقة العملية، بالتطبيق على صناديق التقاعد؛ مُ  ارسةالممّ و  األكاديميالجانب  بين
Heligman-Pollardودالة 

6. 
من خالل الطرح الخاص بالطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية المستعملة في التنبؤات والتوقعات، 

، فهذه الطرق من هذا الجانب عالمية على أساليب القياس المحاسبيتصور حول تأثير الوظيفة اإل نصل إلى
تنوعا عالم المحاسبي األكثر ات متطلبات اإلعد بتعقيدها وتنوعها وتطورها الدائم انعكاسا لتوجهوالنماذج تُ 

تطورا مع الوقت، األمر الذي أصبح عسيرا على المحاسب مواكبته وتطبيقه على أتم وجه حتى يقدم و 

                                                 
1
 The IFRS Foundation, IAS 19: Employee Benefits, § 57, Op. Cit. 

2
 Frees Edward W. et al., Forecasting Social Security Actuarial Assumptions, North American Actuarial Journal, 

Vol. 1, Iss. 4, pp. 49-70, 1997. 
3
 Bartlett Dwight K., Measures of Actuarial Status for Social Security, North American Actuarial Journal, Vol. 3, 

Iss. 4, pp. 10-18, 1999.  
4
 Day Tony, Financial Economics and Actuarial Practice, North American Actuarial Journal, Vol. 8, Iss. 3, pp. 90-

102, 2004.  
5
 De Jong Piet & Tickle Leonie, Extending Lee–Carter Mortality Forecasting, Mathematical Population Studies: 

An International Journal of Mathematical Demography, Vol. 13, Iss.1, pp. 1-18, 2006.  
6
 Gaille Séverine, Forecasting mortality: when academia meets practice, European Actuarial Journal, Vol. 2, Iss. 1, 

pp. 49-76, 2012.  
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معلومات محاسبية تساعد فعال على اتخاذ القرارات الصائبة، فأصبحت االستعانة بالخبراء والمتخصصين أمرا 
 نولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات المتخصصة.  ضروريا لتطبيق هذه الطرق والنماذج باستعمال تك

 استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات .4

شبيه  عداد التنبؤات والتوقعات المحاسبية،إ التكنولوجيا والبرمجيات المطبقة في الطرح الخاص بإن 
غلب البرمجيات أ متعلق فقط بعامل الزمن، و  فاألمر، إلى حد كبير بما أدرجناه في التقديرات الحالية للقياس

المستعملة في التقدير تكون مزدوجة المهام، وتؤدي التقديرات على المدى الزمني البعيد كما تؤديها في الوقت 
الحالي؛ فإضافة إلى البرمجيات التي أوردناها في التقديرات الحالية، نضيف بعض البرمجيات الشائع 

بحيث واالقتصاد القياسي،  وقعلتل SASلتنبؤات على وجه الخصوص، ومنها برنامج استعمالها في التوقعات وا
تحديد من  مكنهم أيضايُ و  ،العمليات التي تحدث على مر الزمن وتوقعتحليل  مستخدميه منالبرنامج مكن يُ 

لبرنامج ، ويحتوى امن التخطيط على نحو أكثر فعالية في المستقبل واتمكنياالتجاهات وتوقع التقلبات حتى 
توقعات عالية الجودة بسرعة الولد كميات كبيرة من يُ الذي  SAS Forecast Serverصدارات منها إة على عدّ 
 SAS Forecasting forصداروا   ،أكثر فعالية في المستقبلبكيفية  تخطيطالبح للمنظمات ويسموتلقائيا، 

Desktop صدار، الصغيرة ومتوسطة الحجم تمنشآالتلقائي لل للتوقع  SAS/ETS: Econometrics andوا 

Time Series Software  ومحاكاة  والتوقعلنمذجة ليدمج السالسل الزمنية وأساليب االقتصاد القياسي الذي
  .1التجاريةالعمليات 

الذي  Sage 50 Forecasting من أهم البرامج المتخصصة في التقديرات المستقبلية نجد أيضا برنامج 
سيناريوهات  ومحاكاتالمخاطر، مع تجنب  مكانية التجريبإتيح ا يُ دقيقة ممّ و مالية مفصلة توقعات يوفر 
مستخدمين وقابلية أكبر على التوافق مع  ةبيق واالستعمال من خالل عشر المحتملة، مع ميزات التطالعمل 

 Geos Researchالموضوع من قبل مجموعة أبحاث GMDH Shell؛ وبرنامج 2مختلف أنظمة التشغيل السائدة

Group، وخلق المصنفات  الزمنيةتوقعات السالسل  الفئات استعمالكن المستخدمين من جميع مّ بحيث ي
نماذج  عدادإ االصطناعية،  العصبونيةلشبكات مكنهم أيضا من خالل ا؛ ويُ بسهولة وبدقة نحدارونماذج اال

 امجنبر ؛ نجد أيضا 3ونيةالقائمة على الشبكات العصب لغيره من البرمجيات، خالفا بسهولة ودقة متناهية تنبؤية
CastPro4  تكاليف وانخفاض القيمة وتوقع  اإلنفاق الرأسماليجراء توقعات المبيعات و إالمستعمل في
، وقدرة أكبر على محاكاة الواقع وهذا حسب لحساباتلموحدة و دارة سهلة إ، وكل هذا يتم من خالل الموظفين

(ICAEW) قانونيين في إنجلترا وويلزمعهد المحاسبين الرأي 
إنشاء  كنهمْ يُ  الذيForecast Pro ؛ وبرنامج 4

، كما أن األبحاث أثبتت جدواها التي ةاإلحصائي وقعاتتوقعات دقيقة بسرعة وسهولة باستخدام طرق الت

                                                 
1
 SAS Institute, SAS®,  http://www.sas.com/technologies/analytics/forecasting/, 15/12/2013. 

2
 Sage software of business, Sage 50 Forecasting,  http://www.sage.co.uk/sage-50-forecasting, 15/12/2013. 

3
 Geos Research Group, GMDH Shell,  http://www.gmdhshell.com/, 15/12/2013. 

4
 4Cast Solutions, 4CastPro,  www.4castsolutions.co.uk, 15/12/2013. 
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 Forecast Pro السبب يوفر ولهذاأظهرت أنه ال يوجد أسلوب واحد يعمل بشكل أفضل لجميع البيانات، 
  .1منشآت األعمالجميع أنواع احتياجات  لتلبية من مداخل التوقعمجموعة كاملة 

وتكثر البرمجيات المخصصة للتنبؤات والتوقعات إلى ما ال يتسع الطرح لذكرها كلها، ولكن الهدف 
ين أهم خصائصها والتي الحظنا أن مجملها يصب اهتمامه على سهولة عطاء أمثلة عنها هو تبيّ إ من 

االستخدام وتطوير النماذج ومعالجة البيانات في أقصر وقت ممكن، مع مراعاتها لحجم واهتمام المنشآت التي 
في  متخصصةظم التشغيل المستعملة فيها؛ وعالوة على هذا، فإن الشركات الستستخدم هذه البرمجيات ونُ 

لبرامجها، األمر الذي يمكنهم من  صناعة هذه البرمجيات تولي اهتماما بالغا لمسألة تكوين مستخدمين أكفاء
مكانيات البرنامج محل التطبيق؛ كما أن استعمال بْ التي تُ  أكفأ درجات االستخدامالوصول إلى  رز كل ميزات وا 

جنب المحاسب ضرورة االستعانة بخبراء متخصصين في مجال التقديرات البرمجيات سهلة التطبيق، يُ 
بالغة األهمية؛ األمر الذي الاستعانته بهم في االستشارات الدقيقة و  كبير، لتقتصر مسألة المستقبلية إلى حدّ 

جنبه في الوقت نفسه مسؤولية تحمل نتائج عطيه قدرة أكبر على التحكم في نوعية المعلومة ومصداقيتها، ويُ يُ 
  أخطاء اآلخرين.   

 الدقة والتوقيت والتكلفة .5

 (Volatility) تقلبالالتي تشمل  التوقعأن نماذج ، م2002سنة  .Minton et alنتائج دراسة تشير 
؛ فالدقة التي 2النماذج التي تستبعد التقلبات توقعاتقدر أكبر من الدقة وتحيز أقل من  لديهاكمتغير تفسيري 

عطاء صورة أوضح ما يكون إ خيرة على المحاسبية تكون بحسب قدرة هذه األنتظر من التنبؤات أو التوقعات تُ 
األمر الذي يتطلب من التقديرات المستقبلية ضرورة توقع الخطأ المحتمل فيها، وبالموضوعية عن المستقبل، 

كما  ؛التامة، ألن هذه التقلبات المحتملة لن تنقص من قيمة التقدير المستقبلي، بل ستجعل منه أكثر موثوقية
مكانيةأن الطرح الذي قدمناه في جانب التقديرات الحالية  يجابي في تعزيز القيمة، إنب كون عدم دقتها جا وا 

دقتها جانب  مفاألمر يمكن أن يكون له األثر نفسه مع التنبؤات والتوقعات المحاسبية التي يمكن أن يكون لعد
شك، فإن التنبؤات ليجابي على القيمة التنبؤية أو التوقعية للقياس المحاسبي؛ لكن وفيما ال يدع مجاال لإ

انب ال يستهان به من الدقة، وجانب ال يقل أهمية من السرعة والسهولة، والتوقعات المحاسبية اليوم لها ج
 ولكن هذا كله مع تكلفة موازية في بعض األحيان من حيث استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات.

إن الطرح الذي قدمناه في جانب المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية وتأثرها بتنبؤات وتوقعات القياس 
كاعتبارات مستحدثة من قبل الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة على أساليب القياس؛ وبالتحديد مسألة نظرتنا 

 –وبالتحديد من قبل المستثمرين  –للمفاضلة بين الدقة والتوقيت من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية 
المساعدة على اتخاذ القرارات  نتاج المعلوماتإين في مسألة تجعل من الدقة والتوقيت مفهومين ديناميكيّ 

االقتصادية، والمهم في عملية المفاضلة بينهما تعظيم القيمة التنبؤية والتوقعية للمعلومة المحاسبية، مع تحديد 
                                                 
1
 Business Forecast Systems, ForecastPro , http://www.forecastpro.com/products/overview/method.htm, 

15/12/2013. 
2
 Minton Bernadette A. et al., The Role of Volatility in Forecasting, Review of Accounting Studies, Vol. 7, pp. 

195–215, 2002.  
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عداد النماذج والبرمجيات القائمة إ الحد األمثل من التكلفة؛ هذه األخيرة التي تكون عالية نوعا ما في مراحل 
يكلف  ، األمر الذي قدالشبكات العصبونية االصطناعيةالتوقع وخاصة عند استعمال على عملية التنبؤ أو 

، م2011سنة  & Hock  Attarzadehأيضا وقتا طويال في البحث والتطوير، وهذا ما أشارت إليه دراسة 
 اييس البرمجيات مثل زمنأكثر اهتماما في الحصول على تقدير دقيق لمق الكبرى  شركات البرمجياتف
القدرة  ، كما أنفي المراحل األولى من عملية تطوير البرمجيات المحتمل خطرالروع، والتكلفة، والجودة، و لمشا

مديري المشاريع هي واحدة من المهام األساسية في أنشطة  من طرفبدقة  مشروعالتكاليف و  على تقدير وقت
وتقوم الدراسة باقتراح نموذج جديد للقيام بتقدير تكلفة كل هذه العناصر في عمليات  تطوير البرمجيات،

مر الذي ؛ األ(Constructive Cost Model: COCOMO) بناء نموذج التكلفةتطوير البرمجيات تحت تسمية 
 .1ليجدا من الجهد الفع اكون قريبييمكن أن بما  دقة الوقت وتقدير التكاليف والجهد المقدرحسن يُ 

 المرونة والنسبية .6

في خاصة  توقعها نة أنإلى المرونة في توقع التدفقات النقدية، مبيّ  ،م1996 سنة Kakaشارت دراسة أ
؛ منوهة إلى أن كثير من النماذج التقليدية للتوقع تفشل في مرحلة المناقصة يجب أن يكون بسيط وسريع

 أهم أحد في نماذجها نمَّ َض المتغيرات التي تُ  التدفقات النقدية، بحيث ُيعد نقص تفسير تقلبات واسعة في
تها من أجل تحسين دقثر في عملية التوقع ؤ التي تُ  دمج المزيد من المتغيرات؛ وتقترح بذلك ضرورة األسباب

تدفق لل ديناميكي توقعتطوير نموذج ، إلى م2003سنة  Kaka & Lewisوتشير دراسة  .2وتدعيم مرونتها
أكثر دقة وتعقيدا أوال، وضع آلية  ،عالم رئيسيةمثة ، يتميز بثال(DYCAFF) النقدي على مستوى الشركة

إدخال البيانات  على ساعد المقاوليُ أن  تطوير نظام معلومات من شأنه، وثانيا ،حساب التدفق النقديل
فردية، سواء المشاريع الثالثا، وضع نموذج على مستوى الشركة التي تقوم على و  ،الالزمة لهذه اآللية

 . 3توقعاتوضع الغير المعروفة للمقاول في وقت  وأالمعروفة 
ختلف األساليب المستعملة في التنبؤات والتوقعات المحاسبية، نجد ومن جانب آخر للمرونة بين مُ 

على أن  ، عندما بّينتم2004سنة  Dayإليه دراسة  تار ضرورة التكامل في استعمالها، األمر الذي أش
بأساليب  كتوارية الحاليةنظرية االالبدال من إلحاق  ،كتواري الفكر اال معبعناية  التكاملاالقتصاد المالي 
 .4عنهاكبديل  هاأو إدراج االقتصاد المالي،

حاطة بأكبر قدر من خالل اإل ير والتقلب، تكون إذاإن مرونة التنبؤات والتوقعات في بيئة سريعة التغ
مكن من المتغيرات المتعلقة بالظاهرة، ومن جهة ثانية، بتكامل األساليب فيما بينها لتغطية العيوب التي من مُ 

                                                 
1
 Attarzadeh Iman & Hock Ow Siew, Software Development Cost and Time Forecasting Using a High 

Performance Artificial Neural Network Model,  in Ran Chen (ed) , Intelligent Computing and Information 

Science, Communications in Computer and Information Science, International Conference, ICICIS 2011, 

Chongqing, China, January 8-9, 2011. Proceedings, Part I, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 134, pp. 18-26, 

2011.  
2
 Kaka Ammar P., Towards more flexible and accurate cash flow forecasting, Construction Management and 

Economics, Vol. 14, Iss. 1, pp. 35-44, 1996.  
3
 Kaka Ammar & Lewis John, Development of a company‐level dynamic cash flow forecasting model (DYCAFF), 

Construction Management and Economics, Vol. 21, Iss.7, pp. 693-705, 2003. 
4
 Day Tony, Op. Cit. 
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عداد التقديرات إ ف مع مستجدات البيئة عند الممكن أن تكون في جانب منها؛ األمر الذي يمكنها من التكيّ 
ضافة إلى هذا، فإن المرونة في تطبيق الطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية يمكن أن تكون  المستقبلية؛ وا 

الكفاءة  ذومكن أن تعطي المستخدم سهلة االستعمال، والتي يُ الأيضا من خالل البرمجيات المتطورة و 
كبر على االنتفاع بمزاياها، فضال عن المرونة الموجودة في تأثير الجانب البشري وسلوكه أ المحدودة قدر

 وحكمه الشخصي.
 -فضال عن النسبية المبّينة في التقديرات الحالية  –أما النسبية، فتتجلى بالنسبة للتنبؤات والتوقعات 

من خالل البعد الزمني، فالتقدير المستقبلي أكثر نسبية من التقدير الحالي، ويكون للمتغيرات المستجدة أثر 
قدرة في المستقبل، وبه مور المُ عد من أهم األأن هامش الخطأ يُ على نتائج التنبؤ أو التوقع، كما  األهمية بالغ

 يكون للتقدير مصداقية وقدرة أكثر على اتخاذ القرارات.   
مكانية إصاغ حول مكننا اآلن اإلجابة عن السؤال المطروح في جزء تعظيم المحتوى اإلعالمي، والمُ يُ 
محتوى ت أو التوقعات، زاد ذلك من التأثير السلبي على العداد التنبؤاإ المدة بين تاريخ  تما طاله كلّ القول أنّ 

؟ أم أن األمر له عالقة بتفاعالت متكاملة بين الجانب البشري وجانب بيئة التنبؤ أو عالمي للتقارير الماليةاإل
؟ ونجيب قائلين، أن عامل الزمن له تأثير على دقة ومحتوى اإلعالم قع وليس لعامل الزمن تأثير جوهري التو 
محاسبي، فكلما زادت الدقة نقص المحتوى اإلعالمي للمدى البعيد وتم التركيز على المدى القصير؛ ال

والعكس بالعكس، كلما زاد المحتوى اإلعالمي للمدى البعيد نقصت دقة التنبؤ أو التوقع، وذلك لألسباب التي 
همه م مستخدم معلومات يُ كأه –ناها في الجانب البشري والتفاعل الحاصل بين المحاسب والمستثمر بيّ 

؛ لكن ال يجب أن نأخذ هذه العالقة بتسليم تام، فالطرق والنماذج الرياضية واإلحصائية -المستقبل 
ثر في محاولة تحقيق التكافؤ بين مضمون المحتوى اإلعالمي ودقته؛ رمجيات المستعملة، لها بالغ األوالب

عطاء إ لجانب البشري وجانب بيئة التنبؤ أو التوقع، مع ولهذا فإن األمر له عالقة بتفاعالت متكاملة بين ا
عالمي قادر على ترشيد وتوجيه القرارات تى يكون للتقارير المالية محتوى إ عامل الزمن أهمية جوهرية ح

رغبة الحكم على وجود االقتصادية لكل مستخدمي المعلومات المحاسبية؛ ومع التنويه أن االختالف في 
كر تأثيره في ، لم يرد ذ  -يعني التوقع – رغبة في الحكم على كيفية وجود الحدثأو ال -يعني التنبؤ – الحدث

مر الذي يمكن أن نعطي ؤات وتوقعات القياس المحاسبي، األعتمدناها في تحليل جانب تنبا كل المراجع التي 
أن لجانب التوقع أثر أكثر أهمية على تعظيم المحتوى اإلعالمي  على طرحنا السابق؛ فنرى  أينا بناء  فيه ر 

للتقارير المالية، كون توقع األحداث يكون فيه كثير من االحتماالت والمتغيرات المتداخلة والمتقاربة جدا، ما 
ؤ، فنرى أن انب التنبيؤدي إلى تعقد أكثر لبيئة التوقع وارتباك القائم على عملية التوقع وتشويشه أحيانا؛ أما ج

 –كثيرة  احتماالتمر الذي ال تكون فيه نحكم على وجود الحدث من عدمه، األهمية، وذلك لكوننا تأثيره أقل أ 
وال متغيرات متداخلة ومتقاربة، وتكون البيئة أقل تعقيدا ما يسمح للقائم  –احتمالين فقط، حدوثه من عدمه 

  تقديرات دقيقة لحد كبير. بإعطاءعلى عملية التنبؤ 
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من حيث أساليب القياس اإلعالم المحاسبي على  وظيفة بعد تحليل االعتبارات التي كيفتها اتجاهات
حصائية، استعمال تكنولوجيا  تعظيم المحتوى اإلعالمي، السلوك البشري، استعمال طرق ونماذج رياضية وا 

 فإن أهم النتائج التي توصلنا إليها: ؛المرونة والنسبيةوأخيرا الدقة والتوقيت والتكلفة اإلعالم اآللي والبرمجيات، 

، ال ينفك عن كونه محتكما إلى المرونة والنسبية المحققة للتكيف القياس التأثير الواقع على أساليب -
مع الظروف المحيطة ومستجداتها، وال ينفك أيضا عن تلبية متطلبات تطبيق المفاهيم الجديدة 

 ؛بمكوناتها

ية لها أثر بالغ األهمية في مختلف االعتبارات التي أثرت من خاللها وظيفة اإلعالم المفاهيم السلوك -
 المحاسبي على أساليب القياس؛

من  يجابي على تشغيل البيانات وتقديرات القياس وتنبؤات وتوقعات القياس،إللحكم الشخصي أثر  -
باستعمال األساليب  جيد دعما بشكلفي الحالة التي يكون فيها مُ  حيث تعظيمه للمحتوى اإلعالمي

البرمجيات، والمرونة والنسبية والموازنة بين الدقة حصائية، وتكنولوجيا اإلعالم اآللي و الرياضية واإل
 ، مع األخذ بالمتغيرات التي تؤثر في بيئة تطبيق أساليب القياس.والتكلفة والتوقيت

من خالل النتائج التي توصلنا إليها، تتكون لدينا مؤشرات حول أهم االعتبارات التي استوجبتها وظيفة 
اإلعالم المحاسبي الدولي على أساليب القياس؛ بحيث ُيمكّننا استعمالها في إجراء الدراسة التطبيقية المقارنة 

 حاسبي بمستوياته.لمعرفة مدى التطبيق السليم ألساليب القياس الم IFRSو  SCFبين 
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ليها في الفصول السابقة، نأتي اآلن إلى محاولة المقارنة بين إصل و على النتائج النظرية المت بناء  
القياس المحاسبي اإلعالم المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية على قواعد وأساليب وظيفة  تأثير اتجاهات

ذي ُيعد استجابة لتطبيق تها في النظام المحاسبي المالي الجزائري، هذا األخير الر يللبيانات المالية ونظ
حسبما أشرنا إليه -شكل هذا التطبيق عالم دولية في بيئة محاسبية نامية، ومن المفروض أن يُ متطلبات إ 

نجيب في هذا الفصل وبالدراسة الميدانية على جملة عالمية؛ فنحن سفجوة إ  -اقشناه في الفصول النظريةون
هل بيئة النظام بتحديد الفجوة اإلعالمية؛ ف والخاصة الثانيالفصل من األسئلة التي تبادرت إلينا في 

ن كانت تتطلبها، فهل هي قادرة على تلبيتها؟ عالمية الدوليةب كل التوجهات اإلالمحاسبي المالي تتطل ؟ وا 
ذا كان الجواب بال، فهذه البيئة تعاني من فجوة إعالمية  عالم محاسبية سببها نقص في متطلبات اإلوا 

 االقتصادية. سبي المتأتية أساسا من نقص في االحتياجاتالمحا

م بناؤها من خالل مؤشرات ثبات صحة هذه المعطيات النظرية تإنا من إن الفرضيات التي ستمكنّ 
جابة على الشق التطبيقي على اإل ينكون بذلك قادر نيل، لليها في الجانب النظري بالتفصإة تم التطرق عدّ 

ظام المحاسبي المالي مكانية مواكبة النإحول مدى ليها موضوع دراستنا والمتمحور إلإلشكالية التي يتطرق 
سليمة والجيدة لهذه المتطلبات اإلعالمية من تمكن المواكبة العالم المحاسبي الدولي؛ حيث سلمتطلبات اإل

ستخدام المعلومة يجابي على ا  إعالمي للقياس المحاسبي، األمر الذي سيكون له دون شك أثر تعميق البعد اإل
 المحاسبية في البيئة الجزائرية لصنع القرارات االقتصادية المستنيرة.
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I.  لدلراسة التطبيقية ةحصائياملهنجية الإ 

ثبات ا  في دراستنا من المنهج وعينة الدراسة وأسلوب الدراسة و  ةعتمدالمُ  ةحصائيية اإلتكون المنهجت
نا من مكنّ حصائية العلمية التي تُ غية وضع األسس اإل، وذلك بُ االستبانةبات أداة الدراسة المتمثلة في صدق وث

 ة.فرضيات الدراس واختبارجمع البيانات وتحليلها 

 المنهج .1
 IFRSو  SCFبين  يستعمل الباحث المنهج الوصفي والمنهج المقارن في دراسته التطبيقية المقارنة

اإلعالم المحاسبي على قواعد وأساليب وظيفة  اتجاهاتالنظام المحاسبي المالي من تأثير  لتحديد آلية استفادة
، إلى وصف بيئة النظام المحاسبي الماليالقياس المحاسبي للبيانات المالية، وذلك كون الباحث يسعى 

اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية؛ وهذا الوصف يكون من خالل التحليل  -أو واقع سائد  – كوضعية
والتعليل والتفسير بصيغة علمية كما وكيفا، من خالل جمع البيانات الميدانية وتصنيفها وترتيبها وعرضها 

غية الوصول تخصصة والطرق الرياضية واإلحصائية المناسبة، وذلك بُ رامج المُ وتحليلها وتفسيرها من خالل الب
 إلى نتائج علمية حول موضوع الدراسة.

بعاد الوضعية محل الوصف، أحاول من خالل المنهج الوصفي تحديد وضبط كما أن الباحث يُ 
ذين لهم أفراد عينة الدراسة اللّ من خالل توظيف رؤى  –بيئة المحاسبة الدولية  –ومقارنتها بالوضعية الدولية 

عالقة ببيئة النظام المحاسبي المالي؛ وهذا ما يتطلب تطبيق المنهج الوصفي والمنهج المقارن دون غيرهما 
 .  1من مناهج البحث العلمي

 عينة الدراسة .2
يضع الباحث خطة لسير عملية المعاينة ليضمن من خاللها صحة تعميم النتائج المتوصل إليها،  

حصائي محل الدراسة؛ هذا ة تضمن التمثيل الجيد للمجتمع اإلاختيار العينة من خالل أساليب علميب وذلك
من أكاديميين ومهنيين،  ةده الباحث في كل األفراد المتخصصين في مجال المحاسبحدّ األخير الذي يُ 

لذين لهم دراسات ميين اوبمختلف مستوياتهم العلمية؛ بحيث يعني الباحث باألفراد المتخصصين أولئك األكادي
ة بكل فروعها في مستوى الدكتوراه، أو الماجستير أو الماستر، وأولئك الذين لهم خبرات في مجال المحاسب

مع  -ت نشآاء كانوا محاسبين موظفين في مميدانية ومهنية في مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي، سو 
و محافظي ، أو محاسبين قانونيين أ- SCFعداد القوائم المالية وفقا لـ إ اشتراط كونهم قائمين على عملية 

مارس مهام المحاسب العمومي بصفة رئيسية أو ن، وباإلضافة إلى كل من يُ حسابات أو خبراء محاسبيي
داري الرئيسي، أمين خزينة مركزي، أمين خزينة سب العمومي، المقتصد، المتصرف اإلثانوية )مثل المحا

ين خزينة الوالية، أمين خزينة البلدية، العون المحاسب للخزينة، قابض الرهون، قابض أمالك رئيسي، أم

                                                 
1
 . 97-86: ص ص ،مرجع سابق ،زرواتي رشيد 
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مر الذي يجعلنا نختار أسلوب المعاينة غير ب، محاسب البريد والمواصالت(؛ األالدولة، قابض الضرائ
لى الخصائص المذكورة ع أفراد العينة بناء   - وليس سحب -العشوائية )غير االحتمالية( الذي يتم فيه اختيار 

التي يجب أن تتوفر في المستجوبين، ومن أساليب المعاينة غير العشوائية يختار الباحث الدمج بين العينة 
لطريقتين لدراسة لما الالعمدية )القصدية( وعينة كرة الثلج )عينة السلسلة أو العينة الدورية( الختيار أفراد عينة 

فالعينة القصدية يتم تطبيقها من خالل اختيار أفراد يعرفهم الباحث أو تم درة على تحقيق أهداف بحثه؛ من قُ 
توجيهه إليهم ليكونوا من عينة المستجوبين، ويطلب منهم الباحث في الوقت ذاته توجيهه إلى من يعرفونهم 

  غطي الباحث حجم العينة المطلوبة لبحثه.ويرون فيهم الخصائص المطلوبة في العينة، وهكذا إلى أن يُ 
وفيما يخص عدد أفراد العينة، فيختار الباحث أسلوب العينة المستقلة والذي يكون أنسب في حالتنا 

في وضع سيناريوهات مختلفة  (01)التي ال ُيعلم فيها حجم مجتمع الدراسة، حيث نعتمد على العالقة رقم 
 إلجراء الدراسة الميدانية. ينعلى محددي التكلفة والوقت الممكن لعملية تحديد العينة بناء  

 (01).........2

0

2

4d

t
n


 

على تغيرات خطأ  ، حجم العينة بناء  (1-5)ن لنا األربعة سيناريوهات التي يوضحها الجدول رقم بيّ تُ 
 . ودرجة المخاطرة d0المعاينة 

 (: سيناريوهات تحديد حجم العينة1-5جدول رقم )
 nحجم العينة  درجة المخاطرة  d0خطأ المعاينة  السيناريوهات

 9604 0.05 0.01 السيناريو األول
 384.6 0.05 0.05 السيناريو الثاني
 270.56 0.1 0.05 السيناريو الثالث
 96.04 0.05 0.1 السيناريو الرابع

 عداد الباحث.من إ : المصدر

دها بـ حدّ الجدول، يختار الباحث السيناريو الثالث لحساب حجم العينة، والذي يُ من خالل معطيات 
؛ وذلك ألن %10تساوي  ودرجة مخاطرة %5يساوي  d0مفردة )بعد التقريب( عند خطأ معاينة  271

مكانيات الباحث، إمكانيات الباحث؛ أما السيناريو الرابع فهو دون إالسيناريو األول والثاني ال يتناسبان مع 
 عطي نتائج بالدقة المطلوبة. ولكن خطأ معاينته كبير نوعا ما وال يُ 

 أسلوب الدراسة  .3

حصائي، وذلك من محاسبي المالي على االستدالل اإليعتمد الباحث في تقدير وضعية بيئة النظام ال
من عينة البحث  كأسلوب إحصائي للدراسة؛ وسيتم جمع البيانات الميدانية خالل استعمال أسلوب المعاينة
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إلى ثالثة محاور  *على فرضيات البحث هذه األخيرة وتبويبها بناء   إعدادستبانة؛ حيث تم باستعمال أداة اال
مية المتطلبات اإلعال باإلضافة إلى الجزء األولي المتعلق بمتغيرات المراقبة؛ فكان المحور األول حول

دة، والسؤال الثاني يتكون تعدّ  ، السؤال األول بخيارات مُ ينصص له سؤالين رئيسيللمجتمع المالي الجزائري وخُ 
وذلك لمحاولة  ،‘‘مقياس ليكرت’’ة على أساس بنيّ بوبة في ثالثة مجاالت ومَ مُ  ةمن واحد وعشرين فقرة فرعي

المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري ال تتماشى  ''جابة على فرضية البحث األولى القائلة أن: اإل
وكانت المجاالت الثالثة شاملة ألهم المتغيرات المطروحة في  ،مع متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي''

 الفصول الثالثة األولى كاآلتي:
 عشرة أسئلة؛ إلفصاح المحاسبي في الجزائر، وله: التوجه الحالي ل1 المجال -
 ستة أسئلة؛ لمؤسساتي السائد في الجزائر، ولهالنمط ا: 2 المجال -

مع في الجزائري وعند مقارنته  المحاسبية لمستخدمي المعلومات : السلوك المالي3المجال  -
 .خمسة أسئلة نظيره في المستوى الدولي، وله

ن من ستة ، ويتكو SCFأما المحور الثاني فيتناول بيئة تطبيق قواعد وأساليب القياس المحاسبي في 
جابة على ، وذلك لمحاولة اإل‘‘مقياس ليكرت’’ة على أساس بنيّ مجاالت ومَ  ةبوبة في خمسوثالثين فقرة مُ 

بيئة النظام المحاسبي المالي ال تواكب التطبيق السليم لقواعد وأساليب  ''فرضية البحث الثانية والقائلة أن: 
 شاملة لَتأُثر قواعد وأساليب القياس ةالمجاالت الخمس وكانتالقياس المتعلقة باإلعالم المحاسبي الدولي''، 

 كاآلتي: رابعوال الثالث في الفصلين تم التطرق له بوظيفة اإلعالم المحاسبي كما
: مفاهيم القياس المحاسبي في بيئة المحاسبة الجزائرية وعند مقارنتها مع نظيرتها 1المجال  -

 على المستوى الدولي، وله سبعة أسئلة؛ 
: مبادئ القياس المحاسبي في بيئة المحاسبة الجزائرية وعند مقارنتها مع نظيرتها 2المجال  -

 على المستوى الدولي، وله ستة أسئلة؛
دات القياس المحاسبي في بيئة المحاسبة الجزائرية وعند مقارنتها مع نظيرتها : محدّ 3المجال  -

 على المستوى الدولي، وله ثمانية أسئلة؛
انات المحاسبية في بيئة المحاسبة الجزائرية ومقارنتها مع نظيرتها على : تشغيل البي4المجال  -

 المستوى الدولي، وله سبعة أسئلة؛
: تقديرات القياس المحاسبي في بيئة المحاسبة الجزائرية وعند مقارنتها مع نظيرتها 5المجال  -

 على المستوى الدولي، وله ثمانية أسئلة.

 من معايير المحاسبة الدولية (SCF)استفادة النظام المحاسبي المالي المحور الثالث تحت عنوان 
(IFRS)بوبة في فقرات فرعية مُ  يكون السؤال األول متكونا من عشرأسئلة، بحيث  ة، والذي ُتطرح فيه ثالث

                                                 
  .حقالمال في ستبانةاال إلى أنظر *
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جابة على اإل، والسؤالين اآلخرين مفتوحين، وذلك لمحاولة ‘‘مقياس ليكرت’’ة على أساس بنيّ مجال واحد ومَ 
د تعميق البع على تساعد المؤسساتية المحفزة وديناميكية التوحيد المحاسبي ''فرضية البحث الثالثة والقائلة: 
بحيث تم من خالل المجال توضيح مدى  ،''(SCF) لنظام المحاسبي المالي ل اإلعالمي للقياس المحاسبي وفقا

النظام المحاسبي المالي من قدرة معايير المحاسبة الدولية على تعميق البعد اإلعالمي للقياس  استفادة
 المحاسبي. 
ليصبح العدد  ‘‘دون رأي’’دعما بخانة تحت عنوان استعمل الباحث مقياس ليكرت الخماسي مُ وقد 

جبار إلك لتفادي ، وذ(2-5)الكلي للخيارات المتاحة للمستجوب ستة خيارات كما يوضحه الجدول رقم 
عطاء رأي دونما إلمام بموضوعات الفقرات، فيؤثر ذلك على تحليل البيانات، ومن جهة إ المستجوب على 

نا أنّ  المن الحصول على معلومات تخدم موضوع البحث؛ إ ،ستمكن الباحث ‘‘دون رأي’’فإن خانة ، ثانية
مز في حساب وسيط آراء المستجوبين وُيرَ مر مهم فيما يخص هذا الخيار المضاف، فهو ال يؤخذ أنشير إلى 
، ويبقى تعاملنا مع مقياس ليكرت على أنه مقياس (0)على أنه قيمة مفقودة تحت رقم  SPSSفي برنامج 

، ويتغير هذا (2-5)خماسي؛ وفيما يخص الترميز المستعمل لخيارات المقياس، فهو كما يوضحه الجدول رقم 
 راد قياسها من موضوعات الفقرات.يجابية المعلومات المُ ا  و  الترميز تنازليا وتصاعديا حسب سلبية

 (: مقياس ليكرت، تقسيمه وترميزه2-5جدول رقم )
 الخيارات  
 الحالة

 غير موافق نوعًا ما موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة
 دون رأي

 0 1 2 3 4 5 يجابيةإ
 0 5 4 3 2 1 سلبية

 المحكمين. عداد الباحث استنادا إلى رأيإ من المصدر: 
ستبانة وفقا لفرضيات الدراسة، قمنا باختبارها لنرى مدى مالءمتها لإلجابة على بعد ضبط محاور اال

ا إلى فرضيات البحث، وكذلك مدى قدرتها على جمع البيانات الميدانية من عينة البحث، األمر الذي أدى بن
ستبانة على جمع البيانات أكد من قدرة االاألسئلة؛ وعند التعادة صياغة بعض زيادة أو تعديل أو حذف أو إ 

هل على المستجوبين القدرة على ختلفة وبما يسطرق مُ  من خالل ثالث الفرضيات، قمنا بتوزيعها واختبار
إعداد ستبانة، فتم نب الباحث عناء التنقل لتوزيع االجيُ بما جابة بالطريقة التي تناسبهم وتراعي ظروفهم، و اإل

دون قد يج -يرى الباحث أنهم -فراد العينة الذين أ، األول ورقي، موجه خاصة إلى ستبانةثالثة نماذج لال
لكترونية، كارتكاب األخطاء أثناء اإلجابة، أو أولئك الذين تمنعهم انشغاالتهم صعوبة في استعمال الوسائل اإل

ونخص منهم مراجعي  ستبانة،اإللكترونية لال ةإلجابة على النسخالوظيفية من المكوث أمام أجهزة الحاسوب ل
ال نستطيع الحصول على بريدهم  ، أو أولئك الذين-وخاصة كبار السن  –الحسابات والخبراء المحاسبين 

ستبانة وذلك ورقية لال ةسخعطاء نُ إ ؛ وكذلك قد يستحسن الباحث إليهم لكترونيةاإل ةاإللكتروني إلرسال النسخ
لكترونية عبر اإلنترنيت. ثاني نية، وخاصة النسخة اإلفي النسخة اإللكترو  هالعيوب الممكن وجودلتفادي ا
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،  Developerومن خالل تطبيق Office Wordعداده من خالل برنامج هو إلكتروني تم إ ستبانة النماذج ا
وهو موجه إلى أفراد العينة الذين ال يستطيع الباحث الوصول إليهم ويملك في الوقت نفسه بريدهم 

نها الباحث في ستبانة بين بعضهم البعض حسب الطريقة التي بيّ ر لهم االمرّ ين تُ اإللكتروني، أو األفراد الذ
عداده من خالل موقع الدراسة. أما النموذج الثالث لالستبانة فهو أيضا إلكتروني وتم إ  كيفيه اختيار عينة

Google  وباستعمال تطبيق*
Google Drive أفراد ، وهو األسرع واألقدر على الوصول إلى أكبر عدد من

رجاع االمَ نة ويُ العي جابات النسخة الموضوعة عبر ث تم ربط إيتبانة بسهولة وسرعة؛ بحسكنهم من اإلجابة وا 
مكانية مواجهة أفراد من العينة تعودوا . كما أن الباحث أخذ في االعتبار إOffice Excelاإلنترنيت ببرنامج 

 االستبياناتغة الفرنسية، لذلك قمنا بإعداد نسخة مطابقة لنماذج على استعمال المصطلحات المحاسبية باللّ 
 غتين حسب رغبة الفرد المستجوب.    غة الفرنسية، ويتم االختيار بين اللّ باللّ  الثالث

 ثبات وصدق أداة الدراسة  .4
فإن التأكد  مت لقياسه،مّ ، وقدرتها على قياس ما ُص  –االستبانة  –التأكد من جودة أداة الدراسة  ةُبغي

من خاصيتي الثبات والصدق ُيعد جد ضروريا لتمكين الباحث من الوثوق في النتائج ودقتها؛ حيث يبدأ 
سنة في دراستهما  John & Sotoليه إعتمادا على ما أشار ا الباحث بالتأكد من ثبات االستبانة قبل صدقها 

عن الصدق في غياب الثبات؛ حيث  نه ال حديث، وأ1، بأن الثبات شرط أساسي لصدق االستبانةم2007
غلب الدراسات الميدانية انة مجموعة من الطرق التي أجمعت أ يختار الباحث للتأكد من ثبات وصدق االستب

 المستعملة ألداة االستبانة على اتباعها.

 (Reliability) ستبانةاال ثبات  .1.4
أكثر من مرة تحت  هايعتم إعادة توز ستبانة نفس النتيجة لو يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه اال

وعدم تغييرها بشكل  هاستبانة يعني االستقرار في نتائجشروط، أو بعبارة أخرى فإن ثبات االنفس الظروف وال
ة مرات خالل فترات زمنية معينة؛ حيث سنتحقق من ثبات كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدّ 

ومعامل ألفا كرونباخ  (Split-half Coefficient)هما معامل التجزئة النصفية  االستبانة من خالل طريقتين
(Alpha Cronbach). 

 (Split-half Coefficient) النصفية التجزئة معامل  .1.1.4
 والجزء الفردية األسئلة يمثل األول الجزء جزأين، إلى االستبانة فقرات تجزئة يتم األولى الطريقة في

 األسئلة ودرجات الفردية األسئلة درجات بين ’’r‘‘ االرتباط معامل حسبيُ  ثم الزوجية األسئلة يمثل الثاني
 : كالتالي براون  سبيرمان بمعادلة االرتباط معامل تصحيح يتم ثم الزوجية

                                                 
*
  االستبانة اإللكترونية باللغة العربية والفرنسية على التوالي موجودة على الرابطين التالين: 

- https://docs.google.com/forms/d/1hKMrae1BstJ5aeYnx5Zvyv6j1387dq-lFgwa3HAIu0Y/viewform 

- https://docs.google.com/forms/d/1M6twbZX0XbSeAoCz7tFFHmurxRnHsY252xgy-r72iFg/viewform 

1
 John Oliver P. & Soto Christopher J.,  The  importance  of  being  valid:  reliability  and  the process  of  

construct  validation,  in  Robins  R.W. et al. (eds),  Handbook  of  Research  Methods  in  Personality  

Psychology, Guilford  Press,  New  York,  pp.  461–494, 2007. 
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Reliability Coefficient  =
r

r

1

2
…….(02) 

 الموالي الجدول ويوضح الزوجية؛ واألسئلة الفردية األسئلة بين االرتباط معامل هو ’’r‘‘ حيث
 الفردية األسئلة بين االرتباط حساب تم بحيث هامجاالت من مجال لكل وبالنسبة ككل لالستبانة بالنسبة النتائج

 .الثبات معامل على لنحصل السابقة العالقة بتطبيق تصحيحه ثم ومن ،والزوجية

 النصفية بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة (: معامل الثبات بطريقة التجزئة 3-5جدول رقم )

 المجاالت
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

 معامل الثبات

 67 االستبانة ككل
*
0,913 

*
0,955 

ور 
مح
ال

1
 

 10 (01المجال )
*
0,670 

*
0,802 

 06 (02المجال )
*
0,692 

*
0,818 

 05 (03المجال )
*
0,757 

*
0,862 

ور 
مح
ال

2
 

 07 (01المجال )
*
0,633 

*
0,775 

 06 (02المجال )
*
0,643 

*
0,783 

 08 (03المجال )
*
0,620 

*
0,765 

 07 (04المجال )
*
0,697 

*
0,821 

 08 (05المجال )
*
0,700 

*
0,824 

 10 (01المجال ) 3المحور
*
0,884 

*
0,938 

* sig.  =0,000  ،  عند مستوى معنوية  =0,05.  

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
بالنسبة لالستبانة ككل وهي قيمة  0.955، يتضح أن معامل االرتباط بلغ (3-5)دول رقم من خالل الج

؛ كما أن معامل الثبات في كل مجاالت االستبانة   =0,05  معنويةمستوي حصائيا عند إمرتفعة ودالة 
 .لالستخداموهذا ما يؤكد ثبات االستبانة وصالحيتها  0.9و  0.7ور بين صمرتفع ومح

 (Alpha Cronbach) كرونباخ ألفا معامل  .2.1.4
، القيم الخاصة بهذا (4-5)ن الجدول رقم بيّ قة الثانية هي استعمال معامل ألفا كرونباخ، حيث يُ يالطر 

 المعامل.
 

 الكلية لالستبانة (: معامل االرتباط بين كل مجال والدرجة 4-5جدول رقم )     

 المجاالت
عدد 
 الفقرات

 ألفا كرونباخمعامل 

 0,922 67 االستبانة ككل

ور 
مح
ال

1
 

 0,721 10 (01المجال )

 0,710 06 (02المجال )

 0,652 05 (03المجال )

 0,771  المحور ككل
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ور 
مح
ال

2
 

 0,745 07 (01المجال )

 0,717 06 (02المجال )

 0,646 08 (03المجال )

 0,808 07 (04المجال )

 0,833 08 (05المجال )

 0,918  المحور ككل

 0,859 10 (01المجال ) 3المحور 

 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
، وفي 0.922في االستبانة ككل بدرجة  مرتفعيتضح من خالل نتائج حساب معامل ألفا كرونباخ أنه 

لالعتماد  0.6في أغلبها، وهذا يفوق الحد األدنى  0.8و 0.7ستبانة بدرجة تتراوح بين والمجاالت االالمحاور 
 نا القول أن لالستبانة درجة عالية من الثبات.مكنّ ثبات ثبات االستبانة؛ ومنه يُ إعلى معامل ألفا كرونباخ في 
، ُيمكّننا خألفا كرونبا نصفية ومعاملستبانة الدراسة من خالل طريقتي التجزئة الاوبعد التأكد من ثبات 

 جاهزة الختبار مدى صدقها. أّنها و  اتبالحكم عليها بالث

(Validity) االستبانة صدق   .2.4

جله وهو قياس أمت من مّ قصد بصدق االستبانة مدى قدرتها على تحقيق الغرض األساسي الذي ُص يُ 
 ومدى صدق وفائدة وداللة القرار الذي سيتخذ بناء  مختلف التوجهات واآلراء والمواقف حول موضوع دراستنا، 

قياسنا على صدق المحتوى وصدق  ةعلى نتائج هذا المقياس؛ حيث استعملنا في التأكد من صدق أدا 
 المقياس.

  (Content Validity) المحتوى  صدق   .1.2.4
يمكن القول أن صدق اس، حيث قَ قصد بصدق المحتوى مدى تمثيل المقياس لنواحي الجانب المُ يُ 

المحتوى هو محاولة لتحديد قدرة المقياس ومفرداته على تمثيل سلوك أو مهارة أو مجال دراسي معين تمثيال 
؛ وللتأكد من صدق المحتوى ُعرضت االستبانة على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال 1جيدا

غية حق، وذلك بُ المالفي  (01)في الجدول رقم  غة كما هو مفصلالمحاسبة والمنهجية والتقنيات الكمية واللّ 
حاطة بكل جوانب البناء السليم لمحتوى االستبانة، وقد استجاب الباحث إلى التعديالت واالقتراحات المقدمة اإل

 حق.من المحكمين لتخرج االستبانة في صورتها النهائية كما هو موضح في المال
(Internal Validity)االتساق الداخليصدق .2.2.4

 مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليهقصد بصدق االتساق الداخلي يُ 
بين  ستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباطالباحث بحساب االتساق الداخلي لالهذه الفقرة، وقد قام 

                                                 

  
1

 االستجابة بدائل عدد تغاير ضوء في القياس ألداة السيكومترية الخصائص اختالف مدى الفتاح، عبد آل حسن الغامدي سعيد 
، 2003 النفس، علم قسم التربية، كلية القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،ليكرت مقياس حالة دراسة: الدراسية والمرحلة

 .28: ص
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ول انه الجدبيّ تُ كل محور؛ وذلك كما  نفسه فيستبانة والدرجة الكلية للمجال كل فقرة من فقرات مجاالت اال
 .الموالية

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمجال التابعة له 5-5جدول رقم )
 المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري  المحور األول:

 رتباط االمعامل  3 المجال رتباط االمعامل  2المجال  رتباط االمعامل  1المجال 

3220, (01)الفقرة 
*

0,494 (11)الفقرة  
*

4690, (17)الفقرة  
*

 

0,424 (02)الفقرة 
*

0,499 (12)الفقرة  
*

5320, (18)الفقرة  
*

 

4970, (03)الفقرة 
*

0,543 (13)الفقرة  
*

4870, (19)الفقرة  
*

 

4230, (04)الفقرة 
*

0,624 (14)الفقرة  
*

5240, (20)الفقرة  
*

 

5850, (05)الفقرة 
*

0,547 (15)الفقرة  
*

5250, (21)الفقرة  
*

 

0,613 (06)الفقرة 
*

0,557 (16)الفقرة  
*

   

5790, (07)الفقرة 
*

     

5050, (08)الفقرة 
*

     

0,543 (09)الفقرة 
*

     

5250, (10)الفقرة 
*

     

* sig.  =0,000   عند مستوى معنوية ،  =0,05. 
   

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
أن جميع معامالت من خالل استعمال معامل االرتباط للمحور األول  ن تحليل االتساق الداخليبيّ يُ 

وهذا يعني أن كل فقرة من  ،  =0,05عند مستوي معنوية االرتباط في جميع فقرات المجال دالة إحصائيا  
تراوح معامل االرتباط في يفقرات هذا المحور متسقة بشكل جيد نسبيا مع المجال الذي تنتمي إليه، حيث 

يجابي على درجة االتساق الداخلي لهذا المحور من وهذا المجال مقبول إلعطاء حكم إ 0.6و  0.4أغلبها بين 
 من ناحية االتساق الداخلي. ااألول من االستبانة صادق محورعد بذلك الاالستبانة، ويُ 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمجال التابعة له 6-5جدول رقم )
 SCFالمحور الثاني: بيئة تطبيق قواعد وأساليب القياس المحاسبي في الـ 

معامل  1 المجال
 رتباط اال

معامل  2المجال 
 رتباط اال

معامل  3المجال 
 رتباط اال

معامل  4المجال 
 رتباط اال

معامل  5 المجال
 الفقرة الفقرة الفقرة الفقرة الفقرة رتباط اال

(01) ,3970
*

 (08) ,5720
*

 (14) ,4430
*

 (22) ,6800
*

 (29) *
0,593 

(02) ,4190
*

 (09) 0,452
*

 (15) ,3440
*

 (23) ,5880
*

 (30) *
0,630 

(03) ,4610
*

 (10) ,4480
*

 (16) ,4610
*

 (24) ,6430
*

 (31) *
0,598 

(04) ,6440
*

 (11) ,4180
*

 (17) ,4470
*

 (25) ,5370
*

 (32) *
0,646 

(05) ,5560
*

 (12) ,5530
*

 (18) ,4040
*

 (26) ,5140
*

 (33) *
0,591 

(06) ,6590
*

 (13) ,4920
*

 (19) ,3420
*

 (27) ,6110
*

 (34) *
0,662 

(07) ,5850
*

   (20) ,4310
*

 (28) ,6600
*

 (35) *
0,681 

    (21) ,4030
*

   (36) *
0,630 



 

224 

 

  بني املقارنة التطبيقية الدراسة SCF و IFRS 

 
* sig.  =0,000   عند مستوى معنوية ،  =0,05. 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
أن جميع معامالت من خالل استعمال معامل االرتباط للمحور الثاني  ن تحليل االتساق الداخليبيّ يُ 

وهذا يعني أن كل فقرة من  ،  =0,05عند مستوي معنوية االرتباط في جميع فقرات المجال دالة إحصائيا  
تراوح معامل االرتباط في يفقرات هذا المحور متسقة بشكل جيد نسبيا مع المجال الذي تنتمي إليه، حيث 

يجابي على درجة االتساق الداخلي لهذا المحور من إوهذا المجال مقبول إلعطاء حكم  0.6و  0.4أغلبها بين 
 من ناحية االتساق الداخلي. االثاني من االستبانة صادق محورعد بذلك الاالستبانة، ويُ 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمجال التابعة له 7-5جدول رقم )
 (IFRS) من معايير المحاسبة الدولية (SCF)المحاسبي المالي  استفادة النظامالمحور الثالث: 

 معامل ارتباط  1المجال 

3860, (01)الفقرة 
*

 

4650, (02)الفقرة 
*

 

5040, (03)الفقرة 
*

 

5800, (04)الفقرة 
*

 

6180, (05)الفقرة 
*

 

5670, (06)الفقرة 
*

 

6140, (07)الفقرة 
*

 

6340, (08)الفقرة 
*

 

6150, (09)الفقرة 
*

 

6140, (10)الفقرة 
*

 

* sig.  =0,000  عند مستوى معنوية ،   =0,05. 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
أن جميع معامالت من خالل استعمال معامل االرتباط للمحور الثالث  ن تحليل االتساق الداخليبيّ يُ 

وهذا يعني أن كل فقرة من  ،  =0,05عند مستوي معنوية االرتباط في جميع فقرات المجال دالة إحصائيا  
تراوح معامل االرتباط في يفقرات هذا المحور متسقة بشكل جيد نسبيا مع المجال الذي تنتمي إليه، حيث 

يجابي على درجة االتساق الداخلي لهذا المحور من إوهذا المجال مقبول إلعطاء حكم  0.6و  0.4أغلبها بين 
 من ناحية االتساق الداخلي. االثالث من االستبانة صادق محورعد بذلك الاالستبانة، ويُ 

ستبانة متسقة داخليا، فيمكننا القول أن االستبانة ككل صادقة من حيث وبما أن المحاور الثالثة لال
 االتساق الداخلي.
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(Structure Validity)البنائيالصدق  .3.2.4

عتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة يُ 
ستبانة؛ حيث رجة الكلية لفقرات االبالد ستبانةارتباط كل مجال من مجاالت االن مدي بيّ الوصول إليها، ويُ 

بالمحور الخاص به وبالدرجة الكلية  ستبانةمجاالت االارتباط كل مجال من ، (8-5)يوضح الجدول رقم 
 لفقرات االستبانة ككل.

 (: معامل االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة 8-5جدول رقم )

 المجاالت
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

ور 
مح
ال

1
 

0 10 (01المجال )
*

,313 

0 06 (02المجال )
*

,468 

0 05 (03المجال )
*

,478 

ور 
مح
ال

2
 

0 07 (01المجال )
*

,619 

0 06 (02المجال )
*

,564 

0 08 (03المجال )
*

,470 

0 07 (04المجال )
*

,543 

0 08 (05المجال )
*

,592 

0 10 (01المجال ) 3المحور 
*

,413 
* sig.  =0,000  ،  عند مستوى معنوية  =0,05. 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
أن جميع من خالل استعمال معامل االرتباط لمجاالت االستبانة  ن تحليل االتساق الداخليبيّ يُ 

تراوح ي، حيث   =0,05  معنويةعند مستوي معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا  
يجابي على الصدق البنائي إوهذا المجال مقبول إلعطاء حكم  0.6و  0.4معامل االرتباط في أغلبها بين 

 لقياسه. تلما وضع ةستبانة صادقانة، وتعتبر بذلك جميع مجاالت االلمجاالت االستب

II. عرض وحتليل النتاجئ 

ستشمل عملية عرض وتحليل النتائج عرض خصائص العينة واختبار الفرضيات واالستنتاجات 
قترح آللية استفادة النظام المحاسبي المالي من معايير المحاسبة مهد لوضع مُ ومناقشتها؛ األمر الذي يُ 

 الدولية. 

 وصف خصائص العينة  .1

ساتذة المتخصصين في المحاسبة، ة فإن مجتمع الدراسة يتكون من األكما أشرنا في عينة الدراس
مهام المحاسب المحاسبين، المحاسبين المعتمدين، محافظي الحسابات، الخبراء المحاسبين، كل من يمارس 

ت الخاصة باالستبانة كما ئياحصادة، وكانت اإلحدّ استبانة حسب حجم العينة المُ  271تم توزيع قد العمومي؛ و 
 .(9-5)يوضحه الجدول رقم 
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 حصائيات الخاصة باالستبانة(: اإل9-5جدول رقم )
 الوالية   

 مستغانم قسنطينة المسيلة ورقلة باتنة الجزائر أم البواقي سطيف البيان
واليات 
 *متفرقة

 جمالياإل

عدد 
االستبانات 
 الموزعة

80 
%29.52 

35 
%12.92 

35 
%12.92 

30 
%11.07 

20 
.387% 

15 
5.54% 

20 
7.38% 

10 
3.69% 

26 
9.59% 

271 
100 

عدد 
االستبانات 
 المستردة

67 
%24.72 

27 
%9.96 

30 
%11.07 

20 
%7.38 

12 
%4.43 

12 
%4.43 

17 
%6.27 

08 
%2.95 

23 
%8.49 

216 
79.70% 

عدد 
االستبانات 
 الملغاة

07 
%2.58 

00 
0.00% 

00 
0.00% 

01 
%0.37 

02 
%0.74 

02 
%0.74 

00 
0.00% 

00 
0.00% 

00 
0.00% 

12 
4.43% 

عدد 
االستبانات 
الجاهزة 
 للتحليل

60 
%22.14 

27 
%9.96 

30 
%11.07 

19 
7.01% 

10 
3.69% 

10 
3.69% 

17 
6.27% 

08 
2.95% 

23 
8.49% 

204 
75.28% 

جاباتهم إرسال االستبانات فيها إلى أشخاص معينين، ولم يطلب منهم توزيعها على أشخاص آخرين، أو تم الحصول على إهذه الواليات تم *

، (، وهي والية: تيارت، تلمسان، تيزي وزو، برج بوعرريج، الطارفGoogle driveلكترونية )وباألخص صيغة االستبانة في عبر الصيغ اإل

بشار وبسكرة.
تطبيقها و  القياس واإلفصاحمحاسبة الموارد البشرية من منظور الموسومة بعنوان "  الدكتوراهأطروحة معطيات  تتشابه معطيات الجدول معمكن أن ي الحظة:م

 عددوذلك إلتباع طريقة التوزيع المشترك لالستبانات لتغطية أكبر  ،1، والُمعدة في جامعة سطيف "-دراسة نظرية وتطبيقية  -في المؤسسات الجزائرية: 
 ممكن من الواليات. 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر: 
، وهي نسبة جيدة يمكن %75.28من خالل الجدول يتضح أن نسبة االستبانات الجاهزة للتحليل بلغت 

شير الجدول كذلك إلى أن نسبة استرداد االستبانات الفرضيات؛ كما يُ االعتماد عليها في عملية اختبار 
خذنا في الحسبان مجال التوزيع الموسع؛ ويوضح أذا ما إوهي نسبة جيدة جدا  %79.70وصلت إلى حوالي 

جمالي االستبانات الموزعة، وهي إمن  %4.43جماليا بحوالي إر دّ الجدول أيضا أن نسبة االستبانات الملغاة قُ 
في تفصيل و جابة؛ ت االستبانة أو عدم الجدية في اإلبة بسيطة كان أغلبها ناتج عن عدم استكمال بيانانس

واليات  من الواليات، بمجموع قدره ثمان مجال التوزيع، يوضح الجدول أن عينة الدراسة قد شملت العديد
جمالي الواليات(، األمر الذي إمن  14.58%واليات فرعية ) جمالي الواليات( وسبعإمن  %16.67رئيسية )
من الواليات الجزائرية  %31.25نا من تعميم النتائج على البيئة الجزائرية بنسبة تصل إلى حوالي سيمكنّ 

 48بمختلف جهاتها باستجابات متفاوتة، وهي نسبة جيدة أيضا القترابها من ثلث واليات الجزائر البالغ عددها 
 والية. 

لمعلومات العامة لكل مفردة من العينة تحصلنا على المعطيات التالية وبتحليلنا للجزء الخاص با
، والمستوى الوظيفي والمؤهل العلمي كما يوضحه (10-5)والخاصة بالمجال والقطاع كما يوضحه الجدول رقم 

 .(12-5)، والعمر والخبرة كما يوضحه الجدول رقم (11-5)الجدول رقم 
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 المجال والقطاع (: وصف العينة من حيث10-5جدول رقم )
 عدد المفردات القطاع عدد المفردات المجال

 50 أكاديمي
 125 عام 24.5%

61.3% 

 137 مهني
 63 خاص 67.2%

30.9% 

 17 مختلط
 16 مختلط 8.3%

7.8% 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر: 
من  %67.2، وصف عينة الدراسة من حيث المجال والقطاع، فنالحظ أن (10-5)يبين الجدول رقم 

حجم العينة من المهنيين، وهذا يفوق نصف العينة والسبب فيه أن الباحث وسع نطاق التوزيع على هذه الفئة 
 تعاملون بالنظام المحاسبييبالدرجة األولى من  مين ههمية في موضوع الدراسة، فهؤالء المهنيّ أ لما لها من 

من أفراد  %24.5ومدى جدوى تطبيقه؛ كما نجد أن ما نسبته  هعكاساته وبيئتنالمالي ويعرفون كيف هي ا
مارسون مهنة تدريس تخصص المحاسبة في الجامعات الجزائرية، ي الذين وبالتحديد ون العينة هم أكاديمي

هم على اطالع بمستجدات معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي؛ والفئة الثالثة من مجال  نوالذي
قصد بهم في دراستنا األساتذة ئك الذي يمارسون نشاط أكاديمي ومهني في الوقت ذاته، حيث يُ م أولالعمل ه

ول الموالي؛ وكانت نسبة هذه مهني آخر كما سيحدده الجد لذين يمارسون نشاطالمختصين في المحاسبة وا
 .%8.3الفئة 

حيث ، %61.3نتمون إلى القطاع العام هي يفراد العينة الذين جانب قطاع العمل نالحظ أن نسبة أ من
ت الحكومية التابعة للدولة والتي نشآالمت االقتصادية و نشآكل الم االستبانة بناء وتحليللقطاع العام في يمثل ا

من أفراد العينة ينتمون  %30.9مارس فيها أفراد العينة نشاط أكاديمي أو مهني؛ كما نالحظ أن ما نسبته يُ 
خير الذي يخص مختلطي المجال تمون إلى القطاع المختلط، هذا األين %7.8وما نسبته ؛ إلى القطاع الخاص

 وكذلك الذين يمارسون نشاطهم بشكل مزدوج في القطاعين العام والخاص. 
 (: وصف العينة من حيث المستوى الوظيفي والمؤهل العلمي11-5جدول رقم ) 

 عدد المفردات المؤهل العلمي عدد المفردات المستوى الوظيفي

 المحاسبة مختص في أستاذ
61 
 19 مهنية شهادة 29.9%

%9.30 

 104 محاسب
51.00% 

 89 ليسانس
%43.60 

 05 محاسب معتمد
 31 ماستر %2.50

%15.20 

 14 حسابات محافظ
 54 ماجستير %6.90

%26.50 

 07 محاسب خبير
 11 دكتوراه %3.40

%5.40 
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 13 آخر
 00 آخر %6.40

%00.00 
 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر: 

، توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي والمؤهل العلمي؛ حيث نالحظ (11-5)يوضح الجدول رقم 
األساتذة المتخصصين في المحاسبة، وتليهما نسبة محافظي  %29.9من المحاسبين، و  %51أن ما نسبته 

مارس مهام المحاسب العمومي بصفة رئيسية أو ثانوية والخبراء المحاسبين والمحاسبين الحسابات وكل من يُ 
على المستوى الوظيفي تتناول أهم الشرائح  عتمدين؛ فنجد بذلك أن نسب توزيع أفراد عينة الدراسة بناء  الم

 الوظيفية وبنسب مناسبة ألهميتها بالنسبة لموضوع الدراسة.
فراد العينة التي يهيمن عليها مؤهل شهادة الليسانس بنسبة د المؤهل العلمي نسب أحدّ ومن جهته، يُ 

غلب ممارسيها على هذا المؤهل؛ أ ، وهذا يعد كنتيجة منطقية لنسبة المهنيين المرتفعة والتي يحوز 43.6%
وهي النتيجة المكافئة لنسبة األكاديميين الذي يحوز أغلبهم على هذا المؤهل؛  %26.5تليها نسبة الماجستير بـ 

من النسب  أنواعها ومؤهل الدكتوراه وتبقي بقية المؤهالت العلمية مثل الماستر والشهادات المهنية بمختلف
 المنخفضة. 

 (: وصف العينة من حيث العمر والخبرة12-5جدول رقم )
 عدد المفردات الخبرة عدد المفردات العمر

 125 سنة 34إلى  20من 
 94 سنة 5إلى  1من  %61.30

%46.10 

 57 سنة 49إلى  35من 
 46 سنة 10إلى  6من  %27.90

%22.50 

 22 أكثرسنة فما  50من 
 64 سنوات 10أكثر من  %10.80

%31.40 
 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر: 

، توزيع أفراد العينة من حيث العمر والخبرة؛ فنالحظ أن أغلب فئات العينة (12-5)يوضح الجدول رقم 
 إلى 35 الفئة التي تتراوح أعمارهم بين، تليها نسبة %61.30سنة، بنسبة  34إلى  20ن تتراوح أعمارهم بين مّ م  
التصنيف على أساس  ما فيما يخص؛ أ%10.80سنة بـ  50، وآخرها نسبة الفئة األكبر من %27.90سنة بـ  49

فراد العينة، تليها فئة من أ، %46.10سنوات تمثل  5إلى  1الخبرة، فنجد أن الفئة التي تتراوح خبرتهم بين 
 .%31.40سنوات بنسبة  10، وأخيرا فئة األكبر من %22.50سنوات بنسبة  10إلى  6الذين تتراوح خبرتهم بين 

 اختبار الفرضيات  .2
الدراسة باستخدام بيانات العينة للوصول إلى قرار علمي سليم  ياتفرض نقوم في اختبارس
الفروض البد من البدء بمعرفة نوع االختبارات التي سنجريها، هل هي اختبارات وقبل ذلك ، هابخصوص

المعلمية أم اختبارات الفروض الالمعلمية؛ وكما أشرنا سابقا بأن مقياس ليكرت من المقاييس الرتبية التي 
رجات متفاوتة بداء موافقته أو عدم موافقته بدصورة عبارات أو بنود ويطلب منه إ ى للفرد المستجوب فيطَ عْ تُ 

عمل لتحليلها االختبارات الالمعلمية؛ كما يوضحه ستج بيانات كيفية تُ نت  مر الذي يُ تعكس شدة موقفه، األ
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ء العينة لمعرفة توجه آرا (Sign Test)حق. ومن خالل الشكل نختار اختبار اإلشارة في المال (02)رقم الشكل 
يحسب في دراستنا  ذيال  اإلجاباتيجابية والسلبية بالنسبة لمتوسط درجة المستجوبة بناء  على اإلشارات اإل

 من خالل العالقة التالية:
3

5

54321



 

 H0بإتباع مراحل أساسية هي تحديد الفرضية الصفرية  ث سنقوم باختبار الفرضيات الثالثحي
تحت صحة فرض  حصائية االختبار، وحساب إمعنويةتحديد مستوى ال ، ومن ثمH1 والفرضية البديلة

:H0 -الفرضية الصفرية  - العدم  
0

 ، وأخيرا اتخاذ القرار فيما يخص فرض العدم.  

 اختبار الفرضية األولى  .1.2
"المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري ال تتماشى مع ولى على أن تنص الفرضية األ

 متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي". 

 H1والفرضية البديلة  H0تحديد الفرضية الصفرية   .1.1.2
ه ال حصائيا حسب خصائص اختبار اإلشارة، بأنها تدل على أنّ إد الباحث الفرضية الصفرية حدّ يُ 

جابات العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة إحصائية بين متوسط إتوجد هنالك فروق ذات داللة 
 على عكس هذا التوجه كاآلتي:

H0المتطلبات اإلعالمية للمجتمع جابات العينة حول إ ةروق ذات داللة إحصائية بين متوسط: ال توجد ف
 المالي الجزائري وتماشيها مع متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي.

H1 :المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي جابات العينة حول إ ةروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتوجد ف
 وتماشيها مع متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي.الجزائري 

شارات حول المتوسط لنفي مكننا االعتماد على اإل، يُ H1الفرضية البديلة  فيها قبلوفي الحالة التي تُ 
 ثبات الفرضية األولى.إأو 

 حصائية اختبار اإلشارةإ  .2.1.2
شارة ، نتائج اختبار اإل(13-5)، يوضح لنا الجدول رقم    =0.05 معنويةبعد تحديدنا لمستوى ال

 .ةول من االستبانة ومجاالته الثالثللمحور األ
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 شارة للمحور األول ومجاالته(: نتيجة اختبار اإل13-5جدول رقم )

 المحور األول
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالمجال

H0 H1 

 المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري 
187 

%91.67 
17 

%8.33 
00 

%0.00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 58.44% 3.51

التوجـــــــه الحـــــــالي لإلفصـــــــاح المحاســـــــبي فـــــــي 
 .الجزائر

75 
%37.76 

129 
%63.24 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 48.28% 2.90

 النمط المؤسساتي السائد في الجزائر.
187 

%91.67 
17 

%8.33 
00 

%0.00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 66.83% 4.01

 الســــــــــلوك المــــــــــالي لمســــــــــتخدمي المعلومــــــــــات
 في الجزائر. المحاسبية

196 
%96.08 

08 
%3.92 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 68.64% 4.12

(a):  شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلإلى عدد الذتشير اإلشارات الموجبة (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(. ي 

 .SPSSتحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر: 
مرفوضة في المحور األول وكل  ، أن الفرضية الصفرية(13-5)يتضح من خالل الجدول رقم 

لمحور جابات العينة حول ادل على أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطة إا يمجاالته، ممّ 
ن االنتقال إلى عملية نا اآلمكنّ حصائية متوفرة في كل مجاالت المحور األول؛ إذ يُ األول، وأن هذه الداللة اإل

شارات المحور ذلك بشكل إجمالي من خالل معطيات إة األولى، و ثبات أو نفي فرضية الدراسالحكم على إ
عند متوسط مقدر بـ  %58.44مقدرة بحوالي  *ن لنا أن المحور األول ذو أهمية نسبيةاألول ومجاالته، فيتبيّ 

جابات العينة كانت ذات إمن  %91.67، وهي جيدة نسبيا ونعتمد على أهميتها في القول أن ما إجماله  3.50
جابات المعارضة من اإل %8.33شارات موجبة وبالتالي فهي مؤيدة للفرضية األولى بشكل عام، مقابل إ

ذا انتقلنا إلى نوع من التفصيل في الحكم على الفرضية األولى، وذلك  والمترددة حول الفرضية األولى؛ وا 
مجال الثالث، يليه المجال هو ال 68.64%بتحليل نتائج المجاالت، نجد أن أعلى المجاالت أهمية نسبية بـ 

جابات المجال من إ %91.67و  %96.08جماله أن ما إ االختبارن بيّ الثاني واألول على التوالي؛ حيث يُ 
جابات المجال ين في إمن المعارض %63.24الثالث والثاني على التوالي مؤيدة للفرضية األولى؛ في مقابل 

 األول ذو األهمية النسبية المتدنية نوعا ما.
حيث نبّين توجه بتائج كل مجال، نقوم بتحليل نسوللتفصيل أكثر في القرار المتخذ حول الفرضية، 

ثبات أو نفي الفرضية األولى؛ إعلى حدى لما لذلك من تدقيق في الحكم النهائي حول اإلجابات في كل فقرة 
 وفيما يلي الجداول الخاصة بالمجاالت وتحليلها.  

 
                                                 

 أو بالزيادة  %50 عن بعيدة األهمية هذه كانت وكلما(، =3) الدراسة متوسط عن االبتعاد أو االقتراب على بناء   النسبية األهمية تحسب *
 .القرار التخاذ أهمية أكثر تكون  فإنها - مرفوضة H0 فيها تكون  التي الحالة في - النقصان
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 شارة لفقرات المجال األول من المحور األولاختبار اإل(: نتيجة 14-5جدول رقم )

 فقرات المجال األول
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

 .الضريبة لتحديد اإلفصاح (1)
00 

%0.00 
204 

%100 
00 

%0.00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 25% 1.50

اإلفصاح االجتماعي )التـأثير علـى البيئـة،  (2)
 الموارد البشرية(.

168 
%82.35 

26 
%12.75 

10 
%4.90 

 مقبولة مرفوضة 0.000 65.67% 3.94

 اإلفصاح حول المنشآت الموحدة. (3)
34 

%16.67 
166 

%81.37 
04 

%1.96 
 مقبولة مرفوضة 0.000 44.17% 2.65

 )فترات أقل من سنة(.اإلفصاح المرحلي  (4)
70 

%34.31 
128 

%62.75 
06 

%2.94 
 مقبولة مرفوضة 0.000 52.83% 3.17

 اإلفصاح التنبؤي )معلومات مستقبلية(. (5)
100 

%49.02 
96 

%47.06 
08 

%3.92 
 مرفوضة مقبولة 0.830 56.33% 3.38

 اإلفصاح المقارن زمنيا ومكانيا. (6)
44 

%21.57 
157 

%76.96 
03 

%1.47 
 مقبولة مرفوضة 0.000 45.50% 2.73

 اإلفصاح التعديلي لألسعار )تضخمي(. (7)
142 

%69.61 
52 

%25.49 
10 

%4.90 
 مقبولة مرفوضة 0.000 61.50% 3.69

 اإلفصاح القطاعي )قطاع عمل المنشأة(. (8)
65 

%31.86 
132 

%64.71 
07 

%3.43 
 مقبولة مرفوضة 0.000 51.33% 3.08

 اإلفصاح المالي التحليلي لألداء. (9)
43 

%21.08 
161 

%78.92 
00 

%0.00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 43.00% 2.58

 اإلفصاح الموثوق والشفاف. (10)
65 

%31.86 
139 

%68.14 
00 

%0.00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 51.00% 3.06

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
جه نحو حصائيا وهي الفقرة الخاصة بالتو إ، أن هناك فقرة واحدة غير دالة (14-5)يوضح الجدول رقم  

ق هذه الفقرة من خالل تجزئة عينة الدراسة حسب مجال العمل كما يوضحه اإلفصاح التنبؤي حيث سندق
وذلك  اإلجاباتفي التحليل التفصيلي إلشارات  ؛ أما باقي الفقرات فيمكن االعتماد عليها(15-5)الجدول رقم 
بة حصائية، فنجد أن أعلى الفقرات أهمية نسبية هي الفقرة الخاصة باإلفصاح االجتماعي بنسلداللتها اإل

المجال شارة إكانت أكثر تأثيرا على قد و  %61.50تليها فقرة اإلفصاح التعديلي لألسعار بنسبة  65.67%
جابات المؤيدة للمؤشر القائل أن توجه اإلفصاح المحاسبي ال يتماشى مع توجه الكلية، حيث كانت درجة اإل

في مقابل ذلك نجد أن و لتوالي؛ على ا %69.61و  %82.35اإلفصاح في معايير المحاسبة الدولية، تقارب 
فقرة  تفقرات، وكان سبة المؤيدين كان سبععدد الفقرات التي تجاوزت فيها نسبة المعارضين والمترددين ن

 %81.37واإلفصاح حول المنشآت الموحدة مقدرة بـ  %78.92اإلفصاح المالي التحليلي لألداء مقدرة بـ 
؛ وما يلفت االنتباه في التحليل هو المؤشر الثاني القائل أن %76.96واإلفصاح المقارن زمنيا ومكانيا مقدرة بـ 

مر ، األ%100جابات كل أفراد العينة مؤيدة له بنسبة إاإلفصاح موجه لخدمة المصالح الضريبية، حيث كانت 
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ؤيدا لكن ورغم هذه المعارضة والتردد إال أن المجال ككل كان م ؛عالمي الدوليالذي نعتبره منافيا للتوجه اإل
 لتوجه الفرضية.  

 شارة للفقرة غير الدالة في المجال األول من المحور األول(: نتيجة تفصيل اختبار اإل15-5جدول رقم )

 األولالفقرات غير الدالة في المجال 
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
قيمة  المتوسط

Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

 اإلفصاح التنبؤي )معلومات مستقبلية(. (5)

 مرفوضة مقبولة 0.222 3.47 14.0% 34.00% 52.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.932 3.34 0.73% 50.36% 4891% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.629 3.47 0.00% 58.82% 41.18% مختلط

(a): شارات األكبر تماما من الدراسة، وهي اإلين يؤيدون فرضية تشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
التنبؤي حسب فئات مجال العمل، يتضح لنا أن كل  باإلفصاحشارات الفقرة الخاصة إبعد تدقيق 

يضا في اختبار جابات دالة حول موضوع هذه الفقرة، األمر الذي يجعلنا ال نعتمد عليها أإالفئات ال تقدم 
 ولى.مؤشرات الفرضية األ

تجه بشكل كبير نحو اإلفصاح لتحديد فصاح المحاسبي في الجزائر مُ بأن اإل اإجمالي نا الحكمويمكنّ 
فصاح اإل نحو توجهالويتنافى معه أيضا من حيث مر الذي يتنافى مع التوجه الدولي، الضريبة، األ

لمحاسبي في الجزائر يتماشى مع فصاح انا نجد أن اإلنّ أ إالاالجتماعي واإلفصاح التعديلي لألسعار؛ 
موحدة واإلفصاح فصاح المالي التحليلي لألداء واإلفصاح حول المنشآت الاإلفصاح الدولي من حيث اإل

 المقارن. 
 شارة لفقرات المجال الثاني من المحور األولتيجة اختبار اإل(: ن16-5جدول رقم )

 فقرات المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

القواعـــد والقـــوانين التـــي تضـــعها الحكومـــة  (11)
الجزائريـــــــــــة ال تضـــــــــــمن كفـــــــــــاءة تنفيـــــــــــذ 
 المعامالت االقتصادية والمالية الدولية.

171 
%83.82 

31 
%15.20 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 68.17% 4.09

ملين االقتصاديين الجزائريين المتعا سلوك (12)
ضـــــــــمن كفـــــــــاءة تنفيـــــــــذ المعـــــــــامالت يال 

 والمالية الدولية.االقتصادية 

182 
%89.22 

21 
%10.29 

01 
%0.49 

 مقبولة مرفوضة 0.000 70.50% 4.23

الخلفيــــة المحاســــبية للمخطــــط المحاســــبي  (13)
ســــــــائدة فـــــــي ســــــــلوك  (PCN)الـــــــوطني 

 ُممارسي مهنة المحاسبة إلى غاية اليوم.

158 
%77.45 

43 
%21.08 

03 
%1.47 

 مقبولة مرفوضة 0.000 68.00% 4.08

 مقبولة مرفوضة 0.000 %62.50 3.75 05 64 135الخلفيــــة المحاســــبية للمخطــــط المحاســــبي  (14)
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سائدة في سـلوك الهيئـة  (PCN)الوطني 
المحاسبية المشرعة في الجزائر إلى غاية 

 اليوم.  

%66.18 %31.37 %2.45 

االســـتمرار فـــي اإلفصـــاح المحاســـبي مـــن  (15)
ســــــنوات دون  4لمــــــدة  SCFخــــــالل الـــــــ 

تحــديث، ُيعبــر عــن جمــود عمليــة التوحيــد 
 المحاسبي.

174 
%85.29 

41 
%20.10 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 66.67% 4.00

ــــرارات السياســــية تهــــيمن علــــى مســــيرة  (16) الق
التوحيــــــد المحاســــــبي فــــــي الجزائــــــر رغــــــم 
ـــــة  ضـــــعف الجاهزيـــــة االقتصـــــادية والمالي

 والعلمية للمؤسسات الوطنية.

44 
%21.57 

28 
%13.73 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 70.00% 4.20

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلمترددون )نوع شارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو همتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر 
حصائيا ويمكن االعتماد عليها في إ، أن كل فقرات المجال الثاني دالة (16-5)يوضح الجدول رقم 

 سلوك كل الفقرات بأغلبية مؤيدة لتوجه الفرضية، حيث نجد أن فقرة أنجابات العينة، و إشارات حليل إت
 %70، تليها فقرة القرارات السياسية بـ %70.50همية نسبية بـ أ المتعاملين االقتصاديين الجزائريين هي األعلى 

، والمالحظ في هذا المجال أن كل الفقرات  %68.17وفقرة القواعد والقوانين التي تضعها الحكومة الجزائرية بـ 
النمط المؤسساتي في الجزائر  لكون بات المؤيدة جا؛ ومن جهة اإل%60ذات أهمية نسبية عالية فاقت كلها 

في الفقرات األعلى أهمية نسبية على التوالي،  %83.82و %85.29و  %89.22حفز، نجدها تتراوح بين غير مُ 
 .%70وهي في بقية الفقرات تفوق تقريبا 

على النمط المؤسساتي في الجزائر  عتمد عليها في االستدالليمكننا الحكم بأن المؤشرات الثالثة المُ 
المتعاملين االقتصاديين وهيمنة القرارات  مستوى أهمية كبيرة من حيث سلوكحفز وبنت أنه غير مُ يّ قد بَ 

سخ الخلفية رَ السياسية على مسيرة التوحيد المحاسبي، والقوانين والقواعد الرسمية الموضوعة وكذلك تَ 
ممارسي المهنة وجمود عملية التوحيد؛ حيث كانت أقل الفقرات  وكفي سل (PCN)المحاسبية للمخطط الوطني 

شرعة، وذلك رغم أن الهيئة المحاسبية المُ  ال تزال سائدة في سلوك PCNأهمية تلك التي أشارت إلى أن خلفية 
    أقروا بذلك. 78.92%

 شارة لفقرات المجال الثالث من المحور األول(: نتيجة اختبار اإل17-5جدول رقم )

 فقرات المجال الثالث
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

 االسـتثمار عـن بعيدا يتجه الجزائري  الفرد (17)
 .اقتصادية المشاريع في

175 
%85.78 

28 
%13.73 

01 
%0.49 

 مقبولة مرفوضة 0.000 68.33% 4.10

 مقبولة مرفوضة 0.000 %72.50 4.35 03 19 182 رفــع عــن بعيــدا تتجــه الجزائريــة تنشــآالم (18)
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 1.47% 9.31% 89.22% .البورصة طريق عن رأسمالها

ـــــــة (19)  للمعلومـــــــة مســـــــتخدم أهـــــــم هـــــــي الدول
 .حاسبيةالم

181 
%88.73 

23 
%11.27 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 70.50% 4.23

 فئــــــات أغلــــــب مــــــن اهتمــــــام عــــــدم يوجــــــد (20)
 المعلومـــة بنوعيـــة المعلومـــات مســـتخدمي

 .عنها المفصح المالية

167 
%81.86 

34 
%16.67 

03 
%1.47 

 مقبولة مرفوضة 0.000 66.83% 4.01

 المالية والمعرفة المهارات في نقص يوجد (21)
 مختلـف احتياجـات وتلبيـة لتحديـد الالزمة
 .حاسبيةالم المعلومة مستخدمي فئات

161 
%78.92 

41 
%20.10 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 68.00% 4.08

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلمترددون )نوعشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم تشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
حصائيا ويمكن االعتماد إ، أن كل فقرات المجال الثالث دالة (17-5)يتضح من خالل الجدول رقم 

أن  (13-5)ولى؛ وكما بّين التحليل الكلي في الجدول رقم تفصيل التحليل الخاص بالفرضية األعليها في 
نجد أن كل فقرات هذا حيث ذو أهمية نسبية كبيرة،  حاسبيةالمعلومات الممجال السلوك المالي لمستخدمي 

ت الجزائرية نحو نشآلفقرة توجه المبالنسبة  %72.50األخير مؤيدة لتوجه الفرضية، وتصل أهميتها النسبية إلى 
، وكون الفرد الجزائري %70.5بـ  حاسبيةدولة أهم مستخدم للمعلومة المالبورصة، تليها الفقرة الخاص بكون ال

لمالي لمستخدمي جابات المؤيدة ألن السلوك ا؛ حيث كانت اإل%68.33يتجه بعيدا عن االستثمار بـ 
و  %89.22في الجزائر ال يتماشى مع التوجه الدولي، مرتفعة جدا وتراوحت بين  حاسبيةالمعلومات الم

 ة.على التوالي بالنسبة للفقرات األكبر أهمي %85.78و  88.73%
في الجزائر ال يتماشى مع  حاسبيةمكننا الحكم على أن السلوك المالي لمستخدمي المعلومات الميُ 

والتمويلي، ومن حيث استخدام المعلومات وأهميتها والمهارات  ي التوجه الدولي من حيث السلوك االستثمار 
 والمعرفة المالية.  

 بالنسبة للفرضية األولى اتخاذ القرار  .3.1.2
ثبات صحتها بشكل ا  شارة على المحور األول المتعلق بالفرضية األولى، و اختبار اإلإجراء بعد 

فإن التحليل ؛ %58.44 وعند أهمية نسبية وصلت إلى %91.67جابات مؤيدة وصلت إلى إجمالي بنسبة إ
نت أن أغلب الفقرات كانت مؤيدة للفرضية وبنسب استجابة فاقت يّ التفصيلي للمجاالت الخاصة بالمحور بَ 

؛ مع بعض التحفظات فيما يخص المجال الخاص بتوجه اإلعالم %60وعند أهمية نسبية فاقت  80%
د يضيف الباحث ة فقرات تتماشى مع توجه اإلعالم الدولي؛ وفي هذا الصدّ ن وجود عدّ بيّ المحاسبي، والتي تُ 
ت أكثر استعماال للمعلومة المحاسبية في الجزائر؟ األمر الذي سيجعلنا نتعمق أكثر في تساؤال حول أي الفئا

، آراء عينة الدراسة حول (18-5)القرار الواجب اتخاذه اتجاه الفرضية األولى، حيث يوضح لنا الجدول رقم 
 هذا السؤال.



 

235 

 

  بني املقارنة التطبيقية الدراسة SCF و IFRS 

 

 الجزائر(: الفئات األكثر استعماال للمعلومة المحاسبية في 18-5جدول رقم )

المستثمرون  البيان
 المحليون 

 المستثمرون 
 األجانب

 الجمهور الدولة العمالء الموردون  المقرضون  الموظفون 
دارة إ
 ةمنشأال

 / 6 5 3 8 7 4 المنوال
**

7 1
*
  /2 9 1 

عدد 
 جاباتاإل

74 

%36.3 

39 

%19.1 

91 

%44.6 

86 

%42.2 

74 

%36.3 

62 

%30.4 

81 

%39.2 

184 

%90.2 

98 

%48 

 .2جابات وكانت ثاني أكثر القيم تكرارا في فئة الدولة هي بنا نسبة اإللَّ ة غَ نشأدارة المإره في فئة لكن ولتكرّ  1المنوال هو  *
 .6هي  العمالء فئة َغلَّبنا نسبة اإلجابات وكانت ثاني أكثر القيم تكرارا في المستثمرون األجانبلكن ولتكّرره في فئة  7المنوال هو   **

 . SPSS: تحليل بيانات االستبانة من خالل برنامج المصدر
اسبية في الجزائر هي ، أن أكثر الفئات استخداما للمعلومة المح(18-5)نالحظ من خالل الجدول رقم 

؛ وتأتي ا يعني أن استعمال المعلومة المحاسبية داخلي بالدرجة األولىممّ ، %48ة بأغلبية ُقدرت بـ نشأإدارة الم
؛ وتأتي ثالثا فئة وهذا يؤيد التوجه نحو خدمة المصالح الضريبية، %39.2في المرتبة الثانية الدولة بنسبة 

ألساسي المتبع من طرف ر عن مصدر التمويل اعبّ األمر الذي يُ ، %42.2رت بـ دّ جابات قُ إن بنسبة يالمقرض
كثر فئتين ملفتتين لالنتباه، وهما فئة أ إلى؛ ويتبع ترتيب باقي الفئات وصوال ت الجزائريةنشآأغلب الم

ا يعكس واقع عدم االنفتاح على ممّ  ،%19.1المستثمرون األجانب التي جاءت في المرتبة السابعة بنسبة 
األمر الذي  ،%90.2 تبلغ ةالشراكات األجنبية واألسواق العالمية؛ وفئة الجمهور التي أتت أخيرا بنسبة كبير 

 لالهتمامعالمي أو اإل لالطالعت، سواء نشآجتمع بالمعلومات المحاسبية للمالم يؤكد عدم اهتمام أفراد
مكانية االستثمار فيها؛ وكمالحظة عامة حول أهم الفئات المستعملة للمعلومات المحاسبية في الجزائر، بإ
ما بيناه في ذلك كها ال تتماشى مع ترتيب أهم الفئات المستخدمة للمعلومات في البيئة الدولة و شير الباحث أنّ يُ 

 معايير المحاسبة الدولية لخدمة المستثمر بالدرجة األولى واألسواق المالية العالمية. توجه
ر الباحث األخذ بصحة الفرضية التي تنص قرّ ثبات أو نفي الفرضية األولى، يُ وكقرار نهائي حول إ

دولي"، متطلبات اإلعالم المحاسبي ال"المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري ال تتماشى مع على أن 
زائر الذي يواكب بعض التوجهات اإلعالمية الدولية عالم المحاسبي في الجوذلك مع تحفظ حول توجه اإل

 عالم المالي التحليلي لألداء.وخاصة اإل

 اختبار الفرضية الثانية  .2.2
التطبيق السليم لقواعد " بيئة النظام المحاسبي المالي ال تواكب تنص الفرضية الثانية على أن 

 لقة باإلعالم المحاسبي الدولي". وأساليب القياس المتع

 H1والفرضية البديلة  H0تحديد الفرضية الصفرية   .1.2.2
حصائيا حسب خصائص اختبار اإلشارة، بأنها تدل على أنه ال إد الباحث الفرضية الصفرية حدّ يُ 

جابات العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة إحصائية بين متوسط إتوجد هنالك فروق ذات داللة 
 على عكس هذا التوجه كاآلتي:



 

236 

 

  بني املقارنة التطبيقية الدراسة SCF و IFRS 

 

H0 بيئة النظام المحاسبي المالي  جابات العينة حول إحصائية بين متوسطة إ: ال توجد فروق ذات داللة
 ومواكبتها للتطبيق السليم لقواعد وأساليب القياس المتعلقة باإلعالم المحاسبي الدولي.

H1: بيئة النظام المحاسبي المالي  جابات العينة حول حصائية بين متوسطة إإات داللة توجد فروق ذ
 ومواكبتها للتطبيق السليم لقواعد وأساليب القياس المتعلقة باإلعالم المحاسبي الدولي.

ة والسالبة حول شارات الموجبنا االعتماد على اإلمكنّ ، يُ H1وفي الحالة التي تقبل الفرضية البديلة 
 ثبات الفرضية الثانية.إالمتوسط لنفي أو 

 حصائية اختبار اإلشارةإ  .2.2.2
شارة ، نتائج اختبار اإل(19-5)، يوضح لنا الجدول رقم    =0.05معنويةبعد تحديدنا لمستوى ال

 . ةاني من االستبانة ومجاالته الخمسللمحور الث
الجدول أن الفرضية الصفرية مقبولة في المجال الثاني والرابع، األمر الذي هذا  يتضح من خالل

ثبات أو نفي صحة الفرضية قول أن هذين المجالين غير دالين إحصائيا ولن نعتمد عليهما في إيدفعنا إلى ال
دالة بالنسبة  كونهالت فيها الفرضية البديلة ب  ركز اهتمامنا على المحور ككل وباقي المجاالت التي قُ نُ الثانية؛ و 

 الختبار اإلشارة.
 شارة للمحور الثاني ومجاالته(: نتيجة اختبار اإل19-5جدول رقم )

 المحور الثاني ومجاالته
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالمجال

H0 H1 

بيئة تطبيق قواعد وأساليب القياس المحاسبي 
 .SCFفي الـ 

145 
%71.08 

59 
%28.92 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 54.88% 3,29

مفـــاهيم القيـــاس المحاســـبي فـــي بيئـــة المحاســـبة 
 .الجزائرية

152 
%74.51 

52 
%25.49 

00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 55.54% 3,33 %0.00

ـــاس المحاســـبي فـــي  ـــة المحاســـبة مبـــادئ القي بيئ
 الجزائرية.

103 
%50.49 

101 
%49.51 

00 
 مرفوضة مقبولة 0.944 51.24% 3,07 %0.00

محــددات القيــاس المحاســبي فــي بيئــة المحاســبة 
 الجزائرية.

154 
%75.49 

50 
%24.51 

00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 57.83% 3,46 %0.00

تشــغيل البيانــات المحاســبية فــي بيئــة المحاســبة 
 الجزائرية.

114 
%55.88 

90 
%44.12 

00 
 مرفوضة مقبولة 0.107 52.74% 3,16 %0.00

تقــديرات القيــاس المحاســبي فــي بيئــة المحاســبة 
 الجزائرية.

135 
%66.18 

69 
%33.82 

00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 56.04% 3,36 %0.00

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
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جابات فيه نسبة اإل تقدر كما ، %54.88بـ  تدر جماليا ذو أهمية نسبية قُ إنجد أن المحور الثاني 
ذا ما اقترنت مع األهمية النسبية للحكم المبدئي إوهي نسبة جيدة، تكفي  %71.08المؤيدة لفرضية الدراسة بـ 
جابات المؤيدة ت الدالة نالحظ أن نسبة اإلها صحيحة بتحفظ؛ وبالنظر إلى المجاالعلى الفرضية الثانية أنّ 

شرات فرضية الدراسة، كما نالحظ أن المجال الخاص دة حول مؤ تردّ عارضة والمُ جابات المُ فيها فاقت نسبة اإل
، يليه المجال الخاص بتقديرات القياس %57.83دات القياس المحاسبي هو أكبر المجاالت أهمية بنسبة بمحدّ 

إجمالي  كانتحيث ، %55.54وأخيرا المجال الخاص بمفاهيم القياس المحاسبي بنسبة  %56.04بنسبة 
 %74.51و  %66.18 و %75.49بـ  ُمقدرةالثالثة  ة الفرضية في هذه المجاالتجابات المؤيدة لمؤشرات صحاإل

 التوالي.على 
ن توجه بيّ  حيث نُ بنقوم بتحليل نتائج كل مجال، ستخذ حول الفرضية، كثر في القرار المُ وللتفصيل أ

ثبات أو نفي الفرضية الثانية؛ إجابات في كل فقرة على حدى لما لذلك من تدقيق في الحكم النهائي حول اإل
 وفيما يلي الجداول الخاصة بالمجاالت وتحليلها.  

 شارة لفقرات المجال األول من المحور الثاني(: نتيجة اختبار اإل20-5جدول رقم )

 فقرات المجال األول
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ُممـــــارس مهنـــــة المحاســـــبة يعتبـــــر نفســـــه  (1)
شــــريكا تجاريــــا للمنشــــأة العامــــل بهــــا )أو 

 .معها(

115 
%56.37 

77 
%37.75 

12 
%5.88 

 مقبولة مرفوضة 0.007 56.94% 3.42

ُممارس مهنة المحاسبة في الجزائـر قـادر  (2)
ـــــرارات المســـــتنيرة مـــــن  ـــــى صـــــناعة الق عل

 خالل إعطاء المعلومة المثلى.

47 
%23.04 

155 
%75.98 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 45.05% 2.70

ُممــارس مهنــة المحاســبة فــي الجزائــر ُملــم  (3)
 بالقيمة العادلة كمفهوم نظري.

82 
%40.20 

118 
%57.84 

04 
%1.96 

 مقبولة مرفوضة 0.013 52.33% 3.14

مفهـــــوم المنـــــافع االقتصـــــادية المســـــتقبلية  (4)
 ُمطبق ف عال بشكل سليم.

140 
%68.63 

57 
%27.94 

07 
%3.43 

 مقبولة مرفوضة 0.000 61.84% 3.71

مفهوم السيطرة ودمج األعمال والترتيبـات  (5)
 المشتركة ُمطبق ف عال بشكل سليم.

128 
%62.75 

61 
%29.90 

15 
%7.35 

 مقبولة مرفوضة 0.000 62.17% 3.73

مفهــوم اعتبـــارات انخفـــاض القيمـــة ُمطبـــق  (6)
 ف عال بشكل سليم.

132 
64.71% 

63 
30.88% 

09 
4.41% 

 مقبولة مرفوضة 0.000 61.79% 3.71

مفهـــــوم الكشـــــف عـــــن المخـــــاطر الماليـــــة  (7)
 ُمطبق ف عال بشكل سليم.

153 
75.00% 

44 
21.57% 

07 
3.43% 

 مقبولة مرفوضة 0.000 65.06% 3.90

(a): شارات األكبر تماما من الدراسة، وهي اإلين يؤيدون فرضية تشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
 (c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
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مكن حصائيا ويُ نالحظ أن كل الفقرات دالة إ ،(20-5)بالنظر إلى النتائج التي يوضحها الجدول رقم 
فقرات تجاوزت فيها  ية؛ كما نالحظ أيضا أن هنالك خمساالعتماد عليها في تفصيل تحليل صحة الفرض

نسبة المؤيدين نسبة المعارضين والمترددين في مقابل فقرتين كان فيهما العكس، حيث كانت فقرة مفهوم 
هوم السيطرة ودمج األعمال ، تليها فقرة مف%65.06الكشف عن المخاطر المالية أعلى الفقرات أهمية نسبية بـ 

جابات المؤيدة في كانت اإل وقد، %61.84وفقرة مفهوم المنافع االقتصادية بـ  %62.17 والترتيبات المشتركة بـ
 درة المحاسبالفقرة الخاصة بقُ  نجد مقابلالعلى التوالي، وفي   %68.63و  %62.75و  %75هذه الفقرات 

لمام المحاسب الجزائري إ، وفقرة %45.05قدرة بـ مُ  أهميتها النسبيةكانت الجزائري على صناعة القرارات 
و  %75.98ا مشارات السالبة فيه، وكانت نسبة اإل%52.33بالقيمة العادلة كمفهوم بأهمية نسبية بلغت 

 على التوالي. 57.84%
غلب مفاهيم القياس المحاسبي المستحدثة في معايير المحاسبة الدولية غير أ مكننا القول أن يُ وبالتالي 

مطبقة بشكل سليم في البيئة الجزائرية، باستثناء مفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد الذي ترى عينة الدراسة 
رية، باإلضافة ئاتوفر في البيئة الجز المحاسب على صنع القرارات المستنيرة مُ  ةدر قُ  المتمثل فيأهم مؤشراته 

ة نسبية إلى مفهوم القيمة العادلة الذي يتحكم فيه المحاسب الجزائري، حيث كان هذا المفهوم األخير ذو أهمي
شارات الموجبة بفارق كبير، فيجب أخذ الحكم عليه متدنية نوعا ما ونسبة اإلشارات السالبة فيه ال تتعدى اإل

 بتحفظ.
 رة لفقرات المجال الثاني من المحور الثانيشا(: نتيجة اختبار اإل21-5جدول رقم )

 فقرات المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ُمطبقـــة ف عـــال بشـــكل المبـــادئ المحاســـبية  (8)
 ت.نشآسليم في الم

106 
%51.96 

95 
%46.57 

03 
%1.47 

 مرفوضة مقبولة 0.481 55.22% 3.31

َتدريس المبادئ المحاسبية فـي الجامعـات  (9)
يتماشى ف عال مـع توجـه معـايير المحاسـبة 

 الدولية.

74 
%36.27 

128 
%62.75 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 48.68% 2.92

ـــــق ف عـــــال  (10) ـــــة ُمطب ـــــة التاريخي أســـــاس التكلف
 بمرونة مع ُأسس قياس بديلة.

90 
%44.12 

95 
%46.57 

19 
%9.31 

 مرفوضة مقبولة 0.769 55.86% 3.35

تطبيق أساس القياس بالقيمة العادلـة أمـر  (11)
 ضروري في البيئة الجزائرية.

38 
%18.63 

149 
%73.04 

17 
%8.33 

 مقبولة مرفوضة 0.000 42.07% 2.52

التقيـيم المحاسـبي بشـكل  إعادةيتم تطبيق  (12)
 سليم في البيئة الجزائرية.

125 
%61.27 

67 
%32.84 

12 
%5.88 

 مقبولة مرفوضة 0.000 61.02% 3.66

الخصــائص النوعيــة للمعلومــة المحاســبية  (13)
 ُمطبقة ف عال بشكل سليم.

114 
55.88% 

85 
41.67% 

05 
2.45% 

 مقبولة مرفوضة 0.047 59.63% 3.58

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
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(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
، الفقرات الخاصة بمبادئ القياس المحاسبي، والذي نالحظ من خالله (21-5)وضح لنا الجدول رقم يُ 

ت والفقرة نشآطبيق المبادئ المحاسبية في المحصائيا، وهي الفقرة الخاصة بتإأن هنالك فقرتين غير دالتين 
كان فيهما عدد المجال على فقرتين جماليا يحوز هذا ا  الخاصة بتطبيق أساس التكلفة التاريخية بمرونة؛ و 

و  %73.04قل من نظيرتها السالبة، حيث بلغت نسبة هذه األخيرة في كلتا الفقرتين موجبة أإلشارات الا
على التوالي وهما الفقرة الخاصة بضرورة تطبيق  %48.68و  %42.07وكانت أهميتهما النسبية  62.75%

عادة التقييم إ أساس القيمة العادلة وفقرة تدريس المبادئ المحاسبية؛ أما الفقرتين الباقيتين والخاصتين بتطبيق 
على التوالي وهي نسبة  %59.63و  %61.02هميتهما النسبية أ المحاسبي وتطبيق الخصائص النوعية فكانت 

شارات الموجبة كانت نسبة اإلكما ه مؤشرات الفرضية، ورنت مع نسبة الفقرتين المعاكستين لتوجذا ما قُ إ ةجيد
جماال في تحليل إنا التساؤل حوله هنا هو لماذا كان المجال غير دال مكنّ ما يُ و ؛ %55.88و  %61.27فيهما 

فقرة الخصائص النوعية ل Sig. (Sig. = 0.047)قيمة أن  السابقيتضح لنا من خالل الجدول حيث المحور؟ 
مع مع الفقرتين غير الدالتين صراحة سيرجح ذا جُ إاألمر الذي  (= 0.05) معنويةالبشكل كبير مستوى  قارب

 عدم داللة المجال ككل.
حصائيا للحكم إيمكننا القول أن مجال تطبيق المبادئ المحاسبية في البيئة الجزائرية غير دال وعليه 

على مؤشر من مؤشرات الفرضية الثانية؛ لكن رغم هذا نجد أن تدريس المبادئ المحاسبة في الجامعات 
الجزائرية يتماشى مع توجه معايير المحاسبة الدولية وذلك بأغلبية آراء عينة الدراسة، واألمر نفسه مع ضرورة 

عادة التقييم المحاسبي إ يوجد هنالك قصور في تطبيق تطبيق أساس القيمة العادلة في البيئة الجزائرية؛ لكن 
كثر في الحكم على مجال تطبيق المبادئ أردنا التعمق أذا ا  والخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية. و 

مكن أن العمل وذلك لكونه أهم مؤشر مراقبة يُ  (Domaine)المحاسبية، فيجب فصل آراء العينة حسب مجال 
ن الختبار اإلشارة بيّ المُ  (22-5)السليم للحكم على هذا المجال، وفيما يلي الجدول رقم  فيدنا في تحديد التوجهيُ 

( والفقرة المشكوك فيها )فقرة 10، 08 فقرةمع تجزئة العينة حسب مجال العمل بالنسبة للفقرات غير الدالة )
13.) 

 المجال الثاني من المحور الثانيشارة للفقرات غير الدالة في (: نتيجة تفصيل اختبار اإل22-5جدول رقم )

 الفقرات غير الدالة في المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ُمطبقـــة ف عـــال بشـــكل المبـــادئ المحاســـبية  (8)
 ت.نشآسليم في الم

 مرفوضة مقبولة 0.885 3.25 4.00% 50.00% 46.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.668 3.15 0.73% 47.45% 51.82% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.143 3.61 0.00% 29.41% 70.59% مختلط

ـــــق ف عـــــال  (10) ـــــة ُمطب أســـــاس التكلفـــــة التاريخي
 بمرونة مع ُأسس قياس بديلة.

 مرفوضة مقبولة 0.875 3.31 20.0% 42.00% 38.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.185 3.34 6.57% 52.55% 40.88% مهني

 مقبولة مرفوضة 0.02 3.53 0.00% 11.76% 88.24% مختلط
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الخصــائص النوعيــة للمعلومــة المحاســبية  (13)
 ُمطبقة ف عال بشكل سليم.

 مرفوضة مقبولة 0.392 3.53 2.00% 42.00% 56.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.165 3.88 2.92% 42.34% 54.74% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.332 3.88 0.00% 35.29% 64.71% مختلط

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإليعارضون، أو هم مترددون )نوعشارات السالبة إلى عدد الذين تشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
مجال العمل، من أكاديميين ب، أن كل الفئات الخاصة (22-5)نالحظ من خالل معطيات الجدول رقم 

خير التي تأكدنا ، هذه األ13و 8حصائيا بالنسبة للفقرة رقم إجابات دالة إ ختلطي المجال، لم تعطومهنيين ومُ 
جابات إلديها  مختلطالالمجال مستوى كل مجال عمل على حدى؛ كما نالحظ أن فئة ها غير دالة على من أنّ 
طبق أن أساس التكلفة التاريخية غير مُ  ون ر ي  %88.24، فأغلبيتهم وبنسبة 10حصائيا بالنسبة للفقرة رقم إدالة 

 بشكل سليم في البيئة الجزائرية.
 الثالث من المحور الثاني شارة لفقرات المجال(: نتيجة اختبار اإل23-5جدول رقم )

 فقرات المجال الثالث
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

من معيقات مالءمة اإلفصـاح المحاسـبي  (14)
عــدم القــدرة علــى قيــاس المعلومــات غيــر 

 البيئة الجزائرية.المالية في 

171 
%83.82 

32 
%15.69 

01 
%0.49 

 مقبولة مرفوضة 0.000 67.90% 4.07

ـــين التكلفـــة  (15) ـــى ب ُيعـــد نقـــص الموازنـــة الُمثل
والمنفعـــــة والتوقيـــــت المناســـــب مـــــن أهـــــم 
محــــددات القيــــاس المحاســــبي فــــي البيئــــة 

 الجزائرية.

137 
%67.16 

58 
%28.43 

09 
%4.41 

 مقبولة مرفوضة 0.000 63.33% 3.80

ـــة النســـبية مـــن أهـــم محـــددات  (16) ُتعـــد األهمي
 القياس المحاسبي في البيئة الجزائرية.

110 
%53.92 

80 
39.22% 

14 
%6.86 

 مقبولة مرفوضة 0.035 95.39% 3.56

ُتطبـــــق الحيطـــــة بشـــــكل واســـــع فـــــي بيئـــــة  (17)
 المحاسبة الجزائرية.

122 
%58.80 

74 
%36.27 

08 
%3.92 

 مقبولة مرفوضة 0.001 59.35% 3.56

َتطبيــق مبــدأ الحيطــة فــي بيئــة المحاســبة  (18)
الجزائريــة ُيعــد تشــويها متعمــدا للمعلومــات 

 الواردة في التقارير المالية.

81 
%39.71 

98 
%48.04 

25 
%12.25 

 مرفوضة مقبولة 0.232 54.47% 3.27

ـــل  (19) أحـــد محـــددات القيـــاس المحاســـبي يتمث
فـــــي الحكـــــم الشخصـــــي لُممـــــارس مهنـــــة 

التكــوين والخبــرة المحاســبة الــذين ينقصــه 
 الجيدين.

118 
57.84% 

85 
%41.67 

01 
0.49% 

 مقبولة مرفوضة 0.024 58.05% 3.48

ـــل أحـــد محـــدّ  (20) دات القيـــاس المحاســـبي يتمث
فـــــي الحكـــــم الشخصـــــي لُممـــــارس مهنـــــة 
المحاســبة الــذي تنقصــه األخــالق المهنيــة 

75 
36.76% 

122 
59.80% 

07 
3.43% 

 مقبولة مرفوضة 0.001 51.52% 3.09
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 السامية.

ية والماليــــــــــة ُتشــــــــــكل البيئــــــــــة االقتصــــــــــاد (21)
نتـــــاج المعلومـــــات إالجزائريـــــة قيـــــدا علـــــى 
 المحاسبية المالئمة.

168 
82.35% 

33 
16.18% 

03 
1.47% 

 مقبولة مرفوضة 0.000 67.50% 4.05

(a): شارات األكبر تماما من تشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإل (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي شارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإل (=3.) 
(c): تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.شير عدد األصفار إلى عدم ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
، نتائج فقرات ثاني المجاالت الدالة والمؤيدة لتوجه مؤشرات الفرضية (23-5)يوضح الجدول رقم 

فقرات مؤيدة لتوجه مؤشرات الفرضية، كانت الفقرة الخاصة بعدم  ية في المحور الثاني، فمن ضمن ستالثان
همية إلفصاح المحاسبي، من أكبر الفقرات أ حد معيقات مالءمة اعلى قياس البيانات غير المالية كأالقدرة 

، بنسب نسبية، تليها فقرة البيئة االقتصادية والمالية، وفقرة نقص الموازنة المثلى بين التكلفة والمنفعة والتوقيت
 %82.35و %83.82على التوالي، وبنسبة إشارات موجبة تقدر بـ  %63.33و  %67.50و  %67.90قدرها 

ة الخاصة بالحكم الشخصي شارات السالبة هي الفقر نجد أن الفقرة ذات أغلبية اإلعلى التوالي؛ و  %67.16و
 . والملفت%59.80ت النسبة ة ومدى افتقاره لألخالق المهنية السامية، حيث كانلممارسي مهنة المحاسب

طبق بشكل موسع في بيئة ن مبدأ الحيطة يُ ب الرأي المؤيد بألالنتباه في هذا المجال هو أن عينة الدراسة ُتغلّ  
نا نالحظ أن الفقرة الخاصة بتطبيق مبدأ الحيطة في الجزائر ، ورغم هذا فإنّ %58.80المحاسبة الجزائرية بنسبة 
جماع نسبي للمعلومات المالية، غير دالة إحصائيا، األمر الذي يشكل عدم إمد ومدى اعتباره كتشويه متع

حول ما أقر به مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن مبدأ الحيطة، فكيف كان توجه آراء العينة حسب فئات 
 .(24-5)نه الجدول رقم بيّ مجال العمل حول هذه الفقرة؟ هذا ما يُ 

 شارة للفقرة غير الدالة في المجال الثالث من المحور الثانياختبار اإل(: نتيجة تفصيل 24-5جدول رقم )

 الفقرات غير الدالة في المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ـــــة المحاســـــبة  (18) ـــــي بيئ ـــــق الحيطـــــة ف َتطبي
ـــــــــــة  ُيعـــــــــــد تشـــــــــــويها متعمـــــــــــدا الجزائري

 للمعلومات الواردة في التقارير المالية.

 مرفوضة مقبولة 0.053 3.62 22.0% 26.00% 52.00% أكاديمي

 مقبولة مرفوضة 0.015 3.16 9.49% 55.47% 35.04% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.804 3.25 5.88% 52.94% 41.18% مختلط

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
عطيان المختلط ال يُ ، أن فئتي األكاديميين وذوي مجال العمل (24-5)يتضح لنا من خالل الجدول رقم 

شارة إجابات ذات إ %55.47عطون بنسبة ن المهنيين يُ أ، و 18حصائية حول الفقرة رقم إإجابات ذات داللة 
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عد تشويها متعمدا للمعلومات الواردة في التقارير سلبية حول هذه الفقرة، فهم يرون أن تطبيق الحيطة ال يُ 
 المالية.

لى حد و دات القياس المحاسبي على المستوى الدولي، قريبة بشكل عام أن محدّ  يمكننا القولوعليه  ا 
 دات القياس المحاسبي في بيئة المحاسبة الجزائرية.  كبير من محدّ 

 شارة لفقرات المجال الرابع من المحور الثانييجة اختبار اإل(: نت25-5جدول رقم )

 فقرات المجال الرابع
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ـــى  (22) ـــه أثـــر إيجـــابي عل الحكـــم الشخصـــي ل
تشــــغيل البيانــــات المحاســــبية فــــي البيئــــة 

 الجزائرية.

111 
%54.41 

92 
%45.10 

01 
%0.49 

 مرفوضة مقبولة 0.206 56.16% 3.37

ـــا يســـتعمل ُممـــارس مهنـــة  (23) المحاســـبة طرق
حصــائية بشــكل جيــد  اونماذجــ رياضــية وا 

 .في تشغيل البيانات المحاسبية

101 
%49.51 

101 
%49.51 

02 
%0.98 

 مرفوضة مقبولة 1.000 54.62% 3.28

 اُتدرس الجامعات الجزائرية طرقا ونماذج (24)
حصـــائية بشـــكل جيـــد لتشـــغيل  رياضـــية وا 

 .البيانات المحاسبية

85 
%41.67 

117 
57.35% 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.029 53.71% 3.22

يســـــــــتعمل ُممـــــــــارس مهنـــــــــة المحاســـــــــبة  (25)
ـــــات  ـــــي والبرمجي ـــــا اإلعـــــالم اآلل تكنولوجي
بشـــكل جيـــد فـــي عمليـــة تشـــغيل البيانـــات 

 المحاسبية.

70 
%34.31 

134 
%65.69 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 46.08% 2.76

ُتـــــدرس الجامعـــــات الجزائريـــــة تكنولوجيـــــا  (26)
والبرمجيـــات بشـــكل جيـــد  اإلعـــالم اآللـــي

 .لتشغيل البيانات المحاسبية

116 
%56.86 

84 
%41.18 

04 
%1.96 

 مقبولة مرفوضة 0.028 59.75% 3.59

يستعمل ُممارس مهنة المحاسـبة المرونـة  (27)
والنســــــبية بشــــــكل جيــــــد لتكييــــــف عمليــــــة 

 تشغيل البيانات المحاسبية.

81 
39.71% 

111 
%54.41 

12 
5.88% 

 مقبولة مرفوضة 0.036 52.69% 3.16

ُيوازن ُممـارس مهنـة المحاسـبة بـين الدقـة  (28)
والتوقيــت والتكلفــة بشــكل جيــد فــي عمليــة 

 تشغيل البيانات المحاسبية. 

88 
43.14% 

107 
52.45% 

09 
4.41% 

 مرفوضة مقبولة 0.197 54.19% 3.25

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
حصائيا، وهي الفقرات فقرات غير دالة إ أن هنالك ثالث ،(25-5)نالحظ من خالل الجدول رقم 

حصائية والموازنة بين الدقة والتوقيت مال الطرق والنماذج الرياضية واإلواستعالخاصة بالحكم الشخصي 
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والتكلفة، في عملية تشغيل البيانات المحاسبية، وهذه الفقرات سيتم التدقيق فيها كسابقاتها من خالل فصل 
د أن فقرة الفقرات الدالة، نج ة؛ وفيما يخص بقيّ (26-5)العينة حسب مجال العمل كما يوضحه الجدول رقم 

واحدة فقط تؤيد مؤشر الفرضية، وهي الفقرة الخاصة بتدريس الجامعات لتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات، 
كبرها أهمية أشارات سالبة، وكانت إالفقرات فهي ذات أغلبية  ة؛ أما بقيّ %56.86فإشاراتها الموجبة بلغت نسبة 

، تليها %65.69كنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات بنسبة نسبية الفقرة الخاصة باستعمال ممارس المهنة لت
خيرا الفقرة الخاصة باستعمال ، وأ%57.35حصائية بنسبة طرق والنماذج رياضية واإللجامعات لفقرة تدريس ال

 .   %54.41ممارس المهنة للمرونة والنسبية بنسبة 
 غير الدالة في المجال الرابع من المحور الثاني اتشارة للفقر (: نتيجة تفصيل اختبار اإل26-5جدول رقم )

 الفقرات غير الدالة في المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
قيمة  المتوسط

Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ـــى  (22) ـــر إيجـــابي عل الحكـــم الشخصـــي لـــه أث
ــــي  ــــات المحاســــبية ف البيئــــة تشــــغيل البيان

 الجزائرية.

 مرفوضة مقبولة 0.085 3.39 2.00% 36.00% 62.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.733 3.38 0.00% 48.18% 51.82% مهني

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.24 0.00% 47.06% 52.94% مختلط

يســـتعمل ُممـــارس مهنـــة المحاســـبة طرقـــا  (23)
حصــائية بشــكل جيــد  اونماذجــ رياضــية وا 

 .في تشغيل البيانات المحاسبية

 مرفوضة مقبولة 0.885 3.44 4.00% 46.00% 50.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.608 3.17 0.00% 52.55% 47.45% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.332 3.71 0.00% 35.29% 64.41% مختلط

مهنــة المحاســبة بــين الدقــة  وازن ُممــارسُيــ (28)
والتوقيــت والتكلفــة بشــكل جيــد فــي عمليــة 

 تشغيل البيانات المحاسبية.

 مرفوضة مقبولة 0.652 3.41 12.0% 48.00% 40.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.195 3.18 2.19% 54.74% 43.07% مهني

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.41 0.00% 47.06% 52.94% مختلط

(a):  شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلاإلشارات الموجبة إلى عدد الذتشير (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
ن ، فإن تحليل اختبار اإلشارة حسب مجاالت عمل العينة يبيّ (26-5)من خالل ما وضحه الجدول رقم 

المدقق فيها؛ األمر الذي يجعلنا نضبط  حصائيا حول الفقرات الثالثإجابات دالة إأن كل الفئات ال تقدم 
حصائيا للحكم إغير دال  كونهه ورغم حكمنا حول تشغيل البيانات المحاسبية في البيئة الجزائرية بالقول أنّ 

ناك تدل على أن ه غلب فقراتهأ نا وجدنا أن جمالي؛ إال أنّ إعلى مؤشر من مؤشرات الفرضية الثانية بشكل 
حصائية في الجامعات الجزائرية، وهناك استعمال جيد لتكنولوجيا اإلعالم تدريس جيد للطرق والنماذج اإل

ييف عملية تشغيل البيانات المحاسبية؛ وكل هذا في مقابل ضعف اآللي والبرمجيات، والمرونة والنسبية لتك
 في تدريس الجامعات الجزائرية لتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات بشكل جيد لتشغيل البيانات المحاسبية.
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 شارة لفقرات المجال الخامس من المحور الثاني(: نتيجة اختبار اإل27-5جدول رقم )

 فقرات المجال الخامس
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ـــى  (29) ـــه أثـــر إيجـــابي عل الحكـــم الشخصـــي ل
تقــــديرات القيــــاس المحاســــبي فــــي البيئــــة 

 الجزائرية.

104 
%50.98 

96 
%47.06 

04 
%1.96 

 مرفوضة مقبولة 0.621 56.17% 3.37

ـــ (30)  ايســـتعمل ُممـــارس مهنـــة المحاســـبة طرق
حصــائية بشــكل جيــد  اونماذجــ رياضــية وا 

 .في تقديرات القياس المحاسبي

111 
%54.41 

92 
%45.10 

01 
%0.49 

 مرفوضة مقبولة 0.206 57.22% 3.43

 اونماذج اُتدرس الجامعات الجزائرية طرق (31)
حصـــائية بشـــكل جيـــد لوضـــع  رياضـــية وا 

 .تقديرات القياس المحاسبي

89 
%43.63 

112 
54.90% 

03 
%1.47 

 مرفوضة مقبولة 0.121 54.98% 3.30

يســـــــــتعمل ُممـــــــــارس مهنـــــــــة المحاســـــــــبة  (32)
ـــــات  ـــــي والبرمجي ـــــا اإلعـــــالم اآلل تكنولوجي
بشـــكل جيـــد فـــي عمليـــة تقـــديرات القيـــاس 

 المحاسبي.

97 
%47.55 

106 
%51.96 

01 
%0.49 

 مرفوضة مقبولة 0.575 53.12% 3.19

ُتـــــدرس الجامعـــــات الجزائريـــــة تكنولوجيـــــا  (33)
اإلعـــالم اآللـــي والبرمجيـــات بشـــكل جيـــد 

 .لوضع تقديرات القياس المحاسبي

123 
%60.29 

77 
%37.75 

04 
%1.96 

 مقبولة مرفوضة 0.001 60.08% 3.61

َيستعمل ُممارس مهنة المحاسـبة المرونـة  (34)
عمليــــــة  والنســــــبية بشــــــكل جيــــــد لتكييــــــف

 تقديرات القياس المحاسبي.

99 
48.53% 

99 
%48.53 

06 
2.94% 

 مرفوضة مقبولة 1.000 55.72% 3.34

يوازن ُممـارس مهنـة المحاسـبة بـين الدقـة  (35)
والتوقيــت والتكلفــة بشــكل جيــد فــي عمليــة 

 تقديرات القياس المحاسبي. 

97 
47.55% 

99 
48.53% 

08 
3.92% 

 مرفوضة مقبولة 0.943 55.87% 3.35

يــــتحكم ُممــــارس مهنــــة المحاســــبة بشــــكل  (36)
عطــاء تقــديرات مســتقبلية بعيــدة إ جيــد فــي 

 المدى للقياس المحاسبي.

145 
71.08% 

56 
27.45% 

03 
1.47% 

 مقبولة مرفوضة 0.000 63.27% 3.80

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.شير عدد األصفار إلى عدم ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
حصائيا، وهو عدد كبير لعدم فقرات غير دالة إ ، أن هناك ست(27-5)خالل الجدول رقم  نالحظ من

حصائيا إجمالي دال إحتوى هذه الفقرات، ولكن رغم ذلك نجد أن المجال بشكل داللة األجوبة المقدمة حول مُ 
ويدعم توجه مؤشر من مؤشرات الفرضية الثانية؛ األمر الذي يدفعنا إلى تدقيق كل هذه الفقرات غير الدالة 

 .(28-5)كسابقتها من خالل تجزئة عينة الدراسة حسب مجال العمل كما يوضحه الجدول رقم 
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 غير الدالة في المجال الخامس من المحور الثاني اتشارة للفقر (: نتيجة تفصيل اختبار اإل28-5)جدول رقم  

 الفقرات غير الدالة في المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

ـــر  (29) ـــى الحكـــم الشخصـــي لـــه أث إيجـــابي عل
تقــــديرات القيــــاس المحاســــبي فــــي البيئــــة 

 الجزائرية.

 مرفوضة مقبولة 0.665 3.21 4.00% 44.00% 52.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.863 3.41 1.46% 48.18% 50.36% مهني

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.47 0.00% 47.06% 52.94% مختلط

ـــ (30)  ايســـتعمل ُممـــارس مهنـــة المحاســـبة طرق
حصــائية بشــكل جيــد  اونماذجــ رياضــية وا 

 .في تقديرات القياس المحاسبي

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.44 0.00% 50.00% 50.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.549 3.36 0.73% 46.72% 52.55% مهني

 مقبولة مرفوضة 0.013 4.00 0.00% 17.65% 82.35% مختلط

 اونماذج اُتدرس الجامعات الجزائرية طرق (31)
حصـــائية بشـــكل جيـــد لوضـــع  رياضـــية وا 

 تقديرات القياس المحاسبي.

 مرفوضة مقبولة 0.480 3.26 0.00% 56.00% 44.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.168 3.26 1.46% 55.47% 43.07% مهني

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.75 5.88% 47.06% 47.06% مختلط

يســـــــــتعمل ُممـــــــــارس مهنـــــــــة المحاســـــــــبة  (32)
ـــــا  ـــــات تكنولوجي ـــــي والبرمجي اإلعـــــالم اآلل

بشـــكل جيـــد فـــي عمليـــة تقـــديرات القيـــاس 
 المحاسبي.

 مرفوضة مقبولة 0.568 3.22 2.00% 54.00% 44.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.608 3.15 0.00% 52.55% 47.45% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.629 3.41 0.00% 41.18% 58.82% مختلط

المرونـة َيستعمل ُممارس مهنة المحاسـبة  (34)
والنســــــبية بشــــــكل جيــــــد لتكييــــــف عمليــــــة 

 تقديرات القياس المحاسبي.

 مرفوضة مقبولة 0.451 3.34 12.0% 50.00% 38.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 0.733 3.34 0.00% 48.18% 51.82% مهني

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.41 0.00% 47.06% 52.94% مختلط

يوازن ُممـارس مهنـة المحاسـبة بـين الدقـة  (35)
والتوقيــت والتكلفــة بشــكل جيــد فــي عمليــة 

 تقديرات القياس المحاسبي. 

 مرفوضة مقبولة 0.371 3.27 10.0% 52.00% 38.00% أكاديمي

 مرفوضة مقبولة 1.000 3.34 2.19% 48.91% 48.91% مهني

 مرفوضة مقبولة 0.332 3.65 0.00% 35.29% 64.71% مختلط

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر
حصائيا بالنسبة لكل فئات إ، نجد أن كل الفقرات غير دالة (28-5)من خالل معطيات الجدول رقم 

مختلط كانت هذه الفقرة الخاصة الالمجال  أصحاب ، حيث نالحظ أنه بالنسبة لفئة30العينة ما عدى الفقرة 
حصائية بشكل جيد في تقديرات القياس المحاسبي، دالة  باستعمال ممارسي المهنة لطرق ونماذج رياضية وا 

لدالتين والخاصتين بتحكم ؛ ومن جهتها كانت الفقرتين ا%82.35بـ  تدر شارات موجبة قُ إحصائيا وبأغلبية إ
عطاء تقديرات مستقبلية بعيدة المدى للقياس المحاسبي، وتدريس الجامعات إ ة في ممارس مهنة المحاسب

درة بـ شارات موجبة قُ ديرات القياس المحاسبي، بأغلبية إضع تقلتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات لو 
 على التوالي حسب األهمية النسبية. %60.29و 71.08%

الثانية من  حصائية لمؤشر من مؤشرات الفرضيةإها ذات داللة أنّ بمكننا الحكم على هذه الفقرة يُ وعليه 
عطاء تقديرات مستقبلية بعيدة المدى إ  ة في الجزائر بشكل جيد فيحيث عدم تحكم ممارس مهنة المحاسب
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للقياس المحاسبي وعدم تدريس الجامعات الجزائرية لتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات لوضع تقديرات 
حصائية بشكل جيد في  القياس المحاسبي؛ في مقابل استعمال ممارسي المهنة لطرق ونماذج رياضية وا 

 يؤيد فرضية بحثنا ولكن بشكل جزئي. تقديرات القياس المحاسبي؛ فهذا المجال 

 بالنسبة للفرضية الثانية اتخاذ القرار  .3.2.2
جمالي إثبات صحتها بشكل ا  شارة على المحور الثاني المتعلق بالفرضية الثانية، و إجراء اختبار اإلبعد 

التفصيلي  فإن التحليل؛ %54.88 وعند أهمية نسبية وصلت إلى %71.08جابات مؤيدة وصلت إلى إبنسبة 
كانت مؤيدة للفرضية )ثالثة من أصل خمسة( وبنسب  مجاالتنت أن أغلب الللمجاالت الخاصة بالمحور بيّ 

؛ مع بعض التحفظات فيما يخص المجاالت %55وعند أهمية نسبية فاقت  %70و %60استجابة تراوحت بين 
أفراد العينة حوله رأي دال يكفي للحكم على صحة أو نفي  عطن أن مجال المبادئ لم يُ غير الدالة والتي تبيّ 

ثبات أو نفي الفرضية إالفرضية، وكذلك األمر مع مجال تشغيل البيانات المحاسبية؛ وكقرار نهائي حول 
" بيئة النظام المحاسبي المالي ال تواكب ر الباحث األخذ بصحة الفرضية التي تنص على أن قرّ الثانية، يُ 

م لقواعد وأساليب القياس المتعلقة باإلعالم المحاسبي الدولي"، وذلك بتحفظ حول التفصيل التطبيق السلي
 الخاص بتحليل فقرات المجاالت غير الدالة والفقرات المعارضة لتوجه بعض مؤشرات الفرضية.

 ةاختبار الفرضية الثالث  .3.2
" تساعد المؤسساتية المحفزة وديناميكية التوحيد المحاسبي على تعميق تنص الفرضية الثالثة بأن 

 البعد اإلعالمي للقياس المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي المالي". 

 H1والفرضية البديلة  H0تحديد الفرضية الصفرية   .1.3.2
ه ال ها تدل على أنحصائيا حسب خصائص اختبار اإلشارة، بأنّ إيحدد الباحث الفرضية الصفرية 

جابات العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية البديلة توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إ
 على عكس هذا التوجه كاآلتي:

H0مساعدة المؤسساتية المحفزة جابات العينة حول مدى : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطة إ
 ميق البعد اإلعالمي للقياس المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي المالي.وديناميكية التوحيد المحاسبي على تع

H1 :مساعدة المؤسساتية المحفزة جابات العينة حول مدى وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطة إت
 وديناميكية التوحيد المحاسبي على تعميق البعد اإلعالمي للقياس المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي المالي.

 حصائية اختبار اإلشارةإ  .2.3.2
شارة ، نتائج اختبار اإل(29-5)، يوضح لنا الجدول رقم    =0.05معنويةبعد تحديدنا لمستوى ال

 للمحور الثالث لالستبانة. 
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 شارة للمحور الثالث وفقراته )مجال واحد(اختبار اإل(: نتيجة 29-5جدول رقم )

 وفقراتهالمحور الثالث 
عدد 

اإلشارات 
 aةبالموج

عدد 
اإلشارات 
bالسالبة

 

عدد 
cاألصفار

 
 المتوسط 

األهمية 
 النسبية

قيمة 
Sig. 

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

من  (SCF)استفادة النظام المحاسبي المالي 
 (IFRS) معايير المحاسبة الدولية

200 
%98.00 

04 
%2.00 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 71.75% 4.30

تبنــــــــي سياســــــــة توحيــــــــد محاســــــــبي مرنــــــــة  (1)
ومتماشــية مــع التحـــديث المســتمر لمعـــايير 

 المحاسبة الدولية.

185 
%90.69 

18 
%8.82 

01 
%0.49 

 مقبولة مرفوضة 0.000 72.66% 4.36

ـــــــة أمـــــــر  (2) ـــــــة األعمـــــــال الجزائري مراعـــــــاة بيئ
ضــروري فــي عمليــة االســتفادة مــن معــايير 

 المحاسبة الدولية.

188 
%92.16 

13 
6.37% 

03 
%1.47 

 مقبولة مرفوضة 0.000 72.72% 4.36

تــــدعيم النظــــام المحاســــبي المــــالي بقــــوانين  (3)
محاســـبية ماليـــة ُتصـــدر وُتحـــدث باســـتمرار 

 تماشيا ومعايير المحاسبية الدولية.

188 
%92.16 

16 
%7.84 

00 
%0.00 

 مقبولة مرفوضة 0.000 72.63% 4.36

ــــــــة  (4) ــــــــة والفعال ــــــــاءات االســــــــتعانة القوي بالكف
ــــــي  ــــــة المتخصصــــــة ف ــــــرات األكاديمي والخب
ــــــة  ــــــة المحاســــــبية فــــــي عملي مجــــــال النظري

 التوحيد المحاسبي.

191 
%93.63 

09 
%4.41 

04 
%1.96 

 مقبولة مرفوضة 0.000 74.75% 4.49

ـــــــــــرامج التكـــــــــــوين المحاســـــــــــبي  (5) تطـــــــــــوير ب
ــــــاء للمســــــتوى  ــــــة والمهنيــــــة لالرتق األكاديمي

 الدولي.  

199 
97.55% 

04 
%1.96 

01 
0.49% 

 مقبولة مرفوضة 0.000 76.35% 4.58

تكـــوين هيئـــة وطنيـــة مســـتقلة مســـؤولة عـــن  (6)
 تطوير مهنة المحاسبة والتقارب الدولي.

166 
81.37% 

34 
16.67% 

04 
1.96% 

 مقبولة مرفوضة 0.000 71.08% 4.26

توسـيع وتفعيــل دور السـوق الماليــة لتنشــيط  (7)
 البيئة المحاسبية في الجزائر.

174 
85.29% 

30 
14.71% 

00 
 مقبولة مرفوضة 0.000 71.32% 4.28 0.00%

 إتمــامَســن القــوانين الرســمية المحفــزة علــى  (8)
المعـــــامالت االقتصـــــادية والماليـــــة بكفـــــاءة 

 عالية.

175 
85.78% 

27 
%13.24 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 70.96% 4.26

زيادة االهتمام بجانـب السـلوك البشـري فـي  (9)
 مجال المحاسبة.

173 
%84.80 

29 
%14.22 

02 
%0.98 

 مقبولة مرفوضة 0.000 70.71% 4.24

نشــر الثقافــة الماليــة والــوعي المــالي فــي  (10)
 أوساط البيئة الجزائرية.  

176 
%86.27 

25 
12.25% 

03 
%1.47 

 مقبولة مرفوضة 0.000 71.39% 4.28

(a): شارات األكبر تماما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشير اإلشارات الموجبة إلى عدد الذ (=3.) 
(b) :شارات األقل من أو تساوي ا ما( حول فرضية الدراسة، وهي اإلشارات السالبة إلى عدد الذين يعارضون، أو هم مترددون )نوعتشير اإل (=3.) 
(c): شير عدد األصفار إلى عدم تحديد خيار من خيارات سلم ليكرت الخماسي، وتحدد في دراستنا بـ )دون رأي(.ي 

 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر 
، نالحظ أن المحور الثالث دال إحصائيا وبأغلبية إشارات موجبة، (29-5)من خالل الجدول رقم 

جمالي؛ وبالتعمق أكثر يتضح لنا أيضا ها صحيحة بشكل إنحكم على الفرضية الثالثة بأنّ مر الذي يجعلنا األ
مة لتوجه مؤشرات الفرضية الثالثة، دع  حصائيا، وهي في الوقت ذاته مُ دالة إأن كل فقرات المحور الثالث 

لدولي أكبر الفقرات اء للمستوى اكاديمية والمهنية لالرتقتطوير برامج التكوين المحاسبي األحيث كانت فقرة 
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، تليها فقرة االستعانة القوية والفعالة بالكفاءات والخبرات األكاديمية والمهنية لالرتقاء %76.35همية نسبية بـ أ 
مر ضروري في لخاصة بمراعاة البيئة الجزائرية أ، تليهما الفقرة ا%74.75كانت النسبة حيث للمستوى الدولي، 

شارات الموجبة في هذه ؛ وقد كانت نسبة اإل%72.72اسبة الدولية، بنسبة عملية االستفادة من معايير المح
 .%90و  %80الفقرات تتراوح بين  ة، وفي بقي%90الفقرات تفوق 

جماعا على تأييد المؤشرات الخاصة بالفرضية القول أن عينة الدراسة قد أبدت إ مكننايُ وبالتالي 
البعد اإلعالمي الثالثة، فهي ترى أن المؤسساتية المحفزة وديناميكية التوحيد يمكنها أن تساعد على تعميق 

 .للقياس المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي المالي

 بالنسبة للفرضية الثالثة اتخاذ القرار  .3.3.2
ثبات صحتها بشكل إجمالي ةثالث المتعلق بالفرضية الثالثعلى المحور الشارة بعد إجراء اختبار اإل ، وا 

يلي فإن التحليل التفص؛ %71.75 وعند أهمية نسبية وصلت إلى %98جابات مؤيدة وصلت إلى بنسبة إ
  %80بين  تراوحتكل الفقرات كانت مؤيدة للفرضية وبنسب استجابة  أن نللمجاالت الخاصة بالمحور بيّ 

ثبات أو نفي ود أي تحفظات؛ وكقرار نهائي حول إ، مع عدم وج%70د أهمية نسبية فاقت وعن %90و
" تساعد المؤسساتية المحفزة وديناميكية ر الباحث األخذ بصحة الفرضية التي تنص بأن قرّ الفرضية الثالثة، يُ 

 المالي ". التوحيد المحاسبي على تعميق البعد اإلعالمي للقياس المحاسبي وفقا للنظام المحاسبي
أتي اآلن إلى محاولة التدقيق في وجود عالقة نثبات صحتها، وا   اختبار فرضيات الدراسة الثالثبعد 

بين توجه هذه الفرضيات ومختلف التحفظات الخاصة بالمؤشرات غير المتحقق فيها، مع متغيرات المراقبة 
ما سيكتفي بتوضيح ذلك لما له نّ ، وا  العالقةالباحث في نوع ل فّص تارها الباحث في دراسته؛ حيث لن يُ خالتي ا
ة الدراسة ونواحي التأثير الموجودة بين متغيراتها؛ وسيستعمل الباحث اختبار كاي مربع حاطة شاملة ببنيّ إمن 

(khi-deux)  ّ(30-5)نه الجدول رقم لهذا الغرض، وذلك كما بي. 
 الدراسة (: وجود عالقات بين متغيرات المراقبة وفرضيات30-5جدول رقم )

 البيان
 الفرضية الثالثة الفرضية الثانية الفرضية األولى

Sig. 
توجد 
 عالقة

 قيمة 
V de 

Cramer 
 .Sig الشدة

توجد 
 عالقة

  قيمة
V de 

Cramer 
 .Sig الشدة

توجد 
 عالقة

 قيمة 
V de 

Cramer 
 الشدة

 ــ ــــ ال 0.167 قوية 0.602 نعم 0.032 متوسطة 0.494 نعم 0.017 المجال

 ــ ــــ ال 0.328 ــ ــــ ال 0.156 متوسطة 0.509 نعم 0.02 القطاع

المستوى 
 الوظيفي

 ــ ــــ ال 0.182 قوية 0.597 نعم 0.04 متوسطة 0.457 نعم 0.014

 ضعيفة 0.399 نعم 0.000 قوية 0.675 نعم 0.000 متوسطة 0.494 نعم 0.000 المؤهل العلمي

 ــ ــــ ال 0.785 قوية 0.599 نعم 0.04 ــــ ــــ ال 0.091 العمر

 ــ ــــ ال 0.071 ــــ ــــ ال 0.366 متوسطة 0.479 نعم 0.022 الخبرة

 .  =0.05عند مستوى معنوية  .Sig حسب
 .SPSS: تحليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج المصدر 
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الوظيفي  المجال والمستوى ولى وكل من ضية األوجود عالقة بين الفر  (30-5)يوضح لنا الجدول رقم 
والمؤهل العلمي والخبرة وكل هذه العالقات كانت متوسطة؛ كما توجد عالقة بين الفرضية الثانية والمجال 

نما توجد عالقة بين الفرضية الثالثة والمستوى الوظيفي والمؤهل العلمي والعمر، وكانت كلها قوية نوعا ما؛ بيّ 
 أن هذا األخير له عالقة مع كل الفرضيات. ما يلفت االنتباهقط وكانت ضعيفة؛ و والمؤهل العلمي ف

 االستنتاجات ومناقشتها .3
عالم اإل وظيفة اتجاهات من حيث تأثير IFRSو  SCFبين  مقارنةل التطبيقية دراسةص اليبعد تشخ
عملية ن تحسن في للخروج بحلول يمكن أ ،المحاسبي للبيانات المالية القياس قواعد وأساليب المحاسبي على
 خالل اختبار فرضيات البحث الثالثسس سليمة؛ ومن نحو المعايير الدولية على أُ  الجزائرية توفيق المحاسبة

، وأن بعض التحفظات كانت محيطة بصحة أو نفي بعض مؤشرات ةثبتها مُ أنّ  يجمالإن لنا بشكل بيّ التي تَ 
يوضح لنا الجدول حيث هذه الفرضيات؛ األمر الذي دفعنا للحكم على بعضها بالتحقق وفقا لمؤشرات معينة؛ 

 كليا بناء  على تحقق مؤشراتها. نسبيا أو ت، ملخص لتحقق الفرضيا(31-5)رقم 

 سبيا أو كليا  ن ت(: ملخص تحقق الفرضيا31-5جدول رقم )

 المؤشرات الفرضية
التحقق الكلي / 
النسبي، عدم 
 تحقق للمؤشر

تحقق كلي / نسبي 
 للفرضية

المتطلبـــــــــات اإلعالميـــــــــة للمجتمــــــــــع 
المــــــالي الجزائــــــري ال تتماشــــــى مــــــع 
 .متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي

عالم المحاسبي وفقا لمعايير عدم تماشي مع توجه اإل 
 المحاسبة الدولية

 نسبي تحقق

 تحقق نسبي 
 تحقق كلي عالم المحاسبي لخدمة المصالح الضريبيةتوجهات اإل

 تحقق كلي عدم كفاءة القواعد والقوانين غير الرسمية

 تحقق كلي عدم كفاءة القواعد والقوانين الرسمية 

 تحقق كلي الجمود / الديناميكية

بيئـــــة النظــــــام المحاســــــبي المــــــالي ال 
الســــــــليم لقواعـــــــــد تواكــــــــب التطبيــــــــق 

وأســـاليب القيـــاس المتعلقـــة بــــاإلعالم 
 .المحاسبي الدولي

مفـــــ
ال

ا
 هيم

التطبيق غير السليم لمفهـوم المحاسـبة الخاليـة مـن 
 تحقق نسبي الفاقد 

  تحقق نسبي

 عدم تحقق لمام بمفهوم القيمة العادلةعدم اإل
التطبيـــق غيـــر الســـليم لمفهـــوم المنـــافع االقتصـــادية 

 تحقق كلي المستقبلية
ر الســــــليم لمفهــــــوم الســــــيطرة ودمــــــج التطبيــــــق غيــــــ

 تحقق كلي عمال والترتيبات المشتركةاأل
اعتبـــارات انخفـــاض لمفهـــوم التطبيـــق غيـــر الســـليم 

 القيمة
 تحقق كلي

التطبيق غير السليم لمفهوم الكشف عن المخـاطر 
 المالية

 
 تحقق كلي
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دئ
مبــــا

ال
 

 عدم تحقق ال يتماشى مع المعايير الدوليةتدريس المبادئ 
)فئة تحقق كلي  التطبيق غير المرن ألساس التكلفة التاريخية

 مختلطي المجال(
 عدم تحقق عدم ضرورة تطبيق القيمة العادلة

 تحقق كلي التقييم  إلعادةالتطبيق غير السليم 

 التطبيق غير السليم للخصائص النوعية
 تحقق كلي

)مقارب جدا لعدم 
 الداللة(

الم
ـــدد
حـ

 ات

 تحقق كلي المعلومة غير المالية
 تحقق كلي التكلفة /المنفعة / التوقيت

 تحقق كلي األهمية النسبية
 تحقق نسبي الحيطة

 تحقق نسبي الحكم الشخصي
 تحقق كلي البيئة االقتصادية والمالية

سبي
محا

س ال
لقيا
ب ا

سالي
أ

 

 *--- التأثير السلبي للسلوك البشري 

 واإلحصائيةاستعمال غير سليم للنماذج الرياضية 
عدم تحقق 

 نسبي
عالم اآللي استعمال غير سليم لتكنولوجيا اإل

 والبرمجيات
 تحقق نسبي

 المرونة والنسبية
عدم تحقق 

 نسبي

  *--- الدقة / التوقيت / التكلفة

المحفــــــــــــــزة تســــــــــــــاعد المؤسســــــــــــــاتية 
وديناميكيـــة التوحيـــد المحاســـبي علـــى 
ـــــــاس  ـــــــق البعـــــــد اإلعالمـــــــي للقي تعمي
المحاســـــبي وفقـــــا للنظـــــام المحاســـــبي 

 .المالي

حفزة
 الم

تية
سسا

مؤ
 تحقق كلي السلوك البشري   ال

 تحقق كلي

 تحقق كلي استقاللية السلطات

 تحقق كلي تفعيل السوق المالي

 تحقق كلي القوانين الرسمية

يد 
وح
 الت
كية
امي
دين

بي
حاس

 الم
 تحقق كلي المرونة والتحديث والتطوير 

 تحقق كلي التكيف مع البيئة

 تحقق كلي االستعانة بالكفاءات
 حصائية(.مدى تحقق المؤشر )عدم الداللة اإلحديد تحوله آراء تسمح ب لم تعط *

 اختبار الفرضيات. استنادا إلىعداد الباحث إ : من المصدر
عالم المحاسبي الدولي الُمطبق في البيئة الجزائرية كان لها انعكاسات سلبية اتجاهات اإل نستنتج أن

على قواعد وأساليب القياس المحاسبي للبيانات المالية؛ وهذا ما يتماشى مع الطرح الخاص بالفجوة اإلعالمية 
-عالمية تطوير للمتطلبات اإلما لية دونّ عالمية دو نا من خالله أن تبني اتجاهات إ بيّ  في الدول النامية الذي

طبق نظم قياس أكثر تطورا وتعقدا من سيجعل هذه الدول تُ  -التي تمليها البيئة االقتصادية بالدرجة األولى
انعكاسات سلبية على تطبيق قواعد  -كما الحظنا في البيئة الجزائرية - اقع بيئتها، األمر الذي ينجم عنهو 
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عد كاستجابة لتوجهات لي الذي يُ نت بيئة تطبيق النظام المحاسبي الماي. فقد بيّ وأساليب القياس المحاسب
عالم المحاسبي الدولي، أن المتطلبات المالية للمجتمع المالي الجزائري ال تتماشى مع ما جاءت به بيئة اإل

حيث أهم الفئات  عالم المالي وفقا لهذه التوجهات؛ وال منبة الدولية؛ ال من حيث احترام اإلمعايير المحاس
المستخدمة للمعلومات المفصح عنها؛ وال من حيث المؤسساتية المحفزة بشقيها الرسمي وغير الرسمي، والتي 

جراء المعامالت إال في مواكبة التطورات المحاسبية على المستوى الدولي وتقليص تكاليف نا دورها الفعّ بيّ 
ستخدمي المعلومات المحاسبية في البيئة الجزائرية الذين وجعلها أكثر كفاءة؛ وال من حيث السلوك المالي لم

عيدنا إلى ، األمر الذي يُ غلب عليهم نقص المهارات والمعرفة المالية الالزمة لتحديد وتلبية احتياجاتهم الماليةيَ 
التقديرات والتنبؤات والتوقعات  وا عدادما تطرقنا إليه في جانب السلوك البشري في تشغيل البيانات المحاسبية 

 المحاسبية، فهي وبدرجة كبيرة غائبة.
قياس المحاسبي، المعرفة المحاسبية عالية التطور والمتمثلة في أساليب وقواعد النستنتج كذلك أن 

من أفراد العينة على ضرورة تطبيق  %70جماع أكثر من إليها وال شك في ذلك بدليل نحن حقيقة بحاجة إ
هيأة الستعمالها بالكيفية ، لكن متطلباتنا االقتصادية والمالية غير مُ ياس بالقيمة العادلة في الجزائرأساس الق

نتاج معلومات مالية قادرة على اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة في ظل اقتصاديات إالتي تحقق لنا 
دئ المحاسبية وعدم أخذ بعض العوامل ر عدم التطبيق السليم لجملة من المفاهيم والمبابرّ عالمية؛ هذا ما يُ 

وكمثال على هذا عدم التطبيق السليم لمفهوم  ،ةعدّ مكنها أن تؤثر في القياسات المحاسبية المُ دات يُ كمحدّ 
سس مهمة لقواعد عد أُ د ومفهوم المنافع االقتصادية وغيرها من المفاهيم التي تُ قالمحاسبة الخالية من الفا

عادة التقييم والخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية؛ ومن جهة إ تطبيق السليم لمبدأ ال يتم الأنه القياس؛ كما 
يبقى مستوى التحكم فيها أمر غير متاح لكل ممارسي المهنة،  نكبير لك دات، فهي متماثلة إلى حدٍّ المحدّ 

ات الواردة في وذلك بدليل عدم فصل أفراد العينة في مسألة اعتبار تطبيق الحيطة تشويها متعمدا للمعلوم
 د.حدّ التقارير المالية، وهذا خالفا لما أقره التوجه الدولي لمعايير المحاسبة الدولية حول هذا المُ 

نستنتج أيضا أن أساليب القياس المطبقة في بيئة النظام المحاسبي المالي، هي في اختالفها عن 
بيئة معايير المحاسبة الدولية؛ تفتقر إلى قاعدة التدريس الجيد دناه في التوجه السليم للتطبيق كما حدّ 

التقديرات والتنبؤات والتوقعات  وا عدادلتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات في عملية تشغيل البيانات 
عطي أفراد العينة رأيا فاصال من حيث أثر الحكم الشخصي عليها، وعلى استعمال الطرق المحاسبية؛ وال يُ 

مكن أن يكون بسبب عدم مر الذي يُ التوقيت والتكلفة األو ة بين الدقة حصائية، والموازنماذج الرياضية واإلوالن
عالمية بالنسبة للدول النامية؛ ، وذلك كجانب متطور من الفجوة اإلمحاكاة المعرفة النظرية للواقع العملي

ضافة المتمثلة أساسا في تنبؤات وتوقعات القياس إلى ذلك نجد أن التقديرات المحاسبية على المدى البعيد و  وا 
وهذا كاستجابة منطقية لعدم التحكم في التقديرات  ،طبقة بشكل سليمتحكم فيها وغير مُ المحاسبي غير مُ 
 الحالية للقياس.
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هو  عالمية في بيئة تطبيق النظام المحاسبي المالي،ر المهم أيضا في تشخيص الفجوة اإلإن األم
واختالفات التفسير وغيرها من  فالحكم الشخصي واالجتهادعالمية المشتركة، لفجوة اإلمكانية وجود آثار لإ

مكانية المقارنة، أو تؤدي إلى التطبيق غير المتماثل أو المرونة الكبيرة في التطبيق إاألمور التي تنقص من 
يضا أن مكننا أر، ويشكل أيضا هذا النوع من الفجوات في الجزائتلمجموعة موحدة من المعايير، يمكنها أن 

عينة الدراسة إلى هذا النوع من  أفراد د أو التضارب الصارخ في آراءحدّ نفسر مسألة عدم اتخاذ رأي مُ 
   الفجوات.

نستنتج كذلك أن من أهم اآلليات التي ستمكن النظام المحاسبي المالي من االستفادة من معايير 
المحاسبي األكاديمية والمهنية لالرتقاء للمستوى الدولي، وهذا لما المحاسبة الدولية هي تطوير برامج التكوين 

تراه عينة الدراسة من ضرورة تكوين الموارد البشرية في هذا المجال، فالمورد البشري المؤهل هو المفتاح 
كفاءات األساسي لسلسلة المؤسساتية المحفزة وديناميكية التوحيد المحاسبي؛ وتليه بعد ذلك مسألة االستعانة بال

والخبرات األكاديمية المتخصصة في مجال النظرية المحاسبية، لما لذلك من قاعدة علمية تمكن من تفادي 
 ينالعديد من مشاكل تبني مرجعية محاسبية ال تخدم البيئة االقتصادية أو لها آثار سلبية ال يمكن للمهني

ه؛ لنأتي ثالثا إلى مراعاة البيئة الجزائرية، استشرافها لمحدودية قدراتهم في مجال التنظير المحاسبي ومشاكل
ث باستمرار ومنه إلى سياسة توحيد مرنة وتدعيم النظام المحاسبي المالي بقوانين محاسبية مالية ُتصدر وُتحدَّ 

في صياغة مقترح الستفادة  سيشكل بالنسبة لنا قاعدة االنطالق الذي ألمرتماشيا ومعايير المحاسبة الدولية، ا
 الي من معايير المحاسبة الدولية.محاسبي المالنظام ال

III.  مقرتح النظام العام للمحاس بة املالية(SGCF) 

إن اآللية التي سيستفيد منها النظام المحاسبي المالي من معايير المحاسبة الدولية تعتمد على 
وديناميكية التوحيد المؤشرات التي حملتها الفرضية الثالثة، والتي تأكدنا من خاللها أن المؤسساتية المحفزة 

عالمي للقياس المحاسبي؛ فحسب نتائج الدراسة الميدانية التي حاسبي ستساعد على تعميق البعد اإلالم
دعمت تبني سياسة توحيد محاسبي مرنة ومتماشية مع التحديث المستمر لمعايير المحاسبة الدولية، إضافة  

ث باستمرار تماشيا ومعايير المحاسبة الية ُتصدر وُتحدَّ إلى تدعيم النظام المحاسبي المالي بقوانين محاسبية م
 Le)عمال الجزائرية؛ فإن الباحث يضع مقترح النظام العام للمحاسبة المالية لدولية، وكل هذا بمراعاة بيئة األا

Système Générale de la Comptabilité Financière: SGCF) الذي يشمل في شقيه قواعد المحاسبة ،
 La) تمنشآ، ومدونة الحسابات العامة لل(Les Règles Comptables Financières: RCF)المالية 

Nomenclature Générale des Entités: NGE)نظام العام للمحاسبة المالية، قترح البا إلى جنب مع مُ ن؛ وج
تية المحفزة رساء أسس المؤسساإبد من تهيئة البيئة التي سيعمل فيها هذا النظام، وذلك أساسا من خالل ال

 .(1-5)عالمية للمجتمع المالي الجزائري وذلك حسب ما يوضحه الشكل رقم لتطوير المتطلبات اإل
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فمن خالل النمط المؤسساتي المحفز يتم تطوير الحاجات االقتصادية والمالية وتحسين السلوك المالي 
تطوير المتطلبات اإلعالمية، يجابي على إلمستخدمي المعلومات المحاسبية، األمر سيكون له انعكاس 

يخفض فجوة تطوير المتطلبات سا عالم المحاسبي إلى المستوى الدولي، ممّ وسيدفع ذلك إلى توجيه اإل
 اإلعالمية من خالل القدرة على تطبيق نظام القياس المحاسبي الدولي بكل مكوناته.

 عالميةطوير المتطلبات اإلوتقليص فجوة ت (:  تطوير الحاجات االقتصادية والمالية1-5شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمية للمجتمع المالي الجزائري تطوير المتطلبات اإل .1
المالي الجزائري ال المتطلبات اإلعالمية للمجتمع بناء  على نتائج الدراسة الميدانية التي أثبتت أن 

وذلك من خالل التوجه العام لإلفصاح المحاسبي ومن خالل  ،تتماشى مع متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولي
تطوير المتطلبات  النمط المؤسساتي السائد والسلوك المالي لمستخدمي المعلومة المحاسبية؛ فإن مسألة

عالمية التي تعاني منها لتقليص أو التخلص من الفجوة اإلباعالمية للمجتمع المالي الجزائري تتعلق أساسا  اإل
سبقية تطور المحاسبة المستقل على تطورها التابع؛ وأشرنا في الحلول أالدول النامية، والتي تتسبب فيها 

من  ‘‘فجوة تطوير المتطلبات اإلعالمية’’المقترحة إلى ضرورة تطوير الحاجات االقتصادية والمالية لمواجهة 
 الجزائري  حاسبيالم إلعالمتطوير سيكون من خالل توجه االحاجات االقتصادية والمالية. إن هذا خالل ال

حفزا على المحاسبي الدولي، والنمط المؤسساتي الذي يجب أن يكون مُ  الذي يجب أن يواكب توجه اإلعالم
المعلومة  ف مستخدميبد من تطوير السلوك المالي لمختل، الاتطوير الحاجات االقتصادية والمالية، وأخير 

 المحاسبية في الجزائر.

 

 : من إعداد الباحث.المصدر

 

 النمطالمؤسساتيالمحفز
 

 السلوكالماليلمستخدميالمعلومةالمحاسبية
 

تطويرالمتطلباتاإلعالمية

 تطويرالحاجاتاالقتصاديةوالمالية

 نحوالمستوىالدوليتوجهاإلعالمالمحاسبيفيالجزائر


 بمكوناتهالدوليالقدرةعلىتطبيقنظامالقياسالمحاسبي

 تقليصالفجوةاإلعالمية

ــفجوة تطوير المتطلبات اإلعالميةــ
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 عالم المحاسبي في الجزائرتوجه اإل  .1.1
دولي؛ الحظنا غياب عالم المحاسبي في الجزائر بالمقارنة مع توجهه المن خالل تحليلنا لتوجه اإل

المصالح نحو خدمة يتجه  نجده لألسعار؛ وفي مقابل هذاعالم االجتماعي واإلعالم التعديلي التوجه نحو اإل
عالم المحاسبي في الجزائر نحو التوجه الحلول التي سنقترحها لتوجيه اإل من بينو  الضريبية بشكل كبير جدا؛

الدولي، سنحاول االستعانة باقتراحات عينة الدراسة حول السؤال المفتوح بخصوص اقتراح آلية الستفادة 
عالم لخدمة التوجه دأ بتشخيص توجه اإلالدولية، وسنب النظام المحاسبي المالي من معايير المحاسبة
أن الحديث عن آلية الستفادة النظام يرون أفراد العينة  تبّين أنالضريبي، فنجد أن أغلب االقتراحات المقدمة 

م، فالمحاسبة ال هْ المحاسبي المالي دون تعديالت عميقة على مستوى النظام الضريبي الجزائري، يبقى مجرد وَ 
عادة النظر في القوانين إ عاني من التبعية إلى الجانب الجبائي؛ ويركز آخرون على تُ  تزال إلى غاية اليوم

الضريبية وفصل تشريعها عن التشريع المحاسبي حتى يتسنى لنا أن نتماشى مع المرجعية المحاسبية الدولية؛ 
سوم كثيرة ويذهب آخرون أبعد من ذلك، معتبرين تخفيض نسبة الضريبة وتوحيدها )بحجة وجود ضرائب ور 

 فصاح المحاسبي. (، سيكون من األمور التي تشجع اإلومتعددة

والمحاسبة في الجزائر هي التي دفعت عينة الدراسة وبنسبة  لجبايةقة المتينة التي تربط بين اإن العال
مور األة، وهذا أيضا من نشأإدارة المالختيار الدولة كثاني أهم فئة مستخدمة للمعلومة المحاسبية بعد  39.2%

نافسها تدع للدولة من يُ وال التي تؤثر على السلوك المالي لمستخدمي المعلومات المحاسبية كما سنبينه الحقا؛ 
في استعمال المعلومة المحاسبية؛ فحسب رأينا، ال تكفي التعديالت المطلوبة على التشريع الجبائي، 

بعاد تأثيره على المجال المحا ذا ما اقترن هذا الفصل حل يكون أكثر فائدة إسبي؛ ولكن الومحاوالت فصله وا 
ال وملموس على استعمال المعلومة المحاسبية في الجزائر، وهذه الفئة يجاد فئة منافسة وذات تأثير فعّ إمع 

بد من التركيز على الوبالنسبة لنا  ،يديولوجية بناء معايير المحاسبة الدولية، هي فئة المستثمرينإوبمحاكاة 
األجانب، فهم األقدر على منافسة فئة الدولة؛ ومن هذا الجانب نجد فعال أن هذه الفئة بعيدة  فئة المستثمرين

، فقد احتلت المرتبة السابعة بنسبة المحاسبية جدا وتأتي في المراتب األخيرة بين الفئات المستخدمة للمعلومات
بيئة الجزائرية؛ ولتفعيل دور هذه العدها التام عن ، األمر الذي يوضح بُ %18.1المرتبة الثامنة بنسبة و  19.1%

جراء تعديالت وتحسينات على إالفئة وجعل التوجه نحوها من خصائص نظام المحاسبة المالية، البد من 
 المستوى المؤسساتي والسلوك المالي في الجزائر.

ساتي والسلوك فيما يخص التوجهين اآلخرين، فإن مسألة اتباعهما ترتبط من جهة بالجانب المؤس
باعتماد معايير  -ناه في الفصل الثاني كما بيّ  -المالي الذين سنفصل فيهما، وهي من جهة ثانية، مرتبطة 

حدث باستمرار، ووفقا لتفسير متوافق وتطبيق مراقب، يسمح المحاسبة الدولية، ونقصد هنا االعتماد الكلي والمُ 
رف بها تما يجب التحفيز على تبني المعايير األربعة المععالمي، كة من هذا التوجه اإليستفادة الحقيقباال

 The Global Reporting)لإلبالغ عن المسؤولية االجتماعية للشركات، وهي مبادرة اإلبالغ العالمية 

Initiative’s: GRI's G3) ؛ ومعايير المساءلة(AccountAbility’s AA1000-Principles Standard) ؛
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؛ وآخر المعايير التي (UN Global Compact’s COP)والميثاق العالمي لألمم المتحدة التواصل حول التقدم 
الصادر عن المنظمة العالمية  ISO 26000نوصي بضرورة تبنيها هو معيار المسؤولية االجتماعية 

ايير المحاسبة الدولية إلى للمواصفات القياسية؛ حيث يكون اعتماد هذه المعايير متكامال مع ما تنص عليه مع
لتعديلي ما ما يخص التوجه نحو اإلعالم اأصدار معيار خاص باإلعالم عن المسؤولية االجتماعية. إغاية 

مكن أن يجعل من مقارنة المبالغ المالية الجزائرية أن التضخم يصل إلى معدل يُ  لألسعار، فإذا رأت المنشآت
ن كان في الفترة المحاسبية نفسها، أمرا مُ  للعمليات واألحداث األخرى التي حدثت في ال، ضلّ أوقات مختلفة، وا 

بد للمنشأة أن تعيد عرض بياناتها المالية باستعمال مؤشر عام لألسعار؛ ويكون االعتراف بالتغيرات في فال
كأساس إلعداد  (Current Value)ألسعار عن طريق استخدام أحد نماذج القيمة الجارية لالمستوى الخاص 

عدادها وفقا لنموذج التكلفة التاريخية؛ أما فيما يخص االعتراف بالتغيرات في إ ائم مالية مكملة لتلك التي يتم قو 
ه يتم من خالل تعديل أرقام القيم الجارية بأثر التغير في القوة الشرائية للنقود، المستوى النسبي لألسعار، فإنّ 

 قياس ذات قوة شرائية موحدة.عرف في المحاسبة بالقيم الجارية بوحدات أو ما يُ 
عالمية كثيرة متماشية مع التوجه تت الدراسة الميدانية أن توجهات إ ذا أثبتجدر اإلشارة هنا أنه وحتى إ

الدولي، فذلك ال يعني استثناءها من التطوير، فاإلعالم الموحد والتنبؤي والمقارن والقطاعي والمرحلي 
مرار ألنها في مجملها تشكل بنية متكاملة تخدم التوجه نحو والموثوق والشفاف، البد من أن تطور باست

كل من هذه التوجهات من خاللها اإلعالم المالي التحليلي لألداء، وتشكل فيما بينها عالقات متبادلة يخدم 
 توجهات أخرى.

 النمط المؤسساتي السائد في الجزائر  .2.1
حفز، وأن القواعد والقوانين الجزائر غير مُ نت الدراسة التطبيقية أن النمط المؤسساتي السائد في بيّ 

ضمنان كفاءة تنفيذ المعامالت يتصاديين )الجانب غير الرسمي( ال عاملين االقت)الجانب الرسمي( وسلوك الم
ث ترسخ الخلفية ؤثر بشكل كبير من حينت النتائج أيضا أن الجمود يُ االقتصادية والمالية الدولية، كما بيّ 

مارسي المهنة وحتى الهيئات المحاسبية المشرعة، في سلوك مُ  (PCN)المحاسبي الوطني  المحاسبية للمخطط
دعى و ، PCNجرد مدونة حسابات تختلف عن نظيرتها في الذي جعل من النظام المحاسبي المالي مُ األمر 

نة مع سنوات دونما تحديث يذكر مقار  لمدة أربع SCFأيضا إلى االستمرار في اإلعالم المحاسبي من خالل 
بالقول أن القرارات  يء الذي ال يمكن تبرير أسبابه إالما يتم تحديثه على الساحة المحاسبية الدولية؛ الش

التكوين )السياسية تهيمن على مسيرة التوحيد المحاسبي رغم ضعف الجاهزية االقتصادية والمالية والعلمية 
 للمؤسسات الوطنية. (والتدريب

 اتي في الجزائر محفزا تتوقف حسب ما أوردناه في المحور الثالثإن مسألة جعل المحيط المؤسس
 د آراءالمعامالت االقتصادية والمالية بكفاءة عالية، حيث تشدّ  إتمامعلى سن القوانين المحفزة على  لالستبانة

يجاد رقابة دائمة تقف في وجه أي  أفراد العينة على ضرورة التطبيق الجيد أيضا والصارم لهذه القوانين وا 
محاولة سوء تطبيق؛ كما تستدعي الحاجة إلى المؤسساتية المحفزة زيادة االهتمام بالسلوك البشري وتأثيره 
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ع وتفعيل ي، إضافة إلى توسالمحتمل على مجال المحاسبة خاصة من حيث العوامل المؤثرة والمتحكمة فيه
عد هذا المطلب من أهم المطالب التي نادت دور السوق المالية لتنشيط البيئة المحاسبية في الجزائر، حيث يُ 

في معادلة جدا  ةهمبها عينة الدراسة في مقترحاتها حيث كانت مسألة االنفتاح على األسواق المالية الدولية مُ 
دارة وتوجيه االستفادة من معايير المحاسبة ا لدولية وبشكل ملفت لالنتباه؛ كما أن االستقاللية في تمويل وا 
ذا ما قورنت بالوضع الحالي للمجلس الوطني إومهمة جدا  ،الجزائر مهمةعملية التوحيد المحاسبي في 

ة للمحاسبة والهيئة المختصة في عملية التوحيد، فالجمود والدور الشبه غائب جعل المطالبة بهيئة أو جمعي
دون أي تحيزات، أو خدمة لمصالح معينة بعيدة عن جوهر  مستقلة من حيث التمويل وحرية اتخاذ القرار

عالم محاسبي متماشي مع التوجهات الدولية وقادر على جاد نظام محاسبي قادر على توفير إ يإل السعي
خذ البيئة أتحقق إال من خالل عكس حقيقة االقتصاد الجزائري واتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة، وهذا ال ي

عداد النظام العام للمحاسبة المالية، وهذا كذلك من األمور إ الجزائرية وخصائصها المحلية في الحسبان عند 
ت غير المدرجة في البورصة؛ ويمكن أن يتحقق هذا منشآالتي دفعتنا إلى اقتراح تطبيق هذا النظام على ال

يصال خصائص البيئة إلى  الهيئات الدولية المؤثرة والمكونة للمحيط المؤسساتي لمعايير المحاسبة بإمالء وا 
ناء لمثل هذه الهيئات واالستفادة من خبراتها ال والبَ الدولية، حيث نقترح توسيع الجزائر لمجال انضمامها الفعّ 

 وبرامجها.  
ة وغير الرسمية، بل ال تتوقف اقتراحات جعل المحيط المؤسساتي الجزائري محفزا على القوانين الرسمي

دا أو توسعها بعد فترة من محاولة جدّ عالمية مُ الجمود الذي يؤدي إلى تشكل فجوة إ تتعداه إلى الديناميكية ونبذ 
هم وجوهري في بناء هذا التصور؛ ومن شروط مر جد مُ أالتقليص الجادة لها، فاالستمرارية في التحسين 

محاسبي مرنة ومتماشية مع التحديث المستمر لمعايير المحاسبة االستمرارية في التحفيز، تبني سياسة توحيد 
اإلشارة إلى أن  رل باستمرار تماشيا ومتطلبات البيئة الدولية؛ كما تجدعدّ الدولية، وتدعيمها بقوانين مرنة تُ 

 الوصول إلى السلوك المالي المحفز أيضا من النتائج المنطقية للمؤسساتية المحفزة. 

 ستخدمي المعلومة المحاسبية في الجزائرالسلوك المالي لم  .3.1
ن للقوانين غير الرسمية كوّ  حيان المُ لسلوك المؤسساتي، فهو في غالب األال ينفك السلوك المالي عن ا

التي تحكم مختلف التعامالت االقتصادية والمالية، وهو المؤثر األهم في بعض األحيان على التطبيق السليم 
ناه من خالل الحكم الشخصي للمحاسب، وهو أيضا بقدر مماثل من المحاسبي كما بيّ لقواعد وأساليب القياس 

التأثير بالنسبة لمختلف الفئات المستخدمة للمعلومة المحاسبية؛ وتبقى مسألة الرفع من قدرات السلوك المالي 
؛ هذه األخيرة عالم عنهابجانب كمية المعلومات الواجب اإل لهؤالء المستخدمين متعلقة في تصورنا من جهة

ها من فئة المستخدم ر وكما بيناه في الفصل الثاني، تخضع لحجم احتياجات المستخدم، والتي تتكون بدو 
ونشاطه وقدرته على معالجة البيانات المالية، وبيئة المستخدم التي وبتميزها بعدم التأكد أو عدم االستقرار أو 

كمية المعلومات  علىمور التي تؤثر تقبلية كلها من األومات ألحداث مستطلبها لمعلومات غير مالية أو معل
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كم من جهتها حَ ؛ والجانب الثاني هو كمية المعلومات المكتسبة والتي تُ المحاسبية المفصح عنها زيادة ونقصانا
 إلى التعلم والخبرة والثقافة التي يتميز بها مستخدم المعلومة.

السلوك المالي الدولي، يجب أن تحوز فيه فئة وتوجيهه نحو  الرفع من كفاءة السلوك المالي إن
نا في المستثمرين مراتب متقدمة ضمن الفئات المستخدمة للمعلومة المحاسبية في الجزائر، وهذا كما بيّ 

اءة مرتبط بتفعيل دور البورصة واالنفتاح على األسواق المالية العالمية؛ كما تتطلب كفالالجانب المؤسساتي 
يجابي على متطلبات اإلعالم المحاسبي نشر الثقافة المالية والوعي المالي، أثير اإلالسلوك المالي في الت

طار مقترحاتنا يكون من المحاسبية المفصح عنها؛ وهذا في إالمعلومة  جودةب االهتمامحفزان على يُ  ناللذا
الدولي للمحاسبين وبالتحديد مجلس معايير تعليم  االتحادالتعليم المحاسبي الصادرة عن  تبني برامجخالل 

جودة ) SGCF، ونشر الثقافة المحاسبية لدى المستثمرين حول الفوائد من تطبيق (IAESB)المحاسبة الدولية 
، التركيز على االلتزام بقواعد السلوك األخالقي (...في األداء المالي، جذب االستثمارالمعلومة، التحكم 
ة التقارير ين، والتكوين المتواصل الخاص بالمعايير الدولية لكل من له عالقة بإعداد أو قراءللمحاسبين المهني

ساسي أت القطاع الخاص والعام؛ كما نظيف نقطة مهمة جدا وهي خاصة بشكل نشآالمالية، وهذا في م
مة على القيمة لين الماليين والمحاسبين بشكل خاص وهي توسيع التكوين حول أساليب التقييم القائبالمحلّ 

 العادلة لما لذلك من أهمية بالغة في تطبيق المحاسبة على أساس القيمة العادلة.
السلوكية  إن الخالصة في هذا الطرح تدفعنا إلى التأكيد على العامل السلوكي المؤسساتي، سواء  

المؤسساتية الخاصة بالهيئات الواضعة أو المؤثرة في وضع المعايير، أو السلوكية المؤسساتية المؤثرة في 
يمكنها  شكل نظم تحفيزها تُ المحيط االقتصادي أو المالي أو السياسي أو القانوني أو االجتماعي؛ على أنّ 

ق األهداف المحاسبية السامية لعكس حقّ أو السلوك الفردي، إلى ما يُ  يه السلوك المؤسساتي األدنى منهاتوج
بالكمال وإلمكانية تطبعها  ها ولعدم اتسامهاالقرارات الصائبة؛ كما أنّ  قة االقتصادية والمساعدة على اتخاذالحقي
لمحاسبية أمام التطبيق السليم لألهداف ا وعراقيال اات تحيزية أو ال أخالقية، فهي قد تشكل قيودبسلوك

 السامية.
 (SGCF)التصور العام حول النظام العام للمحاسبة المالية  .2

أصبح من المعروف أن النظام المحاسبي بتطبيقاته وعناصره يتأثر بالبيئة المحيطة به، الشيء الذي 
ة اعتبارات؛ فنجد عدة وقائما على عدّ  دةجعل من عملية تصنيف النظم المحاسبية أمرا  خاضعا ألسباب متعدّ 

قليمية ودولية،  عمل فيها؛ يوأهداف ومتطلبات تتالءم مع البيئة التي  لكل صنف خصائصو تصنيفات محلية وا 
حيث قام العديد من الباحثين بدراسات حول التنوع في النظم المحاسبية، ومنهم من قام بتصنيف هذه النظم 

Mueller أجرى  م1967بينها؛ حيث وفي سنة  ختالفاالفي مجموعات ومنهم من قام بالتركيز على نقاط 
1 
دراسة اقترح فيها وضع تصنيف للدول األوروبية على أساس االختالف في البيئة السياسية واالجتماعية 

أربعة محاور أساسية هي المحاسبة من منظور االقتصاد الكلي، المحاسبة من  مقترحاواالقتصادية والقانونية، 

                                                 
1
 Mueller G. G., International Accounting, The International Journal of Accounting, New York, pp. 91-103, 1967. 
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زئي، المحاسبة كنظام مستقل والمحاسبة الموحدة أو المتناسقة؛ حيث تمت اإلشارة إلى منظور االقتصاد الج
ألمانيا في مجموعة المحاسبة كنظام مستقل مع الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة، كون هذه 

لمحاسبة المجموعة تتطور فيها المحاسبة بتطور التطبيقات المحاسبية؛ وتم تصنيف فرنسا في مجموعة ا
جراءات موحدة. إالموحدة أو المتناسقة، أي أن الدولة تستخدم المحاسبة من أجل التحكم في االقتصاد عبر 

1في تصنيف آخر قام به 
 Seidler  اعتمد فيه على الماضي االستعماري للدول، ووضع فرنسا م1967سنة ،

على رأس مجموعة تضم إليها ألمانيا، إضافة إلى ترؤس كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
فيه على معايير القياس والتقييم، ُوضعت  ااعتمد Nair & Frank 2لمجموعتين أخرتين؛ وفي تقسيم  قام به 

 موذج القارة األوروبية.فرنسا وألمانيا في ن
Nobes & Parkerإن أحدث التصنيفات التي لقيت قبوال عاما ، هو التصنيف الذي أجراه  

سنة  3
، حيث تم فيه تقسيم النظم المحاسبية إلى صنفين أساسيين، الصنف األول ذو توجه كلي، يتصف بأنه م1981

ولة، حيث نجد فرنسا في صنفه الفرعي األول وهو وجه فيه المعلومة لخدمة الدائنين والدذو صبغة قانونية وتُ 
حكمة إلى القاعدة حكم إلى القاعدة الضريبية، ونجد ألمانيا في الصنف نفسه لكن مُ النظام القاري األوروبي المُ 

قام  ى القانونية، مع انفراد السويد بالصنف الفرعي الثاني وهو االقتصادي الحكومي؛ وفي دراسة أخر 
حسب معايير القياس  ير الثقافي على التصنيف المحاسبينا التأث، بيّ م1992سنة  Gerno & Bindon 4بها

؛ محافظ  –والعرض، وحسب سلطة تنظيم المحاسبة ودرجة التطبيق، وكانت ألمانيا في مجموعة )سري 
 رسمي؛ سري جدا  -رسمي( على التوالي حسب التصنيفين، أما فرنسا فكانت في مجموعة )محافظ  -مهني 

 ي( على التوالي.مهن -
د األسس التي تقوم عليها، أن المحاسبة في الجزائر كانت يتضح لنا من اختالف التصنيفات وتعدّ 

؛ فالتوجه الكلي ذو الصبغة القانونية لخدمة الدائنين والزالت تابعة إلى التصنيف الذي تنتمي إليه فرنسا
لها من واقع المحاسب الجزائرية، وأثبتت نتائج الدراسة حكم إلى القاعدة الضريبية، كوالدولة، والنظام القاري المُ 

كبير في بيئة النظام المحاسبي المالي؛ وما دامت الجزائر تتبع  ها ال تزال سائدة إلى حدٍ التطبيقية المقارنة أنّ 
النموذج الفرنسي في توجه نظامها المحاسبي، فمن المفروض أن تكون نتائج الدراسة الميدانية معاكسة لما 

من عدم مواكب التطبيق السليم لقواعد وأساليب القياس المحاسبي على المستوى الدولي؛ وهنا نجد  هالحظنا
مع  ةعلى تجرب السبب في ذلك ال يتعلق بوضع نظام محاسبي مالي يتماشى مع ما وضعته فرنسا بناء  

باالعتماد  األوروبي و ، وتحت غطاء اقتصادي وسياسي من االتحادم2002المعايير الدولية ترجع إلى سنة 
على استراتيجية ُمحكمة كان الهدف منها استفادة االقتصاد الفرنسي من معايير المحاسبة الدولية قدر 
                                                 
1
 Seidler L. J., International Accounting – The Ultimate Theory Course, Accounting Review, Vol. 42, No. 4, pp. 

775-781, 1967. 
2
 Nair R. D. & Frank, W. G., The Impact of Disclosure and Measurement Practices on International Accounting 

Classifications, The Accounting Review, Vol. 55, No. 3, pp. 426-450, 1980.  
3
 Nobes C. W., An empirical analysis of international accounting principles: A comment. Journal of Accounting 

Research, Vol. 19, No. 1, pp. 268-270, 1981. 
4
 Gernon, H. & Bindom, K, Bounded diversity: Accounting measurement and disclosures of the European 

community 1992, 15
th

 Annual congress of the European accounting Association, Madrid, 1992. 
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نّ  واإلسراع في اعتماد ، الجزائرفي  ما يكون السبب الحقيقي في عدم تهيؤ البيئة االقتصادية والماليةاإلمكان؛ وا 
 المدى القصير والمتوسط وطويل األجل. على جيد المرجعية الدولية دونما تخطيط

إن من بين أهم المقترحات التي قدمناها حول تحديد اآللية التي سيستفيد منها النظام المحاسبي المالي 
حدث باستمرار تماشيا صدر وتُ من معايير المحاسبة الدولية، هي تدعيم هذا النظام بقوانين محاسبية مالية تُ 

، وهذا ما سيالزم تبني سياسة توحيد محاسبي مرنة ومتماشية مع هذه المعايير؛ مع معايير المحاسبة الدولية
عالم لى فكرتين أساسيتين هما توحيد اإلوبذلك سيعتمد التصور العام حول النظام العام للمحاسبة المالية ع

طارها صدارات والتحديثات في معايير المحاسبة الدولية و على المستوى الوطني، ومواكبة اإل المحاسبي ا 
بي الصادر عن منشآت القطاع عالم المحاسبي الوطني تتعلق باإلعالم المحاسالتصوري؛ فمسألة توحيد اإل

لقطاع العام تتجه ل، فإن معايير المحاسبة الدولية ومنشآت القطاع العام، فكما بّينا في الفصل الثاني الخاص
البناء المحاسبي في شكل جوهر الذي يُ  ساس االستحقاق المحاسبيحو التقارب الكلي باعتمادها على أن

إلى ذلك وعند رجوعنا ألهم االقتراحات المقدمة من طرف عينة الدراسة،  وباإلضافة، القطاع الخاصمحاسبة 
ومراقبة عملية التطبيق، إضافة إلى  في كل القطاعات العمومية والخاصة SCFنجد اقتراح تعميم استعمال 

والخاصة في الجزائر حتى تتسنى قراءة  عموميةذلك اقتراح وضع نظام محاسبي موحد لكل القطاعات ال
البيانات المحاسبية لكل الفئات المهتمة بالطريقة نفسها؛ األمر الذي يوحي إلى أن توحيد طريقة المحاسبة في 

 شكل مطلبا متزايد االهتمام في المستقبل القريب.مكن أن يُ القطاع العام والخاص أمر مقبول وي

 مرجعية النظام العام للمحاسبة المالية  .1.2
يديولوجية لمعايير المحاسبة الدولية للمحاسبة المالية من الخلفية األ نستوحي مرجعية النظام العام

المحيط المؤسساتي الجزائري ؛ حيث سيشكل (2-5)والتي بّيناها في الفصل الثاني كما يوضحه الشكل رقم 
؛ وستشكل معايير المحاسبة قوى الضغط والتحفيز وتهيئة البيئة للتطبيق السليم للنظام العام للمحاسبة المالية

ساسية في مجال المحاسبة المالية على المستوى التقارب الموسع كونها الركيزة األ، مجال (IFRS)الدولية 
دوريا ومتماشيا مع كل التحديثات التي يصدرها مجلس معايير  الدولي، بحيث يجب أن يكون التقارب

والتكيف مع هذه التعديالت  سيكون لطبيعة القواعد المحاسبية القدرة على التماشيحيث المحاسبة الدولية، 
ذا كانت الهيئة التي ستشرف عليها مستقلة ومتفرغة كليا لعملية التوحيد المحاسبي وتطوير النظام أحسن إ
، والتي بدورها وكما بينا (IPSAS)لمحاسبة المالية؛ ثالث المرجعيات هي المعايير الدولية للقطاع العام العام ل

لقطاع العام للية عداد العديد من معايير المحاسبة الدو إ سابقا، تتماشي للتقارب مع المعايير الدولية، حيث يتم 
مقترح يكون من خالل تمكينها في النظام ال في المقام األول من معايير المحاسبة الدولية، لكن تأثيرها

ت القطاع العام من القدرة على تطبيق هذا النظام، وفي الوقت ذاته تحسين محاسبة القطاع العام التي نشآلم
عدا كبيرا عن مستجدات المحاسبة الدولية في هذا المجال، وسيساهم بشكل كبير في األداء تشهد في الجزائر بُ 

والنمو االقتصادي السليم، فكما أشرنا في الجانب  - إذا تم تنشيطها وتفعيل دورها -مال ال لسوق رأس الالفعّ 
النظري، فإن المرور إلى النظام الجديد ليس غرضا في حد ذاته بل هو تغيير للعقلية فيما يتعلق بعملية 
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الميزانية، عن طريق المرور من حالة جامدة من الدخل والمصروفات المدفوعة، إلى الحالة التي يكون فيها 
 التركيز على اإلنجازات والتوقعات على أمل أن هذا األخير سوف يؤدي إلى نظام زيادة كفاءة اإلدارة العامة.  

 (: مرجعية النظام العام للمحاسبة المالية2-5شكل رقم )
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق النظام العام للمحاسبة المالية نشآمكن المكملة التي تُ المرجعية المُ 
مل أن يواجهه هذا النوع من عقيد المحتت؛ حيث تخفض هذه المرجعية من الIFRS for SMEهي معايير 

نا في الفصل الثاني، فإن هذه المرجعية أقل ت، والموجود أساسا في معايير المحاسبة الدولية، فكما بيّ نشآالم
الصغيرة والمتوسطة، ومن  تلمنشآالمواضيع غير ذات الصلة با ؛ فأوال، يتم حذفمن عدة جوانبتعقيدا 

 IFRSsقارير المالية المرحلية، وتقارير القطاعات؛ ثانيا، كون معايير أمثلتها أرباح السهم الواحد، وتقديم الت
ت الصغيرة والمتوسطة تسمح نشآالدولية للم المحاسبةتسمح بخيارات متعددة للسياسات المحاسبية، ومعايير 

رادات واإلي صول وااللتزاماتفقط بالخيار األسهل؛ ثالثا، يتم تبسيط العديد من المبادئ لالعتراف وقياس األ
في المائة(؛ خامسا، تمت كتابة  90والمصروفات؛ رابعا، هناك حاجة أقل بكثير لإلفصاحات )تخفيض نحو 

ت الصغيرة والمتوسطة، نشآولمزيد من تخفيف العبء عن الم ؛ وسادسا،بلغة واضحة وسهلة الترجمة اييرالمع
 والمتوسطة ت الصغيرةنشآكل ثالث سنوات؛ إن اعتماد الم ستكون مرة واحدة IFRS for SMEsفإن تنقيحات 

لهذا النظام ولو بشكل مبسط سيدعم أسس قابلية المقارنة وفقا لنظام محاسبي موحد على كامل الوطن 
ت الصغيرة والمتوسطة نشآن نوعها خاصة ونحن نعرف أن الممحاسبة مهما كاالوبالنسبة لكل من يمسك 

القتصاد الجزائري ولها دور مهم في عملية التنمية، كما سيجنب التقارب مع تشكل شريحة واسعة جدا في ا
في اعتماد نظام محاسبي غير  ت سوء التسيير والعشوائيةنشآهذه الشريحة من الم IFRS for SMEsالمرجعية 

 . بالكيفية المطلوبة لالستجابة ألسس اإلعالم المحاسبي المبني على التحليل المالي لألداء ُمهيأ

 (SGCF)ظام العام للمحاسبة الماليةالن

 

 (IFRS) معايير المحاسبة الدولية

 

 (IPSAS) لقطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية 

 

تقارب لتحسين محاسبة 
 القطاع العام 

تقارب لتحسين محاسبة 
 القطاع الخاص 
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 مجال تطبيق النظام العام للمحاسبة المالية  .2.2
بشكل متماثل  - (3-5)كما يوضحه الشكل رقم  -طبق النظام العام للمحاسبة المالية يمكن أن يُ 

بعيدا عن االلتزام  ت القطاع الخاص غير المدرجة في البورصة، وذلكنشآت القطاع العام ومنشآبالنسبة لم
موجهة لخدمة المستثمر ها المحاسبة الدولية، والتي رأينا في الجانب النظري أنّ التام بكل ما جاءت به معايير 

ق بشكل كبير في التعامل مع أسواق رؤوس األموال وحماية دق  ولى، وأن معاييرها تتناول مواضيع تُ بالدرجة األ
العام للمحاسبة ت التي ستعتمد النظام نشآستكون فيه شريحة واسعة من الم المستثمرين؛ في الوقت الذي

ما ت الصغيرة والمتوسطة؛ أنشآم والمالمالية غير مدرجة في البورصة، وخاصة تلك التابعة للقطاع العا
حتى يتسنى لها االستفادة  كليبشكل مكنها اعتماد معايير المحاسبة الدولية ت التي تدرج في البورصة يُ نشآالم

لرفع من أدائها والحفاظ على مصالح المتعاملين معها في الغالب على هذه المعايير ل الدولي أكثر من التوجه
 هذه األسواق.

 (: مجال تطبيق النظام العام للمحاسبة المالية3-5شكل رقم )
 

 

 

 

 هيكل النظام العام للمحاسبة المالية  .3.2
، هيكل النظام العام للمحاسبة المالية، والذي يضم قواعد المحاسبة (4-5)يوضح لنا الشكل رقم 

ومجموعة من قواعد  (RGCF)تضم بشكل أساسي القاعدة العامة للمحاسبة المالية  وهذه األخيرة ،المالية
-Les Règles Comptables Financières pour le Secteur PRivé: RCF)المحاسبة المالية للقطاع الخاص 

SPR) قواعد المحاسبة المالية للقطاع العامو (Les Règles Comptables Financières pour le Secteur 

PUblic: RCF-SPU)  ، هاتين المجموعتين من القواعد يرى الباحث أن مسألة الفصل بينهما ضرورية كمرحلة
؛ حيث يمكن IPSASو  IFRSانتقالية متوسطة إلى بعيدة المدى، وهذا تماشيا مع التقارب الحاصل بين 

عدم حدوث  مكن تجاوزها؛ وفي حالةطة جدا يُ صبح الفوارق بين المرجعيتين بسيالجمع بين القواعد عندما تُ 
فراد كل قطاع بقواعده الخاصة يجنب مستعملي وواضعي هذه القواعد الوقوع في هذا في المستقبل، فإن إ

التعقيد أو التشويش على اإلدراك وحسن التطبيق. وفي مقابل الفصل بين قواعد المحاسبة المالية، فإن مدونة 
وحدة واألمر كذلك بالنسبة لطريقة تمثيل وعرض التقارير المالية، وهذا لتقريب الحسابات يستحسن أن تكون م

 سس المقارنة والقراءة المحاسبية الموحدة أكثر ما يكون بين القطاعين.أُ 

 (SGCF)النظام العام للمحاسبة المالية

 

 ت القطاع الخاصنشآم
 

 ت القطاع العامنشآم
 

 (IFRS)معايير المحاسبة الدولية

 

 مدرجة في البورصةت نشآم

 من القطاع العام أو الخاص

 .من إعداد الباحثالمصدر: 
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 (: هيكل النظام العام للمحاسبة المالية4-5شكل رقم ) 
 

 

    

 

  

 (RCF)قواعد المحاسبة المالية  .3

لتسمية والترقيم تتميز استراتيجية التوحيد من خالل القواعد المنفصلة على بعضها البعض في ا
ى صدار وتاريخ التعديل، كونها تزاوج بين التوجه المبني على المبادئ والتوجه المبني علالتسلسلي حسب اإل

، (RGCF)في هذا المقترح للقاعدة العامة للمحاسبة المالية  ةهمية كبير القواعد التفصيلية؛ حيث سنولي أ 
وسنترك باقي القواعد للتفصيل أكثر في دراسات أخرى يمكن أن تتعمق في هذا الجانب، ألن المسألة 
األساسية في وجهة نظرنا هي الفكرة التي سيتم بها تطبيق هذا المقترح والتوجه العام له، والذي يصبح أكثر 

 طاره التصوري المتمثل في القاعدة العامة. إ وضوحا بتحديد

 (RGCF) القاعدة العامة للمحاسبة المالية  .1.3
طار التصوري في النظام المحاسبي المالي، حيث للمحاسبة المالية وهي بمثابة اإل القاعدة العامة

ة المعروفساعد على حل المشاكل المحاسبية ستشكل هذه القاعدة مرجع نظري للممارسة المحاسبية، يُ 
اعتماد حلول مختلفة ينتج عنها اإلضرار بصورة بن و والمدقق ن حاسبو قوم الميوالمستجدة على الساحة، حتى ال 

طار كمرجع م المحاسبي المالي يستعمل هذا اإلطار التصوري بأن النظا، حيث يوحي اسم اإلاليةالمعلومة الم
نى التسمية بأي صلة، ألمر الذي ال يمد إلى معلعملية التحديث وأي استحداث لم يرد في محتوى النظام؛ ا

طار التصوري للنظام المحاسبي المالي مستوحى بالكامل من معايير المحاسبة الدولية؛ خاصة وأن اإل
فاألحسن أن تصاغ التصورات المحاسبية المتضمنة في معايير المحاسبة الدولية مع ما يمكن تكييفه مع 

عدة العامة للمحاسبة المالية، والتي تكون أكثر انسجاما مع تسمية بقية قواعد البيئة الجزائرية تحت تسمية القا
طار التصوري توقع على مسامع ممارسي مهنة المحاسبة لية، ومن جهة أخرى، فإن تسمية اإلالمحاسبة الما

وضوح بعض الريب، على خالف تسمية القاعدة العامة للمحاسبة المالية التي تدل تسميتها على معناها بكل 
 وبساطة.

لعامة للمحاسبة المالية، فالبد وأن تتضمن قبل الحديث عن األسس التي البد أن تقوم عليها القاعدة ا
المقترح أو  جب أال يتساهل فيه القائمون على إعداد هذاهداف المحاسبة؛ وهذا في تصورنا أمر جوهري يأ 

 (RCF)قواعد المحاسبة المالية

 (RGCF)القاعدة العامة للمحاسبة المالية 

 

 (NGE)ت نشآمدونة الحسابات العامة للم

 (SGCF) النظامالعامللمحاسبةالمالية

قواعد المحاسبة المالية 

 (RCF-SPU)للقطاع العام 

 

قواعد المحاسبة المالية للقطاع 

 (RCF-SPR)الخاص 

 

 : من إعداد الباحث.المصدر
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على ضوئها؛ فاألخذ بأهداف المحاسبة المالية ر النظام المحاسبي طوّ غيره من المقترحات التي يمكن أن يُ 
سقاطها التام دونما تعقيب وال غم بين ل وعدم التناعد عين بداية الخلّ مالحظة وال استثناء يُ وال  تعديل الدولية وا 

؛ فنحن نرى من هذا الجانب أن االحتكام إلى هيكلية تفاعل اإلعالم والقياس أمر اإلعالم والقياس المحاسبّيين
ن تكون مسألة تحديد أهداف المحاسبة في البيئة الجزائرية محتكمة إلى البد وأفي هذا الجانب، و ضروري 

 .(5-5)التسلسل الهيكلي الموضح في الشكل رقم 

 بيئة الجزائريةالفي  (: تحديد أهداف المحاسبة5-5شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

  

إن الشكل مبنى على ما توصلنا إليه في الدراسة النظرية عند تحديدنا لتفاعل اإلعالم والقياس 
خيرة للنظريات المحاسبية السلوكية؛ فيجب علينا األخذ بعين االعتبار المحاسبيين، وخاصة في المرحلة األ

قتصادية والمالية المحلية، يجابي وسلبي على البيئة االإطبق من قبل المؤسساتية المحلية بشكل الضغط المُ 
لمحاسبة في ضوء هذه البيئة، ومنها إلى تحديد متطلبات اإلعالم اومن ثم تحديد الحاجات الحقيقية إلى 

المحاسبي التي تكون البنية األساسية لتحديد أهداف المحاسبة التي تملي على نظام القياس آلية عمله؛ لكن 
دولية، نجد أنه ومن القبل المؤسساتية االقتصادية والمالية وفي ضوء التأثير المطبق على األهداف من 

النامية من خالل الرفع من متطلبات اإلعالم  فجوة اإلعالم المحاسبي في الدول الضروري جدا محاولة سد
المحاسبي كما بينا سابقا، وهذا سيمكن من تقارب التأثير بين المؤسساتية المحلية والدولية ويجعل من تحديد 

 المحاسبة أمر موحد.أهداف 
ونبدأ اآلن بعد وضع معالم تحديد أهداف المحاسبة في صياغة أهم األسس التي ستقوم عليها هذه 

د على ضرورة كونها الركيزة األساسية، وخاضعة في الوقت شدّ القاعدة العامة من المفاهيم المحاسبية التي يُ 
فيجب أن تتضمن مفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد ناها في الجانب النظري؛ ذاته ألهم االعتبارات التي بيّ 

 : من إعداد الباحث.المصدر

 المؤسساتية االقتصادية والمالية المحلية

 البيئة االقتصادية والمالية

 الحاجات إلى المحاسبة

 متطلبات اإلعالم المحاسبي

 مؤسساتية اقتصادية ومالية دولية

 نظام القياس المحاسبي أهداف المحاسبة

 إعالم محاسبي
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بكامل أسسه التي توازن بين المعلومة المثلى، والتكيف واالستدامة، وصناعة القرارات المستنيرة؛ إضافة 
 واستبدال مفهوم المنافع االقتصادية بمفهوم الموارد االقتصاديةالتضمين السليم لمفهوم القيمة العادلة 

(Economic Resource)والتحول لبناء  ، وهذا لتفادي مسألة التوقع، خاصة في تعريف األصول وااللتزامات
بتعريف الموارد االقتصادية  خذين في ذلكآساس القدرة الفعلية على إنتاج منافع اقتصادية، التعريف على أ

من المفاهيم و منافع اقتصادية؛  إنتاجها حق، أو غيره من مصادر القيمة التي هي قادرة على نّ على أ
الضروري تضمينها نجد مفهوم السيطرة ودمج األعمال والترتيبات المشتركة، الذي ال غنى عنه لتحقيق 

فصاح عن المخاطر المالية ومفهوم اعتبارات انخفاض عالم الموحد؛ كما ُيضمن مفهوم اإلالتوجه نحو اإل
د على حدى، ولكن يكفي أخذ متغيرات كل حدّ القيمة. إن الباحث يرى أنه ال داعي إلى أن يكون كل مفهوم مُ 

عالم في القاعدة العامة ليمة أو تعريف أو قاعدة قياس أو إ مفهوم في الحسبان عند إعداد أي توجيه أو تع
 للمحاسبة المالية.

ثاني األمور المهمة في التصور الخاص بالقاعد العامة للمحاسبة المالية هي المبادئ، ونقصد 
ناها، والتي نضم فيها الخصائص النوعية إلى مجموعة المبادئ تحت ثالثة التي بيّ تها الستوياالمبادئ بم

، تصورنا لمستويات المبادئ التي يتضمنها النظام العام؛ (6-5)ن الشكل رقم بيّ تسمية محيط المبادئ، حيث يُ 
 ويتم تطبيق هذه المستويات بالكيفية التي تم التطرق بها إليها في الجانب النظري.

 (: مستويات المبادئ في القاعدة العامة للمحاسبة المالية6-5م )شكل رق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الباحث.المصدر

 محيط المبادئ )مبادئ ضمنية(

 مبادئ أساسية

 مبادئ خاصة

 الصادقالتمثيل

 الحياد

 االكتمال
 التكلفة التاريخية

 تحقق االيراد

 المقابلة

 اإلعالمية الكاملةالوظيفة 

 العادلةالقيمة

 التحوطمحاسبة

 احتمال تحقق المنافع االقتصادية

 عادة التقييمإ 

 التقاص

التحول إلى عملة 
 العرض

 الرسملة

 محاسبة التوحيد

 التقرير المالي المرحلي

 الثبات

 القيمة التنبؤية/ توقعية

 قيمة توكيدية 

 الخلو من األخطاء

 المالءمة

 قابلية الفهم والمقارنة

 قابلية التحقق
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فحسب الشكل ال نترك لممارس المهنة مجاال إلى أن يتالعب بما كان يراه كخصائص نوعية 
حول تطبيق المبادئ ذا لم يكن هناك رأي دال من طرف عينة دراستنا رأينا إ فيللمعلومة المحاسبية، ف

المحاسبية بشكل جيد من عدمه، فإن ذلك يستدعي بالضرورة تغييب للخصائص النوعية التي ال تتحقق إال 
ذا إلى اعتبار الخصائص النوعية كمحيط للمبادئ ال يمكن السليم لمبادئ القياس؛ فالتحول إ بالتطبيق

يجابي الثاني لتضمين هذه ائيا فيهما؛ والجانب اإلضمينه تلقاالستغناء عنه ويعمل مستويي المبادئ اآلخرين لت
ت الصغيرة والمتوسطة من نشآللمحاسبة المالية هو تمكين المالمستويات من المبادئ في القاعدة العامة 

اختيار اعتماد مستوى المبادئ األساسية فقط مع محيط المبادئ بشكل تلقائي ال مجال لالختيار فيه، كون 
ال يناسبها بشكل كامل أو يمكنها تطبيق البعض من مبادئه في معامالت وحاالت  مستوى المبادئ الخاصة

خاصة، وهذا سيزيد من وضوح تطبيق المبادئ وعدم جعلها مبهمة ومختلطة وال يمكن حتى لممارسي المهنة 
 الحكم على صحة تطبيقها من عدمه.   

دات القياس، حدّ اسبة المالية، هي مُ بد أن تقوم عليها القاعدة العامة للمحثالث أهم األسس التي ال
ليها في الجانب النظري، بداية من دات المحاسبية التي تطرقنا إوالتي نقترح أن تكون مكونة من أبرز المحدّ 

ليها سبية التي البد من توسيع التطرق إالموازنة المثلى بين التكلفة والمنفعة والتوقيت المناسب، واألهمية الن
 .(7-5)بتصور المنشأة كما يوضحه الشكل رقم ها المالءمة على أنّ 

 (: األهمية النسبية في القاعدة العامة للمحاسبة المالية 7-5شكل رقم )  
 
 
 
 

 

 

إن هذا التصور حول األهمية النسبية سيمكن الممارسين من التعامل مع مسألة األهمية النسبية بشكل 
د الحيطة حدّ المعلومة المحاسبية؛ كما نشير إلى مُ  فيمن التوجيه المستند إلى المالءمة المطلوب تحقيقها 

يعد تشويها متعمدا للبيانات الذي البد من تضييق نطاق تطبيقه، واإلشارة الصريحة إلى أن التوسع فيه 
دات فيتم تقليص تأثيرها من خالل التوجيه والتعليمات التي تضمن داخل قواعد المالية؛ أما بقية المحدّ 
 د قياس المعلومات غير المالية.د الحكم الشخصي والبيئة المالية واالقتصادية ومحدّ المحاسبة المالية، كمحدّ 

عند محاولة تقارب  IPSASو  IFRSالختالفات الموجودة بين بعين االعتبار ا أيضا البد أن نأخذ
SGCF  إليهما، وخاصة عندما يتعلق األمر بوضع األسس المفاهيمية في القاعدة العامة للمحاسبة المالية

 األهمية النسبية

 المالءمة بتصور من المنشأة

قيمة تنبؤية/ توقعية بتصور 
 من المنشأة

 

 قيمة تأكيدية بتصور من المنشأة

 

 بـ:تصور المنشأة يتعلق 

 الشخصي؛ حكمها توسيع -
 القرارات؛ اتخاذ -
 البند؛ وحجم طبيعة -

 التوقعية/ التنبؤية القيمة في التأثير -
 .والتأكيدية

  

 
 

 : من إعداد الباحث.المصدر
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عشرة اختالفات  IPSASو  IFRSوالقواعد المحاسبية المالية للقطاع الخاص وكذلك العام؛ حيث توجد بين 
 .(32-5)الجدول رقم  أساسية كما يوضحه

 IPSASو IFRS(: االختالفات الموجودة بين 32-5جدول رقم )
 التعليق البيان

إمكانية الخدمة كجزء من التعاريف 
 ومعايير االعتراف

للمنشــآت فــي القطــاع العــام أو تكبــدها نتيجــة  م الحصــول علــى العديــد مــن األصــول وااللتزامــاتيــت
لعقـود َتقــديمها لخــدمات، علـى ســبيل المثــال، األصـول التراثيــة، المحافظــة علـى المتنزهــات العامــة؛  

ـــــدخل  ـــــث ُت ـــــرادات  مكانيـــــة الخدمـــــة فـــــي تعريـــــف األصـــــول وااللتزامـــــاتمفهـــــوم إ IPSASحي واإلي
والمصــروفات؛ وتعــد أيضــا إمكانيــة الخدمــة معيــار لالعتــراف التكميلــي لحســاب العناصــر التــي ال 
تؤدي إلى تدفق داخل أو خارج للمنافع االقتصادية، حيث يساهم البند إما في أو ينـتقص مـن قـدرة 

 المنشأة على تقديم خدماتها.

المعامالت التبادلية مقابل المعامالت 
 ليةغير التباد

المعــامالت غيــر التبادليــة هــي تلــك المعــامالت التــي إمــا تتلقــى فيهــا المنشــأة قيمــة مــن منشــأة آخــر 
خــرى دون أن أمباشــرة لقيمــة ومتســاوية تقريبــا فــي الصــرف، أو تعطــي قيمــة لمنشــأة  ادون إعطاءهــ

هــي  تتلقــى مباشــرة قيمــة متســاوية تقريبــا فــي الصــرف. فــي القطــاع العــام المعــامالت غيــر التبادليــة
مبــادئ لتوجيــه القيــاس واالعتــراف بالمعــامالت غيــر التبادليــة، فــي حــين  IPSASالســائدة؛ وتــوفر 

 الصمت عموما بشأن هذه المسألة. IFRSيبدي 

االعتراف باإليرادات من المنح 
 الحكومية

IPSAS  إليرادات من المنح الحكومية )على الـرغم مـن أنـه لتركز على ما إذا كان هناك استحقاق
كون هناك قيود علـى كيفيـة إنفـاق األمـوال(، أو التـزام لتلبيـة شـروط معينـة، والتـي يـتم تسـجيلها قد ي

أو عــدم  هنــاك اعتــراف كالتزامــات. التمييــز بــين القيــود والشــروط أمــر حاســم فــي تحديــد مــا إذا كــان
لمــنح عــن ا اإلفــراجعمومــا اإليرادات مــن المعــامالت غيــر التبادليــة؛ ونتيجــة لــذلك، يــتم بــاالعتــراف 

 .IFRSعلى خالف  IPSASالدخل بموجب  فيالحكومية بالكامل 

 ضريبة الدخل

التـــي تعمـــل فـــي القطـــاع العـــام عمومـــا معفـــاة مـــن الضـــرائب علـــى  منشـــآتأن ال IPSASتفتـــرض 
حـال التـي تكـون فيهـا تقـارير فـي الو المحاسـبة المتعلقـة بضـرائب الـدخل؛  تطبقالدخل، وبالتالي ال 

ضــرائب  (IFRS IAS 12إلــىلضــرائب، ينبغــي اإلشــارة ل خاضــعة IPSASلـــ  ةالمســتخدم منشــأةال
 الدخل( لالسترشاد بها. 

التوحيد والمصالح في الشركات 
 الزميلة والمشاريع المشتركة

 IFRSو  ‘‘الترتيبـات المشـتركة’’ IFRS 11، ‘‘القوائم المالية الموحـدة’’ IFRS 10عند األخذ بـ 

و   IFRSهنــاك اختالفــات كبيــرة بــين نجــد أن ، ‘‘األخــرى إفصــاحات المصــالح فــي الجهــات ’’ 12
IPSASال يزال ؛ فIPSAS  يستند علىIAS 27 ’’معيـار و ، ‘‘البيانات المالية الموحدة والمنفصـلة

28IAS  ’’31ومعيـار  ‘‘استثمارات في شركات زميلـةIAS  ’’الفوائـد فـي المشـاريع المشـتركة‘‘ .
هي الطريقـة التـي  IFRS 12و IFRS 10 ،IFRS 11والفرق الرئيسي الذي يطرح نفسه مع إدخال 

بوضـــع اللمســـات األخيـــرة علـــى   IPSASBحتـــى تقـــوم و الســـيطرة لغـــرض الـــدمج.  بهـــا تحديـــديـــتم 
، فإنـا هـذا يمكـن أن يصـبح مصـدرا رئيسـيا IFRSمشـروعها للنظـر فـي هـذه التطـورات الجديـدة فـي 

 طارين.للفروق بين اإل

 األدوات المالية التصنيف والقياس

 ، فإن تصنيف وقياس األدوات المالية وفقا لـ ‘‘األدوات المالية’’ IFRS 9مع التطوير المستمر لـ 

IFRS   تغيــر مقارنــة مــع مــا كــان عليــه فــيIAS 39  قبــل .IFRS 9 كــان االعتــراف وقيــاس ،
بوضــــع اللمســــات   IPSASBحتــــى تقــــوم و ؛ IPSASو  IFRSاألدوات الماليــــة متمــــاثال بموجــــب 

، فــإن هــذا يمكــن أن يصــبح IFRSاألخيــرة علــى مشــروعها للنظــر فــي هــذه التطــورات الجديــدة فــي 
 مصدرا رئيسيا للفروق بين اإلطارين.
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 الفعلي والمقدر اإلبالغ
دارة الميزانيـــة فـــي القطـــاع العـــام، تقتضـــي  مـــع زيـــادة التركيـــز علـــى اإلشـــراف وتقـــديم الخـــدمات وا 

لــك تمــع الميزانيــة المعتمــدة ل منشــأةالفعلــي للالمعــايير المحاســبية الدوليــة مقارنــة بــين األداء المــالي 
 .IFRSليس هناك شرط ما يعادلها في و ، حيث الميزانية متاحة للجمهور؛ منشأةال

انخفاض قيمة األصول غير المولدة 
 للنقد

في ضوء األصول المعترف بها تقوم فقط على إمكانيـة خـدماتها )فـي مقابـل المنـافع االقتصـادية(، 
IPSAS  .تســتجيب علــى وجــه التحديــد العتبــارات االنخفــاض فــي قيمــة األصــول غيــر مولــدة للنقــد

IFRS فتـــرض لنقـــد؛ فـــي حـــين تل ةدولـــمســـتكون  يفتـــرض أن جميـــع األصـــولIPSAS  أن غالبيـــة
انخفــاض ’’  IPSAS 21القطــاع العــام مــن المــرجح أن تكــون غيــر مولــدة للنقديــة.  منشــأةأصــول 

يــوفر توجيهــات محــددة بشــأن كيفيــة تحديــد القيمــة المســتخدمة  ‘‘قيمــة األصــول غيــر المولــدة للنقــد
 لمثل هذه األصول.

غياب المفاهيم المحددة للقطاع 
 الخاص

للقطاع العام، مثل  ةتابع منشأةمعينة ال عالقة لها بعمليات  مبادئ لظواهر اقتصادية IFRSيوفر 
 IPSASالمحاسـبة عـن المــدفوعات القائمـة علــى األسـهم واإلفصــاحات عـن ربحيــة السـهم. تســتثني 

لـى الرجـوع لــ  يرهـا عـن هـذه الظـواهر عنـد الحاجـة إالتـي تعـد تقار  منشـآتهذه التوجيهـات، وتوجـه ال
IFRS. 

بين اإلطار التصوري  االختالفاتتزايد 
 IASBو  IPSASBلـ 

IPSASB  خاص بها، واقتراح المفاهيم التي قد تكون أكثر مناسبة  تصوري في عملية وضع إطار
نـرى مزيـدا مـن الخالفـات فـي وجهـات النظـر ومجـاالت التركيـز  يجعلنا قد ؛في سياق القطاع العام

 في المستقبل. IASBو  IPSASBمن قبل 

 ،من الباحث بتصرف: المصدر
ERNST & YOUNG, A snapshot of GAAP differences between IPSAS and IFRS, pp. 2; 3, 2013, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IPSAS_vs_IFRS/$File/IPSAS%20vs%20IFRS.pdf, 12/04/2014. 

 قواعد المحاسبة المالية ةقيب  .2.3
ليست باالختالفات الجوهرية التي تمنع التوحيد IPSAS و   IFRSالموجودة حاليا بينإن االختالفات 

ذا تم اعتماد ل إها يمكن أن تثير خلّ المحاسبي بين القطاع الخاص والعام في المستقبل؛ ولكن الباحث يرى أنّ 
اهن؛ ويقترح أن تكون عداد قواعد محاسبة مالية موحدة للقطاع العام والخاص في الوقت الر مرجعيتين في إ ال

عداد قواعد المحاسبة المالية منفصلة بين القطاعين وفي الوقت ذاته متقاربة فيما بينها وبين استراتيجية إ 
، وذلك للوصول إلى توحيد تام بين القطاعين وبين ما تتضمنه المرجعية IPSASو  IFRSالرجعيتين الدوليتين 

-5)ن لنا الشكل رقم يّ في المستقبل؛ حيث يبُ  القتصاد وتحوالتهستجيب لتطورات االدولية كهدف بعيد المدى ي

حجر األساس إليجاد تقارب بين قواعد  IPSASو  IFRS، هيكلية التصور الذي يكون فيه التقارب بين (8
المحاسبة المالية؛ فعلى المدى المتوسط سيزداد تقارب المرجعيتين، ومن جهته التقارب بين القواعد سيزداد 

؛ إلى أن يصل الحال إلى توافق تام بين IFRSعلى حساب التقارب جهة  IPSASلقارب أكثر جهة وسيزداد ا
IFRS  وIPSAS  يجاد نقاط مشتركة في أسس معالجة كل األحداث إعلى المدى البعيد، ويعني التوافق التام

ا تصبح قواعد االقتصادية للقطاع الخاص والعام، باستثناء تلك المتعلقة باإلدراج في البورصة، عنده
ت نشآ؛ لتصبح المرجعية األساسية لمIFRSالمحاسبة المالية موحدة للقطاعين وُيستغنى عن التقارب جهة 

كون  IPSASالقطاع الخاص والعام المدرجة في البورصة، عند هذه المرحلة يتوقع الباحث أن تتغير تسمية 
 .SGCFتسميتها لن تصبح دالة على نطاق تطبيقها، وستكون المرجعية األساسية لمقترحنا 
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يشير الباحث في جانب تطوير قواعد المحاسبة المالية في الجزائر إلى ضرورة توحيد الرؤى بين 
بي، شراك القوي للمختصين في مجال التنظير المحاسة في القطاع الخاص والعام، مع اإلممارسي المهن

على بيئة المحاسبة الجزائرية  IPSASو  IFRSوتكثيف الدراسات والبحوث حول جدوى التقارب الحاصل بين 
عدا كبيرا عن المستجدات المحاسبية الدولية؛ كما تجب االستفادة من عاني بُ وباألخص القطاع العام الذي يُ 

ذاتجارب الدول،  ن وممارسين لرسم التوجه الصحيح اقتضى األمر إشراك الكفاءات الدولية من باحثي وا 
؛ المعلومات المحاسبية لكل مستخدميهاعد تقريبا لمالءمة للتقريب بين محاسبة القطاع العام والخاص الذي يُ 

ويترك الباحث مسألة تحديد قواعد المحاسبة المالية لكل قطاع مفتوحة في هذه الدراسة، على أمل أن تكون 
 كيفية التي تخدم متطلبات اإلعالم المحاسبي في البيئة الجزائرية.  هنالك محاوالت جادة لتحديدها بال

 SGCF (: قواعد المحاسبة المالية في8-5شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدى متوسط

 مدى بعيد

قواعد المحاسبة 

المالية للقطاع العام 

(RCF-SPU) 

 

قواعد المحاسبة المالية 

للقطاع الخاص   

(RCF-SPR) 

 

IFRS تقارب 

++ 

 

IPSAS تقارب 

++ 

 

 تقارب +

 تقارب

++ 

 

قواعد المحاسبة 

المالية للقطاع العام 

(RCF-SPU) 

 

قواعد المحاسبة المالية 

للقطاع الخاص   

(RCF-SPR) 

 

IFRS تقارب 

+++ 

 

IPSAS تقارب 

+ 

 

 تقارب ++

 تقارب

+++ 

 

 + : ترمز إلى شدة التقارب، وتكون أشد كلما تكرر الرمز. 

يجاد نقاط مشتركة في أسس معالجة كل األحداث االقتصادية للقطاع الخاص والعام، باستثناء تلك المتعلقة إ* : يعني التوافق التام 

 باإلدراج في البورصة.

 دالة على نطاق تطبيقها.ألنها لن تصبح  IPSAS** : من المرجح في هذه الحالة تغيير تسمية 

 : من إعداد الباحث.المصدر

 

المرجعية األساسية لـ 

SGCF . 

ت نشآالمرجعية األساسية لم

القطاع العام والخاص 

 المدرجة في البورصة.

 (RCF)قواعدالمحاسبةالمالية

)على المدى البعيد يمكن أن يكون هناك توافق تام
*
و  IFRSبين  

IPSAS يجاد قواعد محاسبة مالية موحدة للقطاعين(.إ، وبالتالي يمكن 

IFRS تقارب 

++++ 

 

IPSAS** 

 تقارب +++
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 (NGE) تنشآونة الحسابات العامة للمدم .4

الخاص والعام من  ت القطاعنشآت هو تمكين منشآاسي لمدونة الحسابات العامة للمالهدف األس
معامالت اقتصادية وتسجيلها بالحسابات ذاتها حتى يكون هناك مجال أكبر إلدراك ومقارنة التقارير جراء إ

المالية، وفي الوقت الذي يمكن أن تؤجل فيه عملية الدمج بين قواعد المحاسبة المالية للقطاع الخاص والعام، 
لعام، فتوضع الحسابات المتشابهة يمكن أن ُتعجل عملية الدمج بين مدونة حسابات القطاع الخاص والقطاع ا

تحت ترقيم رئيسي متماثل ويترك التفصيل ألي اختالف للمستويات الفرعية؛ حيث نحصل من خالل هذا 
ن كانت القوانين التي تُ  عد بها على إمكانية أكبر إلجراء مقارنات متوافقة على أساس حسابات التقييد، فحتى وا 

سيجعل من قراءتها متاحة لية غير متماثلة، فإن توحيد الحسابات البنود المفصح عنها في التقارير الما
كبر بالنسبة لكل مستخدمي المعلومات المحاسبية، كما يجب أن تقترن عملية توحيد مدونة وبسهولة أ

الحسابات بتوحيد أسس العرض وشكل التقارير المالية حتى تعكس صورة موحدة يمكن قراءتها واستخدامها 
 ي المعلومات المحاسبية للقطاعين الخاص والعام.من طرف كل مستخدم

ى القريب ذا تعذر توحيد مدونة الحسابات لظروف ما، أو لعدم جدوى ذلك على المديقترح الباحث إ  
ذاتها المعتمدة مع قواعد المحاسبة المالية، وتكون بذلك مسألة توحيد مدونة  االستراتيجيةوالمتوسط، أن ُتعتمد 

أن يكون التوحيد تاما عند مرحلة الحسابات تابعة لتقارب قواعد المحاسبة المالية للقطاع الخاص والعام، على 
إلى األسس المبدئية  شارةيجاد قواعد المحاسبة المالية المتماثلة في القطاعين؛ ويكتفي الباحث هنا أيضا باإلإ

تاركا مسألة التدقيق والتفصيل في الحسابات المتماثلة لبحوث أخرى تتطرق إلى الموضوع بشكل  االقتراحلهذا 
طارها العام.  دقيق في هذه الجزئية، كون بحثنا الحالي يركز على اقتراح اآللية وهيكلها وا 
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على مؤشرات الدراسة  واختبار الفرضيات بناء   IFRSو SCFجراء الدراسة التطبيقية المقارنة بين إبعد 
 النظرية، فإن أهم النتائج التي توصلنا إليها:

عالم المحاسبي الدولي الُمطبق في البيئة الجزائرية كان لها انعكاسات سلبية على قواعد اتجاهات اإل -
ت المالية؛ وهذا ما يتماشى مع الطرح الخاص بالفجوة اإلعالمية في وأساليب القياس المحاسبي للبيانا

 ؛الدول النامية

قياس المحاسبي، نحن حقيقة بحاجة المعرفة المحاسبية عالية التطور والمتمثلة في أساليب وقواعد ال -
نتاج معلومات تعمالها بالكيفية التي تحقق لنا إليها، لكن متطلباتنا االقتصادية والمالية غير مهيأة السإ

 مالية قادرة على اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة في ظل اقتصاديات عالمية؛

أساليب القياس المطبقة في بيئة النظام المحاسبي المالي، هي في اختالفها عن التوجه السليم  -
ريس الجيد للتطبيق كما حددناه في البيئة الدولية لمعايير المحاسبة الدولية؛ تفتقر إلى قاعدة التد

التقديرات والتنبؤات والتوقعات  وا عدادلتكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات في عملية تشغيل البيانات 
 المحاسبية؛

مكانية المقارنة، وغيرها من األمور التي تنقص من إ الحكم الشخصي واالجتهاد واختالفات التفسير -
رة في التطبيق لمجموعة موحدة من المعايير، أو تؤدي إلى التطبيق غير المتماثل أو المرونة الكبي

 ر؛يمكنها أن تزيد في حجم الفجوة اإلعالمية المشتركة في الجزائ

 مقترح النظام العام للمحاسبة، مع تطبيق تطوير المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري  -
تعميق البعد اإلعالمي للقياس المحاسبي في الجزائر، وجعله يمكنه ، SCFكبديل لـ  (SGCF)المالية 

 يواكب المتطلبات الدولية بعيدا عن الفجوة اإلعالمية.   
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بعد تحليل تأثير اتجاهات وظيفة اإلعالم المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية على قواعد 
التأثيرات شكالية الدراسة المتمحور حول لإلجابة على تساؤل إ وأساليب القياس المحاسبي للبيانات المالية،

اإلعالم المحاسبي كمقدمات أساسية لقواعد وأساليب القياس في ظل معايير  تجاهاتالناتجة عن اعتبار ا
 ؛ تمطلبات اإلعالم المحاسبي الدوليمتللنظام المحاسبي المالي امواكبة  مكانيةإمدى و  ،المحاسبة الدولية

 مختلف األسس النظرية لهذا التأثير وانعكاساته في البيئة الدولية، ومن ثم استعمال هذه األسستطرق إلى لا
، شملت المحيط المؤسساتي والتوجهات والمتطلبات IFRSو SCFجراء مقارنة متعددة األبعاد بين في إ
عالمية وتحديد معالمها، ومقارنة المعلومات، مع مقارنة الفجوة اإل عالمية والسلوك المالي لمستخدمياإل

تطبيق االعتبارات الجديدة على قواعد وأساليب القياس المحاسبي؛ وفي األخير الخروج بمقترح آلية متكاملة 
 الستفادة النظام المحاسبي المالي وجعله قادرا على مواكبة متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولية، وذلك من

عالمية ، مع تهيئة وتطوير المتطلبات اإل(SGCF)خالل التحول إلى تطبيق النظام العام للمحاسبة المالية 
نا نصل في نهاية الدراسة إلى مرحلة مناقشة النتائج التي توصلنا إليها مع ؛ فإنّ للمجتمع المالي الجزائري 

براز مدى تحققها وتحقق معالم أهمية  دراستنا، مع التوسع في المناقشة لتشمل الدراسات األهداف المسطرة، وا 
 بنتائج دراستنا، وتحديد حدودها وآفاق تطويرها.  تهاالسابقة ونتائجها مقارن
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  الدراسة نتائج ضوء على األهداف تحقق مدى مناقشة .1

نا فإنّ الدراسة النظرية بفصولها األربعة والدراسة التطبيقية في الفصل الخامس جوانب حاطتنا ببعد إ
نتائج الالمسطرة في بداية الدراسة وذلك كما سنوضحه من خالل مناقشتها على ضوء األهداف  ناقحقنكون قد 

 .المتوصل إليها

على تحسين أداء كٍل  ناساعدسي اممّ  عالم والقياس،خيص العالقة بين وظيفتي اإلتشالهدف الخاص ب
تم تحقيقه من  منهما ويقوي األساس الذي ُتقدم به المحاسبة معلومات مفيدة لمتخذي القرارات االقتصادية؛

خالل التعرف على هيكلية التفاعل بين اإلفصاح والقياس المحاسبيين وتأثير المعرفة االقتصادية السائدة على 
ر االقتصادي واالجتماعي السائد وما يحمله من مداخل ونظريات، واقع الفكن لنا أن هذا التفاعل، فقد تبيّ 

د ويضبّ ط الحاجات إلى المحاسبة؛  الحاجات، يتم تحديد متطلبات اإلفصاح المحاسبي؛ هذه على بناء  و  ُيحدّ 
 على متطلبات اإلفصاح التي تستدعيها الحاجات إلى المحاسبة؛ أهداف المحاسبة تضبط بناء  ومن جهتها، 

أن تطورها  جدناو  اليب ونطاق القياس الواجب إجراءه؛ ومن جهة تطور المحاسبة، األهداف قواعد وأس دتحدّ  و 
كان على أساس تلبية حاجات تابعة تخدم األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة، وعلى أساس 

اإلفصاح وتطور  فاصل بين تطور متطلبات وأي ،حاجات خاصة بتطور المحاسبة كعلم مستقل بذاته
 .وكيفية القياس، قد يؤدي إلى فجوة إعالمية بين ما هو مطلوب اإلفصاح عنه متطلبات القياس

تأثير البناء الفكري للمحاسبة على الوظيفة اإلعالمية ونظام القياس، خاصة يان تبب الهدف الخاص
القياس لمجاالت األداء التي من حيث ما يجب أن يكون وما هو قائم في أرض الواقع، لمعرفة حدود مجارات 

وجود حاطتنا بإتم تحقيقه من خالل تمارسها المنشأة، والتي تسعى إلى عكسها في شكل إعالم محاسبي؛ 
في مرحلة النظريات معايير المحاسبة الدولية وهو ذاته الضغط الموضح ضغط مؤسساتي يصنع توجه 

التوجه نحو خدمة  والتي تتركز حول هم خصائص نموذج المعايير،أ  وتوسعنا في تشخيص؛ السلوكية
المستثمر والتقرير عن األداء المالي للمنشآت، واألخذ بمفهوم القيمة العادلة والشفافية وفلسفة المبادئ األكثر 

 صدار معايير المحاسبة المنظمةها للوصول إلى العالمية واحتكار إتحريرا للحكم الشخصي، وكل هذا سعيا من
لى معاكما بّينا أن ؛ الم والقياس المحاسبيةوالضابطة لعمليات اإلع يير المحاسبة الدولية، هناك تقارب من وا 

يمكن توحيد الممارسة ال كما توصلنا إلى أنه على وجه التحديد خدمة خصائص نموذج المعايير؛  الهدف منه
 والتوقعية التنبؤية القدرة المعلومة، ، جودةالمعلومة )كمية المحاسبية دون توحيد االحتياجات إلى المحاسبة

معالم و ؛ هامختلف توجهاتو معالم وظيفة اإلعالم المحاسبي )سلسلة اإلعالم المحاسبي( دنا وحدّ (؛ للمعلومة
، ومختلف الحلول المقترحة نظريا لتقليص عالمية في االقتصاديات النامية واالقتصاديات المتقدمةالفجوة اإل

 فجوة اإلعالم المحاسبي بمختلف أنواعها.
 تبيان التأثيرات الواقعة على قواعد وأساليب القياس المواكبة لواقع اإلعالم المحاسبيالهدف الخاص ب

تم تحقيقه من خالل  ؛ما يفتح المجال لتطويرها والتحكم بأسس إعدادها حاليا، واستشراف تغيراتها، مّ الدولي
د ومفهوم القيمة العادلة، وغيرها من استحداث مفاهيم جديدة كمفهوم المحاسبة الخالية من الفاقتوضيح مدى 
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ميزتين كالنسبية والمرونة حاطة بكما تمت اإلعالم عنها؛ ستوحيت من واقع البيئة الواجب اإلالمفاهيم التي ا 
رئيسيتين لتمكين المبادئ المحاسبية من التكيف مع البيئة وظروف الحال المتجددة والمتنامية باستمرار؛ 

جديدة في جانب القياس دات ة والحكم الشخصي والبيئة االقتصادية والمالية كمحدّ بروز المعلومة غير الماليو 
إلى  ةحتكممُ  انفك عن كونهت ال على أساليب القياس المحاسبي االعتبارات الجديدةالمحاسبي؛ ومن جهتها 
متطلبات نفك أيضا عن تلبية تالظروف المحيطة ومستجداتها، وال  معللتكيف  تانالمرونة والنسبية المحقق

السلوك ، عالميبتعظيم المحتوى اإل مجاالت التأثير أساسا مع تعلق؛ الجديدة بمكوناتها القياس تطبيق مفاهيم
حصائية، است ،البشري  والبرمجيات، الدقة استعمال تكنولوجيا اإلعالم اآللي عمال طرق ونماذج رياضية وا 

  المرونة والنسبية.و  والتوقيت والتكلفة،

يجابيات العالقة بين وظيفتي اإلعالم والقياس، وتسخيرها في تعميق تفادة من إاالسالهدف الخاص ب
والهدف  ؛االقتصادية دون مشاكل واختالالت البعد اإلعالمي للقياس المحاسبي وجعله يستجيب لبيئة األعمال

ة التي تؤدي تفادي سلبيات العالقة بين وظيفتي اإلعالم والقياس، لتفادي بعض المشاكل المحاسبيالخاص ب
إلى صعوبات تطبيق قواعد وأساليب قياس معينة، كما هو الحال مع بعض معايير المحاسبة الدولية واألنظمة 
المحاسبية العاملة بها في وقتنا الحاضر، ومحاولة إعطاء حلول منطقية لمشاكل تطبيق هذه المبادئ في 

متغيراتها، وتوجيهها بما يخدم واإلحاطة بأثير تشخيص عالقة التتم تحقيقهما من خالل  بيئات محلية مختلفة؛
عالمية في االقتصاديات المتقدمة تحديد معالم وأسباب الفجوة اإل ، معجودة المعلومات المحاسبيةتحسين 

يجاد حلوالنامية، و   النامية.لتقليص فجوة اإلعالم المحاسبي في البيئة الجزائرية كنموذج للبيئة االقتصادية  ا 

مكن من تعميق البعد تُ  (SCF)لخروج بآلية الستفادة النظام المحاسبي المالي االهدف الخاص ب
؛ تم IFRSو  SCFجراء مقارنة متعددة األبعاد بين وذلك من خالل إ، اإلعالمي للقياس المحاسبي في الجزائر

 الذي تم تحديد مرجعيته ومجال تطبيقه (SGCF)تحقيقه من خالل مقترح النظام العام للمحاسبة المالية 
؛ هذا (NGE)ت نشآومدونة الحسابات العامة للم (RCF)وهيكله العام الذي يتكون من قواعد المحاسبة المالية 

عالمية للمجتمع المالي الجزائري من خالل المؤسساتية يتطلب تطبيقه تطوير المتطلبات اإلالمقترح الذي 
القتصادية والمالية، ومن ثم الرفع من كفاءة السلوك المالي لمستخدمي المحفزة على تطوير الحاجات ا
عالمية وصوال إلى تقليص الفجوة ره يساعد على تطوير المتطلبات اإلالمعلومات المحاسبية الذي بدو 

 اإلعالمية في الجزائر. 
التي لموضوع جوانب ا إن مناقشتنا ألهداف الدراسة في ضوء نتائجها تبين مدى تحققها، وتؤكد أهمية

المحاسبة معايير واجهها الكثير من الدول في تبني على عديد األسئلة المنبثقة عن الصعوبات التي ت أجابتنا
عالم المحاسبي مسايرة االتجاهات الحديثة في اإل أهمية، من حيث الدولية كمرجعية دولية في بيئاتها المحلية

ات الجديدة التي تمليها أهمية تشخص االعتبار و  المؤثرة فيه؛والعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
حاطة بالمدخل السلوكي كأحد أهم وأحدث أهمية اإلو  عالم المحاسبي على قواعد وأساليب القياس؛وظيفة اإل
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همية إثراء مجال الحكم الشخصي وأ  ؛المحاسبيةالمداخل تطورا  في تحديد احتياجات مستخدمي المعلومات  
أهمية الحلول وأخيرا  ركائز مهنة المحاسبة وتأثير احتياجات مستخدمي المعلومات عليه؛ للمحاسب كأحد

المقترحة لتقليص مشكل الدراسة في بيئة الجزائر، وتحسين عملية توفيق المحاسبة نحو المعايير الدولية على 
 ُأسس سليمة.

 الدراسة نتائج ضوء على السابقة الدراسات نتائج مناقشة .2
ليه دراستنا من نتائج، وذلك لتحديد مع ما توصلت إ ى مناقشة نتائج الدراسات السابقةنأتي اآلن إل

ضافات في حل مشكل الدراسة بشكل كلي أو جزئي مقارنة مع ع الفعلي لدراستنا وما قدمته من إوقمالت
 الدراسات السابقة. 

 ؛نظرية المحاسبة( بعنوان : 2007 ،وليد ناجي الحياليدراسة )
النتائج الخاصة باآلثار المترتبة على قواعد وأساليب القياس المحاسبي في هذه الدراسة السابقة تتفق 

مع نتائجنا من حيث اعتباري المرونة والنسبية بشكل عام، لكن نتائجنا تأتي أكثر تفصيال ودقة في تحديد 
س المحاسبي وفقا لمعايير معالم المرونة والنسبية بشكل تفصيلي على مختلف مكونات قواعد وأساليب القيا

عالمية واتجاهاتها، وقبل هذا كله الفصل ا تتسع لتحديد مكونات الوظيفة اإلالمحاسبة الدولية؛ كما أن نتائجن
 في مسألة تبعية القياس لإلعالم األمر التي لم تتطرق له الدراسة السابقة.

وظيفـة القيـاس المحاسـبي فـي : اإلفصـاح اإلعالمـي وأثـره علـى  بعنـوان( 2008 ،براهيم محمودإ)بكر  دراسـة
 ؛العراق

أنه وبظهور اإلفصاح اإلعالمي ظهر عجز وظيفة  السابقة مع دراستنا في الدراسةهذه نتائج تتفق 
المحاسبة كنظام للمعلومات؛ وأصبح اإلفصاح اإلعالمي وسيلة الوفاء بالتزامات  علىالقياس المحاسبي 
مثلة ولكن نتائج دراستنا كانت أكثر عمقا ودقة في تحديد سبب المشكل وأبعاده، مُ القياس؛ ضغط على وظيفة 

عالم في هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيين عبر مختلف مراحل تطور المحاسبة، وتحديد سلسلة اإل
عالمية وأسبابها، واالعتبارات الجديدة على قواعد وأساليب القياس المحاسبي؛ المحاسبي وتشخيص الفجوة اإل

 والجزائري  أوجه قصور في النظام المحاسبي العراقيكما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراستنا من حيث وجود 
التعليم  ترحوتتفق أيضا في مق؛ عالم المحاسبي الدولي، وأهم العقبات المؤدية إلى ذلكفي تطبيق توجهات اإل
صدار قاعدة محاسبية عراقية تتناول اإلفصاح اإلعالمي من كافة  والتدريب بما يتناسب والمستجدات، وا 

، فهي تصب في ما تطرقنا لتطوير وظيفة القياس المحاسبي في العراق تماشيا مع اإلفصاح اإلعالمي جوانبه
حاطة بالبيئة  ليه من تطوير المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري إ التي كانت أكثر شموال وا 

تعدد الجوانب بين والتقارب مُ  ذي يدعوا إلى ديناميكية التوحيدنا نختلف في مقترحنا الالجزائرية؛ إال أنّ 
 المحاسبة في القطاع الخاص والعام محليا ودوليا. 
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ـــاتيدراســـة   ـــز ســـليمان ألبي ـــد العزي ـــيبعنـــوان ( 2007 ،)غـــازي عب ـــايير  :اإلفصـــاح المحاســـبي ف ضـــوء المع
 ؛المحاسبية الدولية

 عالم المحاسبي الدولي لتشملة مع دراستنا في توسع اتجاهات اإلالسابقالدراسة  هذه نتائجتتفق 
ء المنشآت توضح مدى أداو  ،ضرورة قيام المنشأة باإلفصاح عن الفرضيات األساسية التي اعتمدت في التنبؤ

وتتعداها نتائجنا إلى التعمق في  ن تقييم معقولية التنبؤات،و لكي يستطيع المستثمر  االجتماعيةلمسؤوليتها 
الختالف في لاإلفصاح  ضرورة مراعاة وتتفق معها أيضا في ؛مختلف االتجاهات وخلفياتها وفائدتها وتأثيراتها

ت وعدم اإلفصاح الخبرات والدراية بين مستخدمي المعلومات ورغبة اإلدارة في اإلفصاح عن بعض المعلوما
ق الحتياجات المجتمع المالي الدولي من كمية عمّ وتتجاوز هذه النتيجة بالتحليل المُ  عن بعضها اآلخر،

معايير محلية،  إصدارفي  وجودة وقدرة تنبؤية وتوقعية للمعلومة المحاسبية؛ وتتفق من جهة أخرى مع نتائجها
 في االعتبار الظروف والمتطلبات واألحداث المحلية.تأخذ تمثلت في دراستنا بقواعد المحاسبة المالية، ل

: المحتـوى اإلعالمـي للقـوائم الماليـة فـي ضـوء معـايير المحاسـبة بعنـوان( 2006 ،)عزو خليف عزيـز دراسـة
 ؛الدولية، دراسة مقارنة مع النظام المحاسبي الموحد

نواحي القصور التي تعاني منها  أنتتفق نتائج هذه الدراسة السابقة مع نتائجنا من حيث إشارتها إلى 
ي ركز بشكل أساسي على خدمة القوائم المالية وفق النظام المحاسبي الموحد، تعود لهدف النظام ذاته الذ

المعلومات المحاسبية التي  إعداد الحسابات االقتصادية، وتنفيذ الخطط االقتصادية، دون التركيز على عملية
ناه بشكل دقيق في مسألة تحديد أهداف وهذا ما بيّ  مي المعلومات؛فئات مختلفة من مستخد هتمامتثير ا 

ل الذي المحاسبة بناء  على ما تمليه متطلبات اإلعالم المحاسبي المحكومة باالحتياجات إلى المحاسبة، فالخلّ 
ناها، واعتبارها أشارت إليه الدراسة السابقة يرجع حسب نتائج دراستنا إلى عدم بناء األهداف بالهيكلية التي بيّ 

حاطة بنواحي  بداية سلسلة التفاعل بين اإلفصاح والقياس المحاسبيين، كما تأتي نتائج دراستنا أكثر شموال وا 
ولم تقتصر على أهداف المحاسبة؛ ومن ناحية أخرى تتفق هذه  SCFالقصور في المحاسبة الجزائرية وفقا لـ 

بمعايير المحاسبة الدولية بشكل  عملية االلتزام تأثيرالدراسة مع دراستنا بشكل جزئي عندما أشارت إلى 
وذلك عندما بّينا للمعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية، يجابي على المضمون اإلعالمي إ

مع توجهات اإلعالم  SCFالتقارب الجزئي بين مختلف توجهات اإلعالم المحاسبي في الجزائر وفقا لـ 
، فدراستنا مكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سوريةإ؛ أما ما يخص IFRSلـ  المحاسبي الدولي وفقا

مكانية التطبيق ذات جدوى وليس ن إتربط هذا في الجزائر بالمؤسساتية المحفزة وديناميكية التوحيد حتى تكو 
   تطبيق شكلي فقط.
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المدخل السلوكي كأداة لتحسين الحكم الشخصي للمحاسـب عنـد بعنوان:  (1991 ،)أحمد حلمي جمعةدراسة  
 عداد القوائم المالية؛إ

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائجنا من حيث تبنيها لفكرة تبعية القياس لإلفصاح المحاسبي وذلك في 
من الحضارة م هذه الفكرة على كل مراحل تطور المحاسبة بداية عمّ ، إال أن نتائجنا تُ خل السلوكيمرحلة المد

اإلسالمية وصوال إلى نظريات المحاسبة السلوكية، وتتعمق دراستنا في تحديد هيكلية هذه الفكرة ونتائجها؛ كما 
 والتعرف لنفعية المعلومات المحاسب إدراكتتفق نتائج دراستنا مع نتائج هذه الدراسة السابقة من حيث كون 

 المالية، بالقوائم المعلومات الواردة عن رضائهم إلى يؤدي ،تهموحاجا المالية أفكار مستخدمي وقراء القوائم على
؛ وذلك كما المالية إعداد القوائم عند للمحاسب الشخصي الحكم في انتمائهم واطمئنانهم وثقتهم زيادة ثم ومن

 عالم المحاسبي على أساليب القياس.البشري لدراسة تأثير اتجاهات اإل بيناه في جانب السلوك

:  انعكاسات التطورات االقتصادية الحديثة على اإلطـار بعنوان( 2004 ،صالح عبد الرحمن المحمود) دراسة 
 كيز على معايير المحاسبة الدولية؛العلمي لنظرية المحاسبة بالتر 

المحاسبة كعلم اجتماعي تتأثر بالمتغيرات االقتصادية  نتفق مع هذه الدراسة السابقة من حيث كون 
من علم المحاسبة  ري أن يواكب تلك المتغيرات تجاوب وتفاعله من الضرو من ثم فإنّ و واالجتماعية السائدة، 

على المستوى األكاديمي أو التطبيقي، وهذا  يتناسب مع شكل وحجم وأهمية وسرعة تلك المتغيرات سواء  
م الموقف المهني واألكاديمي ليتوافق من المتطلبات الحالية والمتوقعة في ظل البيئة عادة تقييتطلب إ ي

حيث فصلنا هذه النتيجة في تحديدنا آلليتي تطور المحاسبة التابعة والمستقلة وما يمكن  االقتصادية الجديدة؛
عالمية، الفجوة اإلا يتسبب في نشوء هري ممّ أن ينجر عن تباعد أحد شقي هذا التطور عن اآلخر بشكل جو 

كما اقترحنا حلول يمكنها أن تقلص أو تزيل هذه الفجوة بكل أنواعها؛ أما باقي ما توصلت إليه الدراسة من 
 بؤات في االعتبار عند القياس،إلى تأثر مبدأ القياس الفعلي، حيث يجب أخذ التوقعات والتن ةشار كاإل نتائج

العالمية لتحقيق موضوعية صة في ظل االتجاهات التضخمية مبدأ التكلفة التاريخية خا وا عادة النظر في
مبدأ اإلفصاح منحى آخر يتعدى حاجات مستخدمي القوائم المالية المحلية إلى القياس، مع ضرورة أن يأخذ 

فقد فّصلنا هذه النتائج وأسبابها  ؛مستخدمين لهم متطلبات تختلف في نوعيتها وحجمها ودرجة تفصيلها ودقتها
إلى االعتبارات الجديدة على قواعد وأساليب القياس المحاسبي، وتطرقنا قبل ذلك إلى الوظيفة  عند تطرقنا

اإلعالمية وسلسلة اإلعالم المحاسبي واالحتياجات اإلعالمية للمجتمع المالي الدولي وفقا لمعايير المحاسبة 
 هذه الدراسة السابقة.الدولية، فنتائجنا بهذه الطريقة أدق وأكثر تفصيال وتخصصا مقارنة بنتائج 
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ـــالرقي دراســـة  ـــاري واإلبعنـــوان: ( 2005 ،)تيجـــاني ب ـــف المـــنهج المعي ـــاس موق ـــدائل القي ـــدد ب يجـــابي مـــن تع
 ؛المحاسبي

د بدائل القياس المحاسبي على تعدّ  ها إلىشارتتتفق نتائجنا مع نتائج هذه الدراسة السابقة من حيث إ
أن السبب األهم و ة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكنولوجية واكبت التطور المهني، ها محصلة لعدّ أنّ 

دنا في دراستنا هذه النتائج عند إحاطتنا بهيكلية فقد أك وراء ذلك هو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها،
ى المحاسبة باختالفها نا أن الحاجات إلفصاح والقياس في مختلف مراحل التطور المحاسبي، وبيّ تفاعل اإل

د متطلبات اإلفصاح ومن ثم أهداف المحاسبة التي على أساسها ُتبنى المبادئ المحاسبية؛ وفي نتيجة تحدّ  
دم قابلية فروض المنهج المعياري لالختبار قد ترجع إلى الطبيعة المثالية لهذا االتجاه نت أن عالدراسة التي بيّ 

مما جعل المفاهيم المعيارية رجاعها حسب نتائجنا إلى تطور المحاسبة المستقل يمكننا إعده عن الواقعية، وبُ 
على تلبية الحاجات  والذي يكون نتيجة لقصور التطور التابع بناء   صعبة التطبيق في الواقع العملي

تفسير ضرورة التكامل بين المنهجين لتحقيق أهم أهداف النظرية وهي الكما نتفق مع الدراسة في ؛ االقتصادية
نا أن التكامل والتوافق في تطور المحاسبة المستقل والتابع وما يحمل كل جانب ؛ ألننا بيّ والتنبؤ بكفاءة عالية

نتاج والقياس المحاسبيين وبالتالي إمن هذين الجانبين من مداخل ونظريات، أمر ضروري لتناغم اإلعالم 
 د اتخاذ القرارات االقتصادية لمستخدميها.معلومة محاسبية مالئمة ذات جودة عالية وقادرة على ترشي

 ؛: قياس التنوع في النظم المحاسبية الدوليةبعنوان( 2006 ،)عصام محمد البحيصي دراسة
وجود وجهات نظر متنوعة وكثيرة تتعلق باالختالفات تتفق نتائجنا مع نتائج هذه الدراسة من حيث 

عالمية لمختلف المجتمعات المالية، األمر المتطلبات اإلعنا هذا إلى اختالف دولية، حيث أرجالمحاسبية ال
ونتفق  ؛د اختالفات في الحاجات إلى المحاسبة تؤدي في النهاية إلى اختالفات في النظم المحاسبيةولّ  الذي يُ 

، فقد أشرنا إلى أن توحيد الممارسة دةالتحليل نحو القياس في بيئات محدّ  معها أيضا في مسألة توجه
عالمية إال من خالل توحيد المتطلبات اإل فقا لمعايير المحاسبة الدولية لن يتحقق بالكيفية المرجوةالمحاسبية و 

ال فإن تكييف هذه المعايير عند تبنيها من طرف مختلف األنظمة المحاسبية  لمختلف المجتمعات المالية، وا 
 مع بيئاتها المحلية أمر ضروري لتحقيق االستفادة.

 ؛مفهوم قياس القيمة العادلة في بيئة األعمال السورية بعنوان:( 2011 ،ي) سمير الريشان دراسة

نتيجة أساسية هي أن بيئة األعمال السورية ال توفر كامل الظروف وصلت الدراسة السابقة إلى 
عالمية في الدول النامية ي يتفق مع نتائجنا حول الفجوة اإل، األمر الذالموضوعية لقياس القيمة العادلة

وتشكلها أساسا من ضعف المتطلبات اإلعالمية التي تساعد على تطبيق قواعد وأساليب قياس متطورة، ففي 
ن عدم القدرة على التطبيق بيّ تُ  تقييم ظروف بيئة األعمال السورية اتجاه تطبيق أسس قياس القيمة العادلة

، وهي يمة العادلة لألصول وااللتزامات في بيئة األعمال السوريةلمفاهيم التي يعتمد عليها قياس القل السليم
ليها مع مفهوم المحاسبة الخالية من الفاقد ومفهوم المنافع االقتصادية المستقبلية إذات النتائج التي توصلنا 
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العادلة نا لم نتعمق في مفهوم القيمة واعتبارات انخفاض القيمة والكشف عن المخاطر المالية، وبالرغم من أنّ  
بالقيمة  في الجزائر ةلمام نسبي من طرف ممارسي المهنة المحاسبين إوأسس تطبيقه، إال أن نتائجنا تبيّ 

مسألة  ىضروري في البيئة الجزائرية، وتبقمر تطبيق هذا المفهوم كأساس للقياس أن العادلة كمفهوم نظري وأ
إلى المحاسبة التي تمليها البيئة االقتصادية عالمية والحاجات السليم له مرتبطة بالمتطلبات اإل التطبيق

 والمالية ومدى تهيئها في الجزائر.

 بعنوان: (,Enrico Gonnella 2010)دراسة 
The Problem of Financial Accounting Measurement in Italian Accounting Thought 

Between the 19
th

 and the 20
th

 Century from “Exchange Value” to “Historical Cost”  

يطاليين في العلماء اإل مواقفمن حيث توصلها إلى أن  تنادراستتفق هذه الدراسة السابقة مع نتائج 
التنظير على أساس األهداف اإلعالمية، حيث أصبح العرض اإلعالمي  اتجهت إلى مطلع القرن العشرين
القياس المحاسبي؛ وهذا بعد أن كانت المحاسبة تابعة في نظرية  د اختيار أسلوبحدّ للمعلومة هو الذي يُ 

وهذا جوهر النتائج التي توصلنا  ؛القيمة إلى علم االقتصاد، وتابعة إلى طرق تقييم العقارات في نظرية التقييم
خير في نظام القياس بكل مكوناته، لكن س لإلعالم المحاسبي وتحكم هذا األليها فيما يخص تبعية القياإ

سالمية في الحضارة اإل ةالمحاسبي ةممارسالور لتط لتبعية امتدت منذ البدايات األولىن أن هذه انتائجنا تبيّ 
وصوال إلى مرحلة التنظير المحاسبي والنظريات السلوكية، فالمحاسبة وعند تطورها تحتكم إلى شقين أساسيين 

والتطور خدمة  -على وجه التحديد  -االقتصادية هما التطور خدمة الحتياجات تابعة )تطور تابع( للمعرفة 
الحتياجاتها الخاصة )تطور مستقل( يميزها كعلم قائم بذاته، فنتائجنا أدق وأشمل وأقدر على تشخيص مشكل 

 تبعية القياس لإلعالم المحاسبي أو كما أشارت له الدراسة السابقة باألهداف اإلعالمية.

 بعنوان: (Larissa von Alberti-Alhtaybat et al., 2012)دراسة 
Mapping Corporate Disclosure Theories 

فصاح شرح مستويات إلالتي تم وضعها  خريطةفي أن ال تنادراستتفق هذه الدراسة السابقة مع نتائج 
فصاح معياري ي أن تكون نقطة بداية لوضع إطار إتساعد ف الشركات اإللزامي والطوعي، المالي والسردي

ما يجب أن ’’إلى تحديد  ‘‘ (What-is)ما هو ’’وتحديد المستوى األمثل من اإلفصاح، وذلك باالستمرار من 
فصاح هذه يمكنها أن تكون مفيدة بالنسبة ن نتائجنا أن خريطة اإل، حيث تبيّ ‘‘  (What-Should-Be)يكون 

مبنيا على االستجابة للمتطلبات  ‘‘يجب أن يكون ما ’’إلى  ‘‘ما هو’’االستمرار من للشركات فقط إذا كان 
عالمية سببها قصور نظام القياس على مواكبة متطلبات فجوة إ  رين هنا إلى إمكانية حدوثاإلعالمية، مشي

فيما يتعلق بإفصاح  نظريٍ  رٍ إطا مر الذي أشارت إليه الدراسة السابقة بوجودوهو ذات األاإلعالم المحاسبي، 
الشركات، يفترض هذا اإلطار البدء من المستوى األمثل إلفصاح الشركات، بموجب الحالة المثالية لكفاءة 

يكون استجابة للمتطلبات  ، فهذا االنتقالالسوق، ومن ثم االنتقال إلى اإلفصاح في ظل الظروف الفعلية
 الفعلية لإلعالم المحاسبي في حالة حدوث الفجوة.
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 بعنوان:  (George Emmanuel Iatridis, 2012)اسة در  

Voluntary IFRS Disclosures: Evidence From The Transition From UK GAAP to IFRSs 

عالمية لالحتياجات نت استجابة المتطلبات اإلالتي بيّ  السابقة مع نتائجنا الدراسة هذه نتائجتتماشي 
 ،ادية والماليةفصاحا متماشيا مع احتياجات بيئته االقتصم إالشركات قدّ االقتصادية والمالية، فكل نوع من 

ليها على ما يعمق مناقشة النتائج المتوصل إيجابي بحسب نوع االحتياجات، وهذا وكان لذلك انعكاس إ
المستوى الجزئي، فال تقترن الحاجات إلى المحاسبة فقط بالضغط المؤسساتي الكلي، بل تتعداه إلى الضغط 

ال يتعارض مع الضغط الكلي، بل يجب أن يتحرك في مجاله لخدمة أؤسساتي الجزئي الذي يجب الم
 عالم المحاسبي. للمنشأة التي ترسم استراتيجية اإلاالحتياجات الداخلية 

 بعنوان:  (Michael C. Schouten & Mathias M. Siems, 2010)دراسة 

The Evolution of Ownership Disclosure Rules Across Countries 

ناه من ضغط مؤسساتي يختلف باختالف شارتها إلى ما بيّ تائج هذه الدراسة مع دراستنا في إتتفق ن
فالمؤسساتية  ليه،اإلفصاح والحاجات إ نمطه والبيئة االقتصادية والمالية، ومدى تأثير ذلك على متطلبات

وجود نته نتائج الدراسة السابقة في اح كما بيّ فصحفزة من قوانين رسمية لها تأثير إيجابي على جانب اإلالم
ار المساهمين، وكذلك وجود عالقة يجابية بين اإلفصاح عن الملكية والمتغيرات التي تحمي صغعالقة إ

؛ كما بّين إجراء الدراسة لمقارنة يجابية بين صرامة قواعد البلدان في اإلفصاح عن الملكية والملكية الموزعةإ
مية، بين الدول المتقدمة والنا ةفي تطور قواعد اإلفصاح عن الملكي اتناقض مؤسساتيةنماط الأبين مختلف 

تحاد األوروبي وغيرها من عينة دراستها، وكذلك بين تلك التي تختلف أصولها وبين تلك التي تنتمي إلى اال
 القانونية.

 بعنوان:  (Mohsen Souissi & Hichem Khlif, 2012) دراسة

Meta-Analytic Review of Disclosure Level and Cost of Equity Capital 

يجب النظر بشكل صريح إلى الجوانب السابقة مع نتائج دراستنا في أنه  الدراسةهذه نتائج  تتفق
تحليل العالقة بين مستوى اإلفصاح وتكلفة األموال  دته الدراسة السابقة في، األمر الذي حدّ المؤسساتية
دارة المنشأة حسب حاجاتها االقتصادية يات المؤسساتية التي تتحرك فيها إعد من جزئوهذا أيضا يُ  الخاصة،
مستثمرين لتقييم داة تستخدم من قبل الويات التقارير المالية تبقى أهم أإلى أن محتشارتها وفي إ والمالية؛

وممارسات اإلفصاح في هذا ز السلطات التنظيمية لتحسين معايير المحاسبة عزّ األمر الذي يُ شفافية الشركة، 
ة في البورصات، فهذا جوهر تبعية القياس لإلعالم المحاسبي السياق من أجل توفير معلومات عالية الجود

جراء عمليات نا، فالمستثمرون يقومون بمراقبة ومقارنة مدى تحقق متطلبكما بيّ  نهم وبين تصال بيااتهم وا 
ة الدولية، حتى ُتعدل ذين يقومون على تطوير معايير المحاسبفصاح، وحتى أولئك الالقائمين على عمليات اإل
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توفير معلومات عالية عالمية ومن ثم قواعد وأساليب القياس المحاسبي على ضوئها بما يخدم األهداف اإل 
 .ة في البورصاتالجود

ر منها بعد مناقشتنا لنتائج الدراسات السابقة على ضوء النتائج التي توصلنا إليها، نالحظ أن الكثي
ن الفروق األساسية كانت في مدى تفسير الظواهر المستنتجة؛ حيث تتميز افق مع التوجه العام لنتائجنا، وأتتو 

دراستنا بقدرتها التفسيرية إللمامها بهيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبيين وتحديدها لشقي تطور 
ل في توافق تطور المحاسبة المية جراء الخلّ المحاسبة التابع والمستقل، وما يمكن أن يحدث من فجوات إع

عالمية للمجتمع دراستنا بشكل دقيق االحتياجات اإلالمستقل والتابع في الدول المتقدمة والنامية؛ كما تحّدد 
المالي الدولي، األمر الذي ُيمكن من المقارن ومالحظة أوجه االختالف التي تكون في بيئات محاسبية 

عالم المحاسبي وفقا للمعايير العتبارات التي تمليها توجهات اإلاستنا تحليال لمختلفة؛ وأخيرا تقدم در 
ا يمكن من تشخيص النتائج بدقة المحاسبية الدولية على قواعد وأساليب القياس المحاسبي للبيانات المالية، ممّ 

 أكبر مقارنة بالدراسات السابقة التي تتناول نظام القياس بشكل كلي. 
 الدراسة نتائج حدود .3

وبالرغم من دقتها وقدرتها التفسيرية مقارنة بالدراسات السابقة، فهي  ليهاإإن النتائج التي توصلنا 
محدودة من حيث نطاق قواعد وأساليب القياس المحاسبي داخل نظام القياس الكلي، وكذلك القتصارها على 

بيانات غير المالية كمحاسبة الموارد جانب البيانات المالية، فهي ال تتطرق إلى قواعد وأساليب قياس ال
طبق على قواعد وأساليب لمسألة التأثير المُ  تطرقهاالبشرية مثال؛ وهي في الوقت ذاته محدودة من حيث 

في النتائج المتوصل  القياس المحاسبي بشكل كلي، فيمكن أن تكون هنالك بعض االختالفات أو تدقيق أكثر
ر والتأثر، كأن ندرس مثال تأثير توجه اإلعالم التنبؤي على مبدأ من مبادئ ذا تم األخذ بجزئيات التأثيإليها إ

 القياس أو جزئية من أساليب القياس، فالتدقيق والتعمق يمكن أن يؤدي إلى توضيح أكبر للنتائج.
خروجنا بمقترح النظام العام للمحاسبة و ، IFRSو  SCFومن ناحية الدراسة المقارنة التي كانت بين 

فإن النتائج الخاصة بالدراسة التطبيقية يمكنها أن تتبع أيضا التدقيق الممكن في الجانب النظري كما  المالية،
ضافة إلى هذا فإن خروجنا بفكرة المقترح وتحديدنا لتصوره العام وهيكل ية بنائه ومجال تطبيقه، يبقى أشرنا؛ وا 

يق في جزئيات منه، كالتفصيل في قواعد ليها، ويحتاج إلى مزيد من التدقفي إطار النتائج التي توصلنا إ
ت، وكل هذا بإجراء نشآات العامة للمالمحاسبة المالية للقطاع الخاص والعام، والتفصيل في مدونة الحساب

دراسات تتناول هذه الجزئيات وتدقق فيها؛ فما قدمناه ُيعد تحليال عاما وشامال لمشكل عدم تناغم اإلعالم 
والقياس المحاسبيين في مختلف البيئات المحاسبية، ومدى انعكاس اإلعالم المحاسبي على أهم مكونين لنظام 

طار عام قابل للدراسة الجزئية والمناقشة هو إ IFRSمن  SCFالقياس المحاسبي، والمقترح المقدم الستفادة 
 والتحليل والضبط. 
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هو أخر تاريخ تأخذ  2014مارس  30تاريخ  وفيما يخص الحدود الزمانية للدراسة، فتجدر اإلشارة إلى 
 يتأثيرات مؤسساتية مؤثرة فصدارات أو قوانين أو اتفاقيات أو بكل ما يتعلق بتعديالت أو إ فيه الدراسة

وما يتعلق بهما من  ،(IPSAS)ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  (IFRS)معايير المحاسبة الدولية 
 د هو آخر تاريخ لكلهيئات ومجالس؛ وكذلك األمر بالنسبة للدراسة التطبيقية المقارنة، فإن التاريخ المحدّ 

  يخ تم فيه جمع البيانات الميدانية.ام المحاسبي المالي، وآخر تار تعديالت أو قوانين تصدر حول النظ

  الدراسة آفاق .4

كثر تدقيقا لجزئيات ث أن الدراسة يمكن أن تأخذ منحى أنتائج الدراسة وحدودها، يرى الباحبناء  على 
عالمي على حدى، أو الفصل بين مكونات قواعد من حيث الفصل بين تأثير كل توجه إ  الموضوع، سواء  

أن ُيفّصل  -كما بّينا في حدود النتائج  -مكونات أساليب القياس، فهذا من شأنه القياس، أو الفصل بين 
أكثر في نتائج هذه الدراسة ويجعلها أكثر دقة؛ كما أن التطرق إلى فصول الدراسة كمواضيع مستقل يمكن أن 

فاعل اإلفصاح تكون له أهمية كبير على توجه الدراسات المحاسبية خاصة في الجزائر، فالتطرق إلى هيكلية ت
وعية في مجال والقياس كموضوع منفرد بإشكالية متميزة يرى فيه الباحث أهمية بالغة على البحوث الن

ثبات العديد من الدراسات ومن بينها دراستنا الحالية تبعية القياس لإلفصاح؛ وينطبق المحاسبة، خاصة مع إ
وأسسها كموضوع مستقل يقارن بمفهومه الكلي األمر كذلك على دراسة وظيفة اإلعالم المحاسبي بمكوناتها 

بين نظام اإلعالم المحاسبي ونظام المعلومات المحاسبية، كتوجه حديث يتجاوز فيه مفهوم اإلعالم المحاسبي 
 مفهوم المعلومة المحاسبية، مع دراسة تأثيرات ذلك. 

كي في المحاسبة فيمكن أن ومن المجاالت التي يرى فيها الباحث ُأفقا للدراسة الحالية، الجانب السلو 
عالمي للتقارير قياس المحاسبي وتعظيم المحتوى اإلعلى نطاق أساليب ال ةيجابية خاصإتكون له نتائج 

مر الذي يمكن أن يجعل من الحكم الشخصي لممارس المهنة أكثر استنارة ورشدا، وأكثر كفاءة في المالية، األ
عطاء تقديرات وتنبؤات وتوقعات محاسبية دقيقة على المدى انات المحاسبية، وأكثر قدرة على إ تشغيل البي

 القريب و المتوسط والبعيد.
كما يرى الباحث في آفاق الدراسة التطبيقية التوجه إلى التفكير الجدي في مسألة الخروج من التبعية 

ظل الجمود هو المسيطر على  (SCF)لمخطط الحسابات، الذي وحتى باستحداث النظام المحاسبي المالي 
عملية التوحيد؛ مع التفكير الجدي أيضا في األخذ بمقترح قواعد للمحاسبة المالية وتطوير دراسات ميدانية 

ا يجعلها تستجيب للتطورات المتنوعة تستقصي سبل تحديد مضمون كل منها وسبل التطبيق السليم لها، ممّ 
لية؛ كما يؤكد الباحث على جدوى التوسع في بحث سبل توحيد والمتنامية في مجال معايير المحاسبة الدو 

نبئ بإمكانية توحيد هذا الجانب من محاسبة القطاع الخاص والعام، فالبيئة الدولية بمرجعياتها المحاسبية تُ 
 خير دليل على ذلك. (IPSAS)المحاسبة والتوجه نحو أساس االستحقاق من طرف 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 
 
 
 
 

 ،السادة _____________________ المحترمين
 

في تحقيق أهداف البحث  إلى تعاونكم يتطلع الباحث ،عداد بحث جامعي لمرحلة الدكتوراهإ في إطار 
حول آليات استفادة  ميدانية العلمي، والمساهمة برأيكم الكريم؛ حيث يقوم الباحث في هذا المجال بإجراء دراسة

 المالي من معايير المحاسبة الدولية.النظام المحاسبي 

     
جاباتكم ستكون ألغراض البحث إ، مع العلم بأن ستبانةبيانات هذه اال ولذا يأمل الباحث تفضلكم باستكمال

 العلمي فقط. 
 

 إذا كنتم ترغبون في الحصول على نسخة من نتائج البحث

 يرجى إرفاق البريد اإللكتروني الخاص بكم

 :البريد اإللكتروني                     

 
  aufincomp@yahoo.fr: إذا كنتم ترغبون في النسخة اإللكترونية يرجى االتصال بالبريد التالي

 .وفقكم هللا لكل خير، والسالم عليكم ورحمة هللا
 

 طالب الدكتوراه: خالد جّفال
 قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 1جامعة سطيف 

......................................................................................  

 هذه االستبانة موجهة إلى: 
محافظي الحسابات؛ الخبراء   المحاسبين المعتمدين؛ ؛  المحاسبين األساتذة المختصين في المحاسبة؛  

 لكل من يمارس مهام المحاسب العمومي.  المحاسبين؛

استبــــــانة
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  المعلومات العامة

 .في خانة اإلجابة المناسبة  (x)لك بوضع العامة، وذمن فضلك قم بتحديد معلوماتك  -
 ؛   مختلط ؛   مهني؛    أكاديمي  ــــــــالمجال: .1
 ؛   مختلط ؛   خاص  ؛  عام ـــــــالقطاع :  .2
           ؛  محاسب خبير؛   حسابات محافظ ؛ محاسب معتمد ؛ محاسب ؛  محاسبةال مختص في أستاذ ــالمستوى الوظيفي: .3

 .......................... وضح   آخر
  .................. وضح    آخر ؛  دكتوراه ؛   ماجستير  ؛ ماستر ؛  ليسانس ؛  مهنية شهادة ــــ المؤهل العلمي: .4
 .  50 أكبر من ؛  49إلى  35من  ؛  34إلى  20 منالعمر بالفئات:   ؛عاما  ــــــــالعمر:  .5
 .  10 أكبر من ؛  10إلى  6من  ؛  5إلى  1 منالخبرة بالفئات: ؛ عاما الخبرة )األكاديمية/المهنية(:    .6
 . رقمها، .................................  )المقر األكاديمي/ المهني(:الوالية  .7

المتطلبات اإلعالمية للمجتمع المالي الجزائري  األول: محورال  

 .(09إلى 01األقل استعمااًل من )رتب اإلجابات من األكثر إلى حسب رأيك، أي الفئات أكثر استعماال للمعلومة المحاسبية في الجزائر .1

  ؛المستثمرون المحليون    ؛المستثمرون األجانب    ؛  الموظفون   ؛ المقرضون     ؛  الموردون  
  ؛ العمالء    ؛  الدولة   ؛  الجمهور    ةنشأإدارة الم   . 

 في خانة اإلجابة المناسبة.  (x)ضع  .2

موافق  :نحو الجزائر في المحاسبي لإلفصاح الحالي التوجه
 نوعاً  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

       .الضريبة لتحديد اإلفصاح (1)

       )التأثير على البيئة، الموارد البشرية(. اإلفصاح االجتماعي (2)

       .اإلفصاح حول المنشآت الموحدة (3)

       .اإلفصاح المرحلي )فترات أقل من سنة( (4)

       )معلومات مستقبلية(. اإلفصاح التنبؤي  (5)

       .اإلفصاح المقارن زمنيا ومكانيا (6)

       .اإلفصاح التعديلي لألسعار )تضخمي( (7)

       )قطاع عمل المنشأة(. اإلفصاح القطاعي (8)

       .اإلفصاح المالي التحليلي لألداء (9)

       اإلفصاح الموثوق والشفاف. (10)

موافق  :بأن يشير الجزائر في السائد المؤسساتي النمط
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

ضمن كفاءة تنفيذ ت الالقواعد والقوانين التي تضعها الحكومة الجزائرية  (11)
       االقتصادية والمالية الدولية. معامالتال

       معامالتكفاءة تنفيذ ال ال تضمنالمتعاملين االقتصاديين الجزائريين  سلوك (12)
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 االقتصادية والمالية الدولية. 

سائدة في سلوك  (PCN) المحاسبية للمخطط المحاسبي الوطني الخلفية (13)
       إلى غاية اليوم. ُممارسي مهنة المحاسبة

سائدة في سلوك الهيئة  (PCN) الخلفية المحاسبية للمخطط المحاسبي الوطني (14)
       إلى غاية اليوم.   الجزائرالمحاسبية المشرعة في 

سنوات دون  4لمدة  SCF الـاالستمرار في اإلفصاح المحاسبي من خالل  (15)
       جمود عملية التوحيد المحاسبي. ُيعبر عنتحديث، 

القرارات السياسية تهيمن على مسيرة التوحيد المحاسبي في الجزائر رغم ضعف  (16)
       الجاهزية االقتصادية والمالية والعلمية للمؤسسات الوطنية.

 مع مقارنته وعند الجزائر في المحاسبية المعلومات لمستخدمي المالي السلوك
 :بأن يشير  الدولي، المستوى  على نظيره

موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

       .قتصاديةاال المشاريع في االستثمار عن بعيدا يتجه الجزائري  لفردا (17)

       .البورصة طريق عن رأسمالها رفع عن بعيدا تتجه الجزائرية تنشآلما (18)

       .لمحاسبيةا للمعلومة مستخدم أهم هي الدولة (19)

 المالية المعلومة بنوعية المعلومات مستخدمي فئات أغلب من اهتمام عدم يوجد (20)
       .عنها المفصح

 احتياجات وتلبية لتحديد الالزمة المالية والمعرفة المهارات في نقص يوجد (21)
       .حاسبيةالم المعلومة مستخدمي فئات مختلف

 SCFبيئة تطبيق قواعد وأساليب القياس المحاسبي في الـ  المحور الثاني:
 في خانة اإلجابة المناسبة.  (x)ضع  .1

مفاهيم القياس المحاسبي في بيئة المحاسبة الجزائرية وعند مقارنتها مع 
 الدولي، تشير أن:نظيرتها على المستوى 

موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

       بها )أو معها(. العاملُممارس مهنة المحاسبة يعتبر نفسه شريكا تجاريا للمنشأة  (1)

ُممارس مهنة المحاسبة في الجزائر قادر على صناعة القرارات المستنيرة من  (2)
       خالل إعطاء المعلومة المثلى.

       ُممارس مهنة المحاسبة في الجزائر ُملم بالقيمة العادلة كمفهوم نظري. (3)

       مفهوم المنافع االقتصادية المستقبلية ُمطبق ف عال بشكل سليم. (4)

       مفهوم السيطرة ودمج األعمال والترتيبات المشتركة ُمطبق ف عال بشكل سليم. (5)

       القيمة ُمطبق ف عال بشكل سليم. مفهوم اعتبارات انخفاض (6)

       مفهوم الكشف عن المخاطر المالية ُمطبق ف عال بشكل سليم. (7)



  

287 

 

 املالحـــــــــــــــــــق

 مع مقارنتها وعند الجزائرية المحاسبة بيئة في المحاسبي القياس مبادئ 
 :أن تشير الدولي، المستوى  على نظيرتها

موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

       ت.نشآُمطبقة ف عال بشكل سليم في المالمبادئ المحاسبية  (8)

َتدريس المبادئ المحاسبية في الجامعات يتماشى ف عال مع توجه معايير المحاسبة  (9)
       الدولية.

       أساس التكلفة التاريخية ُمطبق ف عال بمرونة مع ُأسس قياس بديلة. (10)

       تطبيق أساس القياس بالقيمة العادلة أمر ضروري في البيئة الجزائرية. (11)

       التقييم المحاسبي بشكل سليم في البيئة الجزائرية. إعادةيتم تطبيق  (12)

       الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية ُمطبقة ف عال بشكل سليم. (13)

 مع مقارنتها وعند الجزائرية المحاسبة بيئة في المحاسبي القياس محددات
 :أن تشير الدولي، المستوى  على نظيرتها

موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

فصاح المحاسبي عدم القدرة على قياس المعلومات غير من معيقات مالءمة اإل (14)
       المالية في البيئة الجزائرية. 

ُيعد نقص الموازنة الُمثلى بين التكلفة والمنفعة والتوقيت المناسب من أهم  (15)
       الجزائرية.دات القياس المحاسبي في البيئة محدّ 

       ُتعد األهمية النسبية من أهم محددات القياس المحاسبي في البيئة الجزائرية. (16)

       ُيطبق مبدأ الحيطة بشكل واسع في بيئة المحاسبة الجزائرية. (17)

للمعلومات  امتعمد اتشويهَتطبيق مبدأ الحيطة في بيئة المحاسبة الجزائرية ُيعد  (18)
       المالية. التقاريرفي الواردة 

دات القياس المحاسبي يتمثل في الحكم الشخصي لُممارس مهنة أحد محدّ  (19)
       المحاسبة الذين ينقصه التكوين والخبرة الجيدين.

دات القياس المحاسبي يتمثل في الحكم الشخصي لُممارس مهنة أحد محدّ  (20)
       المحاسبة الذي تنقصه األخالق المهنية السامية.

 نتاج المعلومات المحاسبيةعلى إ قيدا الجزائرية شكل البيئة االقتصادية والماليةتُ  (21)
       المالئمة.

 عم مقارنته وعند الجزائرية المحاسبة بيئة في ةالمحاسبي البيانات تشغيل
 :أن شيري الدولي، المستوى  على نظيره

موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

في البيئة  أثر إيجابي على تشغيل البيانات المحاسبية له لحكم الشخصيا (22)
       الجزائرية.

حصائية بشكل جيد  اونماذج اطرق يستعمل ُممارس مهنة المحاسبة (23) رياضية وا 
       .في تشغيل البيانات المحاسبية
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حصائية بشكل جيد  اونماذج اطرق ُتدرس الجامعات الجزائرية (24) تشغيل لرياضية وا 

       .البيانات المحاسبية

بشكل جيد  تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات يستعمل ُممارس مهنة المحاسبة (25)
       .تشغيل البيانات المحاسبية عملية في

بشكل جيد  تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات ُتدرس الجامعات الجزائرية (26)
       .تشغيل البيانات المحاسبيةل

يستعمل ُممارس مهنة المحاسبة المرونة والنسبية بشكل جيد لتكييف عملية  (27)
       المحاسبية.تشغيل البيانات 

ُيوازن ُممارس مهنة المحاسبة بين الدقة والتوقيت والتكلفة بشكل جيد في عملية  (28)
       تشغيل البيانات المحاسبية. 

 مع مقارنتها عندو  الجزائرية المحاسبة بيئة في المحاسبي القياس تقديرات
 :أن تشير الدولي، المستوى  على نظيرتها

موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

تقديرات القياس المحاسبي في البيئة أثر إيجابي على  له لحكم الشخصيا (29)
       الجزائرية.

حصائية بشكل جيد  اونماذج اطرقيستعمل ُممارس مهنة المحاسبة  (30) رياضية وا 
       .تقديرات القياس المحاسبيفي 

حصائية بشكل جيد اونماذج اطرق ُتدرس الجامعات الجزائرية (31)  لوضع رياضية وا 
       .تقديرات القياس المحاسبي

بشكل جيد  يستعمل ُممارس مهنة المحاسبة تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات (32)
       القياس المحاسبي.تقديرات  عملية في

 بشكل جيد تكنولوجيا اإلعالم اآللي والبرمجيات ُتدرس الجامعات الجزائرية (33)
       .تقديرات القياس المحاسبي لوضع

َيستعمل ُممارس مهنة المحاسبة المرونة والنسبية بشكل جيد لتكييف عملية  (34)
       تقديرات القياس المحاسبي.

يوازن ُممارس مهنة المحاسبة بين الدقة والتوقيت والتكلفة بشكل جيد في عملية  (35)
       تقديرات القياس المحاسبي. 

بعيدة  مارس مهنة المحاسبة بشكل جيد في إعطاء تقديرات مستقبليةيتحكم مُ  (36)
 المدى للقياس المحاسبي.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  

289 

 

 املالحـــــــــــــــــــق

 
 (IFRS) من معايير المحاسبة الدولية (SCF)استفادة النظام المحاسبي المالي  الثالث: محورال

 .في خانة اإلجابة المناسبة  (x)ضع  .1
، (IFRS) من معايير المحاسبة الدولية (SCF) ستفادة النظام المحاسبي الماليال

 بد من: ال
موافق 
نوعا  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دون 
 رأي

تبني سياسة توحيد محاسبي مرنة ومتماشية مع التحديث المستمر لمعايير  (1)
       المحاسبة الدولية.

مراعاة بيئة األعمال الجزائرية أمر ضروري في عملية االستفادة من معايير  (2)
       المحاسبة الدولية.

باستمرار تدعيم النظام المحاسبي المالي بقوانين محاسبية مالية ُتصدر وُتحدث  (3)
       ة الدولية.تماشيا ومعايير المحاسب

االستعانة القوية والفعالة بالكفاءات والخبرات األكاديمية المتخصصة في مجال  (4)
       التوحيد المحاسبي.النظرية المحاسبية في عملية 

       تطوير برامج التكوين المحاسبي األكاديمية والمهنية لالرتقاء للمستوى الدولي.   (5)

       .عن تطوير مهنة المحاسبة والتقارب الدوليتكوين هيئة وطنية مستقلة مسؤولة  (6)

       ق المالية لتنشيط البيئة المحاسبية في الجزائر.توسيع وتفعيل دور السو  (7)

المعامالت االقتصادية والمالية بكفاءة  إتمامَسن القوانين الرسمية المحفزة على  (8)
       عالية.

       زيادة االهتمام بجانب السلوك البشري في مجال المحاسبة. (9)

       نشر الثقافة المالية والوعي المالي في أوساط البيئة الجزائرية. (10)

 .................................................................:(IFRS)من معايير المحاسبة الدولية   SCFأخرى الستفادة الـاقترح طريقة  .2
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................................................مالحظات:  .3
..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ....................................

................................................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................................................  

 
 


 شكراًعلىتعــــــــــــــــاونكم
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Messieurs, 
  

Dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat, sur  « les mécanismes de 

développement du système comptable financier (SCF) simulé avec les normes comptables 

internationales (IFRS) », nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce questionnaire 

sachant que les informations collectées dans le cadre de cette enquête resteront confidentielles et 

feront l'objet d'un traitement global et anonyme.  

 
 

Si vous souhaitez obtenir une copie des résultats de l’enquête nous donner :  

 

Votre adresse E-mail :   
 

 
 

Si vous êtes intéressé par la version électronique de ce questionnaire, nous contacter à l'adresse 

suivante: aufincomp@yahoo.fr 

 

 

 

 

Le doctorant : KHALID DJEFFAL 

Département des sciences commerciales, Faculté des sciences, économiques, 

commerciales et sciences de la gestion 

Université de Sétif 1 

 

 

......................................................................................  

  Ce questionnaire s'adresse aux:  
Enseignants spécialistes en comptabilité,  Comptables, Commissaires aux comptes, 

Experts comptables et tous ceux qui exercent la fonction de comptable public. 

 

Questionnaire  
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Informations générales 

- Mettre (x) à la réponse appropriée 
1. Domaine: Académique  ,      Professionnel ,     Mixte . 
2.  Secteur: Public ,     Privé ,    Mixte . 
3. Profession/ Fonction: Enseignant en comptabilité ,  Comptable , Comptable agréé , Commissaire aux 

comptes , Expert comptable  ,   Autres     déterminer  .......................................... 
4. Qualification scientifique: Diplôme Professionnel , Licence ,  Master , Magister , Doctorat ,          

Autres      déterminer  ...................................     
5. Âge  ans; âge en tranches: de 20 à 34 , de 35 à 49 ,  plus de 50 .       
6. Expérience (académique/ professionnelle) : ans; expérience en tranches: de 1 à 5 , de 6 à 10 ,  

plus de 10 .       
7. Wilaya (siège universitaire / professionnel):…………………………..,   Code de la Wilaya. 

Axe I : Les besoins d'information de la communauté financière algérienne 
1. À votre avis, qui sont les utilisateurs de l'information comptable en Algérie (Ordre de réponse :du plus 

utilisateur  au moins utilisateur, de 01 à 09): 

●  Les investisseurs locaux  , ● Les investisseurs étrangers  ,● Les  employés   ,  ●Les prêteurs  ,            

●  Les fournisseurs et autres créanciers commerciaux , ●Les clients  ,  ●Le Gouvernement et organismes 

gouvernementaux ,         ●  Le public ,  ● L'administration de l'entité  .  

2. Mettre (x) à la réponse  appropriée : 
L'information à fournir dans les institutions 
algériennes sert: 

Tout à 
Fait 

D’accord

D’accord Neutre Pas 
D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
opinion 

(1) A déterminer l'impôt.       

(2) l'aspect social (Responsabilité sociale, impact sur l'environnement, 
les ressources humaines). 

      

(3) la consolidation.       

(4) à donner des informations intermédiaires (Les périodes de 
moins d'un an). 

      

(5) à donner des informations prédictives.       

(6) à donner des informations comparatives.       

(7) à donner des Informations sur l'inflation (ajustement des prix).       

(8) à donner des informations sectorielles (Le secteur d'activité de 
l'entité). 

      

(9) à donner des informations pour l'Analyse de la performance.       

(10) à donner des informations fiables et transparentes.       
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Le modèle institutionnel en vigueur en Algérie indique 

que: 
Tout à 

Fait 
D’accord

D’accord Neutre Pas 
D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
opinion

(11) Les règles et les lois algériennes ne permettent pas la mise en 
œuvre efficace des transactions économiques et financières 
internationales. 

      

(12) Le comportement des agents économiques algériens n’aide 
pas à l'exécution efficace des transactions économiques et 
financières internationales. 

      

(13) Malgré l'application du SCF, le comportement du comptable 
algérien reste à ce jour rattaché à l’ancien PCN.       

(14) Malgré l'application du SCF, le comportement de l'autorité 
comptable reste à ce jour rattaché à l’ancien PCN.       

(15) la continuité à fournir l'information comptable pendant 4 ans 
sans modification selon le SCF, montre la rigidité du 
processus de  normalisation comptable. 

      

(16) Les décisions politiques dominent le processus de 
normalisation comptable en Algérie malgré la faiblesse de 
l'état de préparation économique, financière et scientifique. 

      

Le comportement des utilisateurs de l'information 
comptable en Algérie, en comparaison  de ceux au niveau 
international, montre que: 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(17) L’algérien n’investit pas ses épargnes dans des projets 
économiques. 

      

(18) Les entités algériennes n’ont pas recours à la bourse pour 
leurs besoins en capitaux. 

      

(19) L'état est l'utilisateur le plus important de l'information 
comptable. 

      

(20) Il y a un manque d'intérêt de la plupart des d'utilisateurs de 
l'information comptable sur la qualité de l'information à 
fournir. 

      

(21) Il y a un manque de compétences et de connaissances 
financières nécessaires pour identifier et répondre aux besoins 
des différents d'utilisateurs de l'information comptable.  

      

Axe II: L'environnement d'application des règles et des méthodes de mesure comptable dans 

le système comptable financier 
1. Mettre (x) à la réponse appropriée.   

Les concepts de mesure comptable  dans 
l'environnement de la comptabilité algérienne en 
comparaison  de ceux au niveau international, montre 
que: 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(1) Le comptable en Algérie se considère comme un partenaire 
d'affaires de son entité. 

      

(2) Le comptable en Algérie est capable de prendre les bonnes 
décisions en donnant les bonnes informations. 

      

(3) Le comptable en Algérie comprend la notion de juste valeur.       
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(4) Le concept des avantages économiques futurs est 

correctement appliqué. 
      

(5) Le concept de contrôle et d'intégration des projets et des 
partenariats est correctement appliqué. 

      

(6) Le concept de dépréciation de la valeur est correctement 
appliqué . 

      

(7) Le concept de l'information à fournir sur risques financiers est 
correctement appliqué. 

      

Les principes de mesure comptable  dans 
l'environnement de la comptabilité algérienne en 
comparaison  de ceux au niveau international, montre 
que : 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(8) Les principes comptables sont correctement appliqués dans 
les entités.       

(9) Les principes comptables sont correctement enseignés à 
l’université.       

(10) Il y a une flexibilité dans l'application de la convention du 
coût historique avec les fondations d'une mesure alternative.       

(11) Il y a un besoin pour l'application de la juste valeur comme 
une base d'évaluation dans l'environnement algérien.       

(12) La réévaluation est appliquée correctement dans 
l'environnement de la comptabilité algérienne.       

(13) Les Caractéristiques qualitatives de l'information comptable 
sont correctement appliquées.       

Les contraintes de la mesure comptable  dans 
l'environnement de la comptabilité algérienne en 
comparaison  de ceux niveau international, montre que: 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(14) L'incapacité de mesure de l'information non financière dans 
l'environnement algérien, est l'une des contraintes sur la 
pertinence de l'information comptable à fournir. 

      

(15) Le manque d'équilibre optimale entre la précision, le temps et 
le coût est la plus importante contrainte de la mesure 
comptable  dans l'environnement algérien. 

      

(16) L'importance relative est l'une des principales contraintes de 
mesure comptable dans l'environnement algérien.       

(17) La notion de prudence largement impliquée dans 
l'environnement de la comptabilité algérienne.       

(18) L'application de la prudence dans l’environnement comptable 
algérien est une déformation délibérée de l'information 
contenue dans les rapports financiers.  

      

(19) L'une des contraintes de la mesure comptable, est le jugement 
personnel du comptable algérien qui a un manque 
d'information et d'expérience. 

      

(20) L'une des contraintes de la mesure comptable, est le jugement 
personnel du comptable algérien qui a un manque d'éthique 
professionnelle suprême. 

      

(21) l'environnement économique et financier algérien Constitue 
une contrainte sur la pertinence de l'information comptable. 
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Le traitement des données comptables dans 

l'environnement de la comptabilité algérienne en 
comparaison  de ceux au niveau international, montre 
que: 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(22) Le jugement personnel a un impact positif sur le traitement 
des données comptables dans l'environnement algérien;       

(23) le comptable algérien utilise correctement les méthodes et les 
modèles mathématiques et statistiques dans le traitement des 
données comptables. 

      

(24) les universités algériennes enseignent correctement les 
méthodes et les modèles mathématiques et statistiques pour le 
traitement des données comptables. 

      

(25) le comptable algérien utilise correctement l'informatique et 
les logiciels spécialisés pour le traitement des données 
comptables. 

      

(26) Les universités algériennes enseignent correctement 
l'informatique et les logiciels spécialisés pour le traitement 
des données comptables. 

      

(27) Le Comptable Algérien utilise correctement la flexibilité et la 
matérialité pour le traitement des données comptables.       

(28) le Comptable algérien arrive à bien équilibrer entre la 
précision, le temps et le coût, dans le traitement des données 
comptables. 

      

Les estimations de la mesure comptable dans 
l'environnement de la comptabilité algérienne et par 
rapport à leurs homologues au niveau international, 
indique que: 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(29) Le jugement personnel a un impact positif sur les estimations 
de la mesure comptable dans l'environnement algérien.       

(30) le comptable algérien utilise correctement les méthodes et les 
modèles mathématiques et statistiques dans les estimations de 
la mesure comptable. 

      

(31) les universités algériennes enseignent correctement les 
méthodes et les modèles mathématiques et statistiques pour 
les estimations de la mesure comptable. 

      

(32) le comptable algérien utilise correctement l'informatique et 
les logiciels spécialisés pour les estimations de la mesure 
comptable. 

      

(33) Les universités algériennes enseignent correctement 
l'informatique et les logiciels spécialisés pour les estimations 
de la mesure comptable. 

      

(34) Le comptable Algérien utilise correctement la flexibilité et la 
matérialité pour les estimations de la mesure comptable.       

(35) le Comptable algérien arrive à bien équilibrer entre la 
précision, le temps et le coût pour les estimations de la 
mesure comptable. 

      

(36) le comptable algérien maîtrise correctement les estimations 
comptables à long terme.       
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 Axe III: L'amélioration du système comptable financier (SCF) par les normes comptables 

internationales (IFRS). 
1. Mettre (x) à la réponse appropriée. 

Afin que le système comptable financier bénéficie des 
normes comptables internationales, il est nécessaire de: 

Tout à 
Fait 

D’accord
D’accord Neutre Pas 

D’accord

Absolument 
Pas 

D'accord

Sans 
Opinion

(1) Adopter une politique de normalisation comptable flexible et 
en ligne avec la modernisation en cours des normes comptables 
internationales. 

      

(2) Tenir compte que l'environnement de l'entité algérienne est 
essentiel dans le processus de profiter des normes comptables 
internationales. 

      

(3) Renforcer le système comptable financier par des règles 
comptables financières et continuellement suivre les 
changements dans les normes comptables internationales. 

      

(4) Impliquer fortement et efficacement les compétences et les 
expériences académiques dans le domaine spécialisé de la 
théorie de la comptabilité dans le processus de la normalisation 
comptable. 

      

(5) Développer des programmes de formation comptable, 
académiques et professionnels pour atteindre le niveau 
international. 

      

(6) Former un organisme national indépendant chargé du processus 
de normalisation comptable.       

(7) Activer le rôle des marchés financiers pour améliorer 
l'environnement comptable en Algérie.       

(8) Faire voter des lois incitatives à effectuer des transactions 
économiques et financières de manière efficace.       

(9) Attirer plus d'attention sur le comportement humain dans le 
domaine de la comptabilité.        

(10) Diffuser la culture et la sensibilisation financière parmi les 
citoyens algériens.       

2. Comment peut-on améliorer le SCF en se référant aux normes comptables internationales (IFRS): 

................................................................................................................................................... ....................................

........................................................................ ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
 

3. Remarques: .................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

............................................................... ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

 

Merci pour votre collaboration 
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لى أّي مدى يمكن للنظام المحاسبي المال وظيفة تتمثل التأثيرات الناتجة عن اعتبار اتجاهات فيم  متطلبات ي مواكبة اإلعالم المحاسبي كمقدمات أساسية لقواعد وأساليب القياس في ظل معايير المحاسبة الدولية ؟ وا 
 ؟اإلعالم المحاسبي الدولي

 
المتطلبات اإلعالمية للمجتمع : 1 الفرضية

المالي الجزائري ال تتماشى مع متطلبات 
 .المحاسبي الدولياإلعالم 

بيئة النظام المحاسبي المالي ال : 2 الفرضية
تواكب التطبيق السليم لقواعد وأساليب القياس 

 .الدولي المحاسبي المتعلقة باإلعالم

 

تساعد المؤسساتية المحفزة وديناميكية : 3 الفرضية
التوحيد المحاسبي على تعميق البعد اإلعالمي للقياس 

 .للنظام المحاسبي الماليالمحاسبي وفقا 

: 1المجال

التوجه الحالي 
لإلفصاح 

المحاسبي في 
 .الجزائر

: النمط 2المجال
المؤسساتي 

السائد في 
 .الجزائر

: 3المجال
 السلوك المالي

لمستخدمي 
 المعلومات
في  المحاسبية
 الجزائري.

مفاهيم : 1المجال
القياس المحاسبي في 
بيئة المحاسبة 

 .الجزائرية

مبادئ : 2المجال
القياس المحاسبي في 
بيئة المحاسبة 

 .الجزائرية

: 3المجال
محددات القياس 
المحاسبي في 
بيئة المحاسبة 

 .الجزائرية

: 4المجال
تشغيل البيانات 
المحاسبية في 
بيئة المحاسبة 

 .الجزائرية

: 5المجال
تقديرات القياس 
المحاسبي في 
بيئة المحاسبة 

 .الجزائرية

استفادة النظام المحاسبي : 1المجال
من معايير  (SCF)المالي 

 .(IFRS)المحاسبة الدولية 
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حصائيةالنماذج الرياضية واإل  

عالم اآللي والبرمجياتتكنولوجيا اإل  

 المرونة والنسبية

 الدقة / التوقيت / التكلفة

 المؤسساتية المحفزة
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عداد الباحث.إ : من المصدر  

 (: بناء االستبانة01شكل رقم )
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 (: االختبارات الالمعلمية المناسبة للبيانات الكيفية والكمية )بدون توزيع طبيعي(02شكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 

 (بياانت كيفية )نوعية بياانت كمية ليس هلا توزيع طبيعي

 أكثر من فئتني
>2 Categories 

 

>2 categories 

 Categories 2 فئتان

 اختبار مربع كاي
Chi-square test 

 جمموعة واحدة
One group 

 جمموعتان
2 groups 

 أكثر من جمموعتني
>2groups 

 إختبار اإلشارة
Sign test 

 مرتبطتان
Paired 

 

 مستقلتان
Independent 

 إختبار مربع كاي

Chi-squared test 
 أو اختبار فيشر

Fisher’s exact test 

 إختبار ماكنمار
McNermar test 

 إختبار مربع كاي
Chi-square 

test 

 االخت ارات الالميلمية

 جمموعة واحدة

One group 

 

  إختبارt جملموعة  واحدة 
One-sample t-test. 

 إختبار اإلشارة 
Sign test 

 مجوعتان
2 groups 

 مستقلتان

Independent 

 مرتبطتان
Paired 

    إختبار الوسيط Median 

test 

  إختبار ويلكوكسون جملموع الراتب 
Wilcoxon rank sum test 

 إختبار مان ويتين Mann-

Whitney test 

 إختبار اإلشارة sign test   
 

 للرتب ذات   إختبار ويلكوكسو
 اإلشارة

 Wilcoxon signed rank test 

 عتنيأكثر من جممو 
>2 groups 

 

 مستقلتان
Independent 

 مرتبطتان
Paired 

-إختبار كروسكال
 واليس

Kruskal-Wallis 

test 

 إختبار فريدمان

Friedman test 

 بحث مقدم في جامعة الملك سعود، السعودية، دت.، تقييم التحليل اإلحصائي للمنشورات الدوائيةهشام أبو عودة، : المصدر
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(: األساتذة المحكمين لالستبانة01جدول رقم )  

 مجال التحكيم التخصص، الجامعة الرتبة العلمية، االسم واللقب

1جامعة سطيف  تيجاني  بالرقي أ.د/  محاسبة، 
مالءمة تم التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية 

 . المجاالت والفقرات لإلجابة على الفرضيات

 زياد هاشم السقا أ.د/
 جامعة الموصل

 العراق
 محاسبة،

تم التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة 
 .المجاالت والفقرات لإلجابة على الفرضيات

1جامعة سطيف  ساعد بن فرحات أ.د/  

منهجية 

وتقنيات 

 كمية،

لالستبانة من الناحية المنهجية تم التحكيم الكلي 
 والتقنية لجعلها أكثر قدرة على جمع البيانات.

 رشيد زرواتي أ.د/
جامعة برج 

 بوعريريج

منهجية 

البحث 

 العلمي،

تم التحكيم الكلي لالستبانة من الناحية المنهجية 
 والتقنية لجعلها أكثر قدرة على جمع البيانات.

1جامعة سطيف  عمر شريقي د/  
 محاسبة

 وتدقيق،

تم التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة 
 .المجاالت والفقرات لإلجابة على الفرضيات

سماعيل ولد عمرإ أ/ 1جامعة سطيف    محاسبة، 

ضبط تم التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية 
النسخة الفرنسية من حيث المصطلحات 

  المحاسبية التقنية. 

1جامعة سطيف  كمال محلي أ/  
معالجة 

 بيانات،

تم التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية سالمة 
بنائها المنهجي والترميز المساعدين على 

 معالجة البيانات.

،لغة فرنسية أستاذة تعليم ثانوي حياة سبوعي أ/   لترجمة الفرنسية.ل اللغوية مراجعةال 
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 املراجــــــــــــــــــــع

 
 

 المراجع باللغة العربية 

I. الكتب 

، الشـــركة العربيـــة المتحـــدة للتســـويق تـــاريخ الفكـــر االقتصـــادي، محمـــد عمـــر ومحمـــد شـــعبان عبـــد الحميـــدأبـــو عيـــده 
 .2009والتوريدات، القاهرة، مصر، 

وعمليـات التأكيـد إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجـودة والتـدقيق والمراجعـة (، IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين )
 .2010، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، األردن، 1، ج األخرى والخدمات ذات العالقة

، نصوص اقتصادية مختارة من كالم شيخ اإلسالم ابـن تيميـة، مبادئ االقتصاد اإلسالميصالحي عبد العظيم، اإل
 .2008، 1مكتبة دار المنهاج، الرياض، السعودية، ط

 .2007، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك، نظرية المحاسبةالحيالي وليد ناجي، 

 .1990، 1، دار السالسل للنشر والتوزيع، الكويت، طنظرية المحاسبةالشيرازي عباس مهدي، 

 .2007، 1األردن، طلتوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر وانظرية المحاسبة، مأمون القاضي حسين وحمدان 
 .2008، 1، دار وائل، عمان، األردن، طتطور الفكر االقتصاديالقريشي مدحت، 

، مكتبـــة دار ابـــن قتيبـــة، األحكـــام الســـلطانية والواليـــات الدينيـــةالمـــاوردي أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب، 
 .1989، 1الكويت، ط

 .1970 ،3ط ، دار الفكر،تدخلها في المجال االقتصاديآراء ابن تيمية في الدولة ومدى المبارك محمد، 

 .2012، 1، دار الحامد، عمان، األردن، طتاريخ الفكر االقتصاديالمعموري عبد علي كاظم، 

 .2009، دار الكتاب الثقافي، أربد، األردن، النظام االقتصادي في اإلسالمالوادي حازم، 

، ترجمـــة ريـــاض العبـــد هللا، دار اليـــازوري للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، 1، جنظريـــة محاســـبيةبالقـــاوي أحمـــد ريـــاحي، 
 .2009األردن، 

، دار صـفاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، عمـان، األردن، المـدخل السـلوكي فـي المحاسـبة الماليـةجمعة أحمد حلمـي، 
 .2009، 1ط

، 1، عـــين مليلـــة، الجزائـــر، ط، دار الهـــدىمنـــاهج وأدوات البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم االجتماعيـــةزرواتـــي رشـــيد، 
2007. 

بــراهيم، ترجمــة خالــد علــى أحمــد كــاجيجي نظريــة المحاســبة، كــالرك مارتــل وكــاثي جــاكو ريتشــارد  شــرويدر ولــد  وا 
 .2010محمد فال، دار المريخ، الرياض، السعودية، 

، 2المـريخ، السـعودية، ط، تعريـب أحمـد حامـد حجـاج، دار 1، جالمحاسبة المتوسطةويجانت جيري، و  كيسو دونالد
2009. 

، ترجمـة خضـر األحمـد وموفـق دعبـول سلسـلة العـدد مـن الحضـارات القديمـة حتـى عصـر الكمبيـوترماكليش جون، 
 ، دت.251عالم المعرفة، العدد 

، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، اقتصــاديات نظــم المعلومــات المحاســبية واإلداريــةمبــارك صــالح الــدين عبــد المــنعم، 
 .2000، مصر، كندريةاإلس
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، 4، طاإلســكندرية، ترجمــة كمــال خليفـة أبــو زيــد، دار المطبوعــات الجامعيــة، النظريــة المحاســبيةهندريكسـن إلــدون،  
2008. 

II. الدوريات 
فلســطين   -غــزة-، مجلــة الجامعــة اإلســالمية قيــاس التنــوع فــي الــنظم المحاســبية الدوليــة، البحيصــي عصــام محمــد
 .2006، 212 -179، ص ص: 1، العدد 14اإلنسانية( المجلد )سلسلة الدراسات 

، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية مفهــوم قيــاس القيمــة العادلــة فــي بيئــة األعمــال الســوريةالريشــاني ســمير، 
 .2011، 58 – 29، ص ص: 2، العدد 27والقانونية، المجلد 

 1، ص ص: 1ربـي، العـدد ، مجلـة التـراث العلمـي العي طرق البحث العلمي في مؤلفات الراز العاني سلسل محمد، 
– 10 ،2010.   

 .2000، 22-7؛ ص ص: 2، العدد 16، مجلة جامعة دمشق، المجلد منهج المحاسبةالقاضي حسين، 

، مجلـــة دراســـات اقتصـــادية، الفكـــر االقتصـــادي للمـــاوردي مـــن خـــالل األحكـــام الســـلطانيةالكبيســـي صـــبحي فنـــدي، 
 .2002 ،119 - 87ص ص:  ،2، العدد 2المجلد جامعة حضر موت، 

، انعكاســـات التطـــورات االقتصـــادية الحديثـــة علـــى اإلطـــار العلمـــي لنظريـــة المحاســـبة المحمـــود صـــالح عبـــد الـــرحمن
، العـدد 18إلدارة، المجلـد ، مجلة جامعة الملك عبـد العزيـز: االقتصـاد وابالتركيز على معايير المحاسبة الدولية

 .2004، 229 - 189: ، ص ص2

ــة العلــوم االقتصــادية يجــابي مــن تعــدد بــدائل القيــاس المحاســبيموقــف المــنهج المعيــاري واإليجــاني، بــالرقي ت ، مجل
 .2005، 110 - 78، ص ص: 5وعلوم التسيير لجامعة سطيف، الجزائر، العدد 

، 7االقتصـاد، المجلـد دارة و ، مجلـة اإلالقيـاس فـي العـراقفصاح اإلعالمي وأثره على وظيفـة اإلمحمود،  إبراهيمبكر 
 .2008 ،25 – 1: ص ص ،71 العدد

ـــدين حســـين،  ـــدون وآراؤه االقتصـــادية فـــي المعـــاش )العمـــل(خضـــير صـــالح ال ـــن خل ـــة اب ـــة الدراســـات التاريخي ، مجل
 .2009، 70 -43، ص ص: 1، العدد 1والحضارية، المجلد 

ــة أبحــاث االقتصــاد الفكــر االقتصــادي ألبــي يوســف، صــديقي محمــد نجــاة هللا ، ترجمــة رضــوان أحمــد فالحــي، مجل
 .1985، 99 – 77، ص ص: 2، العدد 2اإلسالمي، المجلد 

، مجلـة جامعـة كركـوك اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدوليةغازي عبد العزيز سليمان ألبياتي، 
 .2007، 167-148، ص ص: 2 دد، الع2 نسانية، العراق، المجلدراسات اإلللد

، مجلــة تكريــت للعلــوم الفكــر المحاســبي بــين غايــات المحاســبة الحديثــة ومتطلبــات الشــريعة اإلســالميةمحمــد شــكر، 
 .2007 ،150-130ص ص:  ،8، العدد 3اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، المجلد 

، مجلـة -دراسـة مقارنـة –لـدون أنموذجـا نظريـة الدولـة والفعاليـة االقتصـادية: أطروحـة ابـن خ، إبـراهيممنصور أحمـد 
 .2009، 99 – 94، ص ص: 93، العدد 31تنمية الرافدين، المجلد 

، 1، مجلـة التـراث العلمـي العربـي، العـدد المنهج التجريبي والمنهج الرياضي في فلسفة الكنـديهاشم صالح مهدي، 
 .2010، 5 – 1ص ص: 

، ابـــن خلـــدون فـــي الفكـــر االقتصـــادي: عـــرض وتحليـــل وتقـــويمإســـهامات عبـــد الـــرحمن يســـري أحمـــد عبـــد الـــرحمن، 
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 .2006 ،63-7ص ص:  ،2، العدد 13، المجلد إسالميةدراسات اقتصادية  

III. لعلميةرسائل اال 
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اإلعالم المحاسبي كمقدمات أساسية  وظيفة التأثيرات الناتجة عن اعتبار اتجاهاتاألطروحة إلى معالجة إشكالية  تهدف هذه

لمتطلبات  (SCF) مكانية مواكبة النظام المحاسبي المالي، ومدى إ(IFRS) لقواعد وأساليب القياس في ظل معايير المحاسبة الدولية
مراحل التطور  تحليل هيكلية تفاعل اإلفصاح والقياس المحاسبّيين في مختلف إلى ؛ حيث تطرقنا من خاللهااإلعالم المحاسبي الدولي
يديولوجية بناء معايير المحاسبة الدولية ووظيفة اإلعالم المحاسبي، وصوال إلى تحديد االعتبارات الجديدة إالمحاسبي، ومن ثم إلى 

ن التي أملتها هذه األخيرة على قواعد وأساليب القياس، وتحديد األسس النظرية التي تمكننا من إجراء الدراسة التطبيقية المقارنة بي
SCF و IFRS متكاملة الستفادة القتراح آليةSCF وكانت أهم النتائج وجعله قادرا على مواكبة متطلبات اإلعالم المحاسبي الدولية .

التي توصلنا إليها تبعية القياس لإلفصاح في مختلف مراحل التطور المحاسبي، مع تحديد أسباب فجوة اإلعالم المحاسبي بمختلف 
أثيرات التي أوجدتها اتجاهات اإلعالم المحاسبي الدولي على مفاهيم ومبادئ ومحّددات القياس من جانب القواعد، أبعادها، وتبّيين الت

وعلى تشغيل البيانات والتقديرات وتنبؤات وتوقعات القياس من جانب األساليب؛ لنحّدد في األخير آلية لتطوير المتطلبات اإلعالمية 
، لتعميق البعد اإلعالمي للقياس SCFكبديل لـ  (SGCF)قترح النظام العام للمحاسبة المالية للمجتمع المالي الجزائري وتقديم م

 المحاسبي في الجزائر، وجعله يواكب المتطلبات الدولية بعيدا عن الفجوة اإلعالمية.   
، قواعد القياس، أساليب القياس، معايير المحاسبة حاسبي، اتجاهات اإلعالم المحاسبيموظيفة اإلعالم الالكلمات المفتاحية: 

، متطلبات اإلعالم المحاسبي، فجوة اإلعالم المحاسبي، مقترح النظام العام (SCF)، النظام المحاسبي المالي (IFRS)الدولية 
 .(SGCF)للمحاسبة المالية 

Abstract: _________________________________________________________________________ 

The aim of this thesis is to study the problematic of the effects resulting from the considering of 

accounting informational function's trends under the international accounting standards (IFRS) as a 

basic introduction for the rules and methods of measurement, and the possibility that financial 

accounting system (SCF) keeps up with the requirements of International Accounting informational, 

where we discussed through it the structure of the interaction between accounting disclosure and 

measurement in the various phases of accounting evolution, and then the ideological construction of 

the International Accounting Standards and the accounting informational function, down to 

identifying new considerations dictated by the latter on the rules and methods of measurement, and 

determine the theoretical foundations that enable us to conduct the comparative practical study 

between SCF and IFRS to propose a comprehensive mechanism to improve the SCF, and make it able 

to cope with the requirements of international accounting informational. The most important of our 

results were: The dependence of measurement on disclosure in the various phases of accounting 

evolution, and identifying the causes of the accounting informational gap with its various dimensions, 

and indicating the effects created by the trends of the international accounting informational on 

concepts, principles and constraints of measurement (on the part of rules); and  on the operation of the 

data, estimates, forecasts and expectations of measurement (on the part of methods), to determine in 

the end the mechanism for developing the information requirements of the Algerian financial 

community, and submit a proposal for the General system of financial accounting (SGCF) as an 

alternative of SCF, for deepening informational dimension of the accounting measurement in Algeria, 

and bring it line up with international requirements away from the informational gap. 
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