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 الفصل األول

 مقدمة عامة عن المحاسبة
 التطور التاريخي للمحاسبة

يرجع تاريخ المحاسبة إلى الوقت الذي احتاج فيه  الرهرل لتبهالل ال هيل نالم هافع ادقت هالية   

نتطورت المحاسهبة لىهى مهر الهنمي ةتيجهة تطهور الحاجهة إلهى الته مات الته   التجارة،نممارسة 

نق  جاء هذا ةتيجهة ترالها العوامها ادقت هالية  المالية،لي األح اث  ت  مها بالتبارها ألاة لىتعبير

 نادجتمالية نال اةوةية.

تسهههجيا األحههه اث ادقت هههالية بموجههه  رمهههو  سهههال  ةألشاااورياحضاااار  الإذ لههوحف فههه    

لىهى  البااللوو الممتىكات ، بع  ذلك للهت ثاهار يت اس  نادهتمام بحماية  استت امها ف  حي   نبما

ل لأللواح الطي ية ف  ت نيي ال واةيي ناألةظمهة لمعهام ت التبهالل التجهاري ، فعه   لهي استت امه

بياةههات لههي تكههاليا اوةتههاج نالمبيعههات نالههذمل نادلتنامههات نالهه لا نمههي أبر ههها مسههىة قههواةيي 

فه   الفرعونواةأماا لالحضاار  مالة قاةوةية( معظمهها لمعالجهة ال عهايا التجاريهة. 222حموراب  )

نمهها تطههور ال طههاق ادقت ههالي فهه  الع يهه  مههي مرافهه  الحيههاة  لليهها لىههىفه هها  الي ال يهها بهه ل ن

صاحبها مي حاجهة إلهى المعىومهات ادقت هالية لمومها  نالمحاسهبية ل وصها  ، فاسهتت مت لهذلك 

الغرض سج ت لعبط حركة المتننن ناوةتاج لىمحاصهيا النراليهة نريرهها ، كمها تهل الىجهوء 

ي المههالييي ورسههالهل إلههى متتىهها الم اقعههات لىرقابههة لىههى األمههوال. نفهه  إلههى تعيههيي المههراقبي

تطهورت المحاسهبة تطهورا  كبيهرا  ، نتهوج ههذا التطهور  الرومانواةالحضاار  الحضار  اإلغريقوة و

، نكوسههيىة لى يههام المحاسههب  ، نفهه  مرحىههة بظهههور ال  ههول كوسههيىة لىتبههالل بهه د  مههي الم ايعههة 

لىى التطريع ال اةوة  نالت ظيل اولاري نادهتمام  ادهتماماةية أة   مت  مة مي الحعارة الرنم

بحسابات العرائ  نتوسهع فه  اسهتت ام ال  هول ، مهع تطهور كبيهر فه  أةهواا المسهت  ات ناله فاتر 

 المحاسبية. ناوجراءات

كهان لىمحاسهبة مكاةهة ل ائ يهة نتطبي يههة  اوسه منم هذ فجهر  اإلسامموةعهاد الدولاة نفه    

إذ كهان ال به  محمه  صهىى الىه  لىيه   الحيهاة،مع التعهاليل السهمانية الته  شهمىت كها ةهواح   يا  تماش

نسىل يتتهذ المحاسهبيي نالكتهاغ لغهرض اهبط األمهوال لىمعهام ت ناله يون نال ه قات ، نكهذلك 

، حيههأ أةطههلت الهه نانيي لتكههون الحههال فهه  لههه  التىرههاء الراشهه يي نال نلههة األمويههة نالعباسههية 

ثا بيت مال المسىميي ، كبيت المال نليوان التهراج نليهوان النمهام )لائهرة المحاسهبة مؤسسات تم

فهه  الوقههت الحااههر( ننديههة الحسههبة نريرههها. هههذا نقهه  اسههتت مت مجمولههة لفتريههة نمسههت  ية 

متكامىة وابات المعام ت المالية نتىتي ها نالرقابة لىيها ، فر  ال نانيي كان ه ا  لفتر تعىي ه  

، نالمتننمات الذي يمااا لفتر األستاذ )الرصهي  ناألقرهال(  الذي يطاب  لفتر اليومية العامة اليومي

بي مها التتمهة السه وية ت ابها ميهنان المراجعهة  الطههريمراجعهة ال، نالتتمة الطهرية ت ابا ميهنان 

  السههه وي ، نادرترهههاا ي ابههها الميناةيهههة العموميهههة ،نالبهههراءة نالطهههاه  يمهههث ن المسهههت   التهههارج

( لفترا  محاسبيا  مي أهمها ، لفتهر ال ر هات 22نال الى  لىى التوال . فر  ال نلة العباسية استت م )

..الههخ. نكاةهت صههرحات اله فاتر تههرقل نتتهتل بتههتل ، نلفتهر اويههرالات ، نلفتهر األمههوال ال هالرة 

اة ، الغ ائل ، الر ء الوال  أن السىطان ، نكان التسجيا يتل مي يميي ال فتر بال سبة لإليرالات )النك

، التراج ، العطر ، الجنية ..الخ( ، بي ما يهتل التسهجيا مهي يسهار اله فتر بال سهبة لى ر هات )ك ر هات 

العهرغ لى هرر إلهى جاةه  األرقهام فع   لي اكتطاف  الحرنغ ، نالتعىيل ، نش  الطرق ، ..الخ(

 ها حعهارة الطهرق العربه  أسهمت الحهرنغ ال هىيبية فه  ةنق  ( ، 9… 3 , 2 , 1 , 0العربية )

اسهتت م الغهرغ األرقهام العربيهة ألنل ، نقه   أنربهاإلهى اوس م  ف  جاةبها المالي نرير المالي 

 مي لية. 2211مرة ف  ج وه بايطاليا بح نل لام 

 ف  ا ث مراحا رئيسة ه : فتل تطور المحاسبة بمرهومها العىم  التاريت أما   
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 حب المشروعأوالً: المحاسبة في خدمة صا
اقت ههرت المحاسههبة فهه  هههذه المرحىههة لىههى قيههام ةتيجههة ال طههاق مههي ربهه  أن لسههارة ،   

نالتبر صاح  المطرنا هو المهتل الوحي  بهذه ال تيجة كوة  المسؤنل األنل ناأللير لي كا ما 

يح ث ف  المطرنا ، نك تيجة لذلك ظهرت ل ة معالجات محاسبية ب أت بال ي  المررل ال تطورت 

لىى ي  لالل الرياايات اويطال  الراه  لوقا  اةتطاره ت ليل الذي تل) ى استت ام ال ي  المنلنجإل

نذلهك فه  كتابه  مراجعهة  ف  إابات المعهام ت الماليهة التاصهة بالمطهرنام( 2141لام  باسيول 

ج فعا اكتطهاف ال يه  المهنلن ليت س نةتيجة ل طر هذا الكتاغ ألى ذلك  ف  الرياايات ناله  سة

 .ل 

 ثانواً: المحاسبة في خدمة الجهات الخارجوة
مع كبر نتوسع حجل الوح ات ادقت الية نتع ل الجهات الت  لها اهتمامات متتىرة معهها   

ناةر هههال أصهههحاغ المىكيهههة لهههي اولارة نظههههور شهههركات األشهههتا  )الطهههركات التعهههام ية( 

ة تهوفير سهجا تهاريت  لعمىيهات نشركات األموال )الطركات المساهمة( ، تطى  ذلك مي المحاسب

الوح ة ادقت الية نال يام بعمىيات حسابية نت  يرية مي ناقع السج ت لت  يمها لكا مي ل  اهتمام 

 .، فتمتعت المرحىة بظهور المحاسبة المالية بالوح ة ادقت الية

 ثالثاً: المحاسبة كنظام للمعلومات في خدمة الوحد  االقتصادية
الكبيههرة التهه  حهه ات فهه  المجههال ادقت ههالي فهه  ال ههرن التاسههع لطههر ةتيجههة  لىتطههورات   

نظهور الطركات ال  الية الكبيرة نا ليال ح ة الم افسة تطى  ههذا مهي المحاسهبة تهوفير بياةهات 

نذلهك مهي له ل محاسهبة التكهاليا ، إد أن ق هورها  الوح ة ادقت هاليةتر يىية أكثر لي ةطاق 

رارات المسههت بىية اسهتوج  ظههور المحاسهبة اولاريهة كعههرنرة فه  حها المطهك ت المتعى هة بهال 

لتوفير المعىومات المحاسبية ال  مة لحا مثا هذه المطك ت نترشي  ال هرارات اولاريهة المتعى هة 

 بها.

 العوامل التي ساهمت في تطور المحاسبة

 م ها: ه ا  الع ي  مي العواما ناألسباغ الت  ساهمت بطكا فعال ف  تطور المحاسبة  

تحول قري ة اوةتاج مي الطري ة الي نية إلى ةظام الت  يع بالم اةع، نق  ن الثورة ال  الية: -2

أارت الثورة ال  الية لىى المحاسبة بسب  حاجهة مه يري الم هاةع إلهى معرفهة تكىرهة إةتهاج 

 سىعهل.

الة ظهور الطهركات المسهاهمة العامهة: كمطهرنلات اهتمة نمها صهاح  ذلهك مهي تع يه  ن يه -2

 ىيات المالية نقرق الرقابة لىيها، ناألةماق المتتىرة مي الوح ات ادقت الية.العم

 .لى ت  يل الت ارير الماليةف ا مىكية المطرنا لي إلارت : نما صاح  ذلك مي حاجة إ -1

 .الحالييي نالمتوقعيي تع ل المستثمريي -1

إلهى اهرنرة اهغط ال ر هات إلهى أقها   يالة حجل الم افسة بيي المطهاريع المتطهابهة: ألى ذلهك -5

إلهى لرجة ممك ة مع ادحتراظ بجولة السىعة مي أجا  يالة مع ل الربحية ، نهذا به نره ألى 

 التكاليا نالمحاسبة اولارية نتطبي  أةظمة الرقابة ال الىية. محاسبةظهور 

جههة الحكومههة إلههى ، نحاالتههلاير الحكههوم : مههي لهه ل التطههريعات ال اةوةيههة نالماليههة نالتجاريههة -6

 نارنرة نجول سج ت م تظمة. فرض العرائ  لىى أرباح المطرنلات

 ، نظهور ال  ول.اوس ميةال  يمة نالحعارة  الحعارات -7

 .نالعولمة ناأل مات ادقت الية اقت الية ج ي ة نظهور التجارة العالمية أةططةظهور  -2

 ظهور الم ظمات نالهيئات المحاسبية. -4

إلى الع ي  مهي العوامها األلهرى المتمثىهة بهالتطورات الهائىهة نادةجها ات العىميهة فه  فع    -21

 كافة العىوم األلرى كاستت ام الطبكات العالمية )ادةترةت( ...الخ.
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 تعريف المحاسبة
تتتص المحاسبة بت مة ال طاق ادقت الي نادجتمهال  سهواءك كهان ههذا ال طهاق ت هوم به    

لنلة ، نتتمثا هذه الت مة فه  نصها نتىتهيص األحه اث الماليهة لهذلك ال طهاق أن  نح ة اقت الية

لههي قريهه  قيههام تىههك األحهه اث نتسههجيىها نتبويبههها فهه  مجمولههة مههي السههج ت ليتسهه ى تههوفير 

 البياةات ناألرقام الت  تعبر لي هذه األح اث بطكا م ظل نلقي .

العمىيهات التجاريههة ذات تسهجيا نت ه يا نتىتهيص  فهي المحاسهبة لىهى أةهها تلرفهنقه    

 ال رة المالية ناستت   ال تائج م ها نترسير نتحىيا هذه ال تائج.

نه ههها  مهههي لرفهههها لىهههى أةهههها لمىيهههة تح يههه  نقيهههام نتوصهههيا البياةهههات نالمعىومهههات   

 ادقت الية لىجهات المستري ة م ها ف  اتتاذ ال رارات.

لهه  تحويهها البياةههات ناألحهه اث نلرفههت المحاسههبة لىههى أةههها ةظههام معىومههات يههتل مههي ل   

ادقت ههالية )المهه ل ت( إلههى قههوائل نت ههارير محاسههبية )المترجههات( نذلههك مههي لهه ل الع يهه  مههي 

 ا مثا التسجيا نالتبوي  نالتىتيص.أةططة التطغي

العىل الذي يبحأ ف  قرق تح ي  نتسجيا نتبويه  نتحىيها المعهام ت  نلرفت لىى أةها  

فالمحاسبة تع  لىل اجتمهال  أي تهرتبط  .لت مة أرراض معي   ادقت اليةوح ة المالية المتتىرة لى

تعهمي مجمولهة مهي ال واله  نالمبهالن نال ظريهات نالطهرق الته  تارتباق نايه  بهالمجتمع حيهأ 

  تحكل هذا العىل.

 تتكون مي ش يي هما: أنلذا يمكي ال ول أن المحاسبة ف  تعريرها يمكي   

)الصالة لاالمجتم   نلتمينهها بتهوا  العىهل نمالة لىمية ت ل لىيها رة معرفة م  لها أنإذ  :العلم -

  .والتأثور فوه، قاللوة الحقائق للتعديل والتغوور، النمو والتطور، تراكموة البناء(

 ت هية نالذاتيهة لىمحاسه طتعتمه  لىهى ال ه رات الةهها به أت كمه هة كوالمه يهة  ني    بها :فن -

 .نأةها مه ة م ظمة

ختص لتسجول وتبوياب وتلخاوص األحادال المالواة تلشكل عام هي فن وعلم  المحاسبةف  

 لصور  لها داللتها وأهموتها في ترشود القرارات على مختلف المستويات.

 أهداف المحاسبة

 يمكي تىتيص أه اف المحاسبة بما يى :  

لتسههجيا جميههع اتسهجيا العمىيههات يهه نيا  أن ثليهها  مههي ناقههع المسههت  ات المؤيهه ة لههها بحيههأ يطههما  -2

 العمىيات نف  تسىسا نقولها التاريت .

 تبوي  نت  يا العمىيات المالية ف  حسابات مست ىة تبيي: -2

 بال سبة لىمتعامىيي معها. لوح ة ادقت اليةم يوةية نلائ ية ا  -أ

 نإيرالاتها. الوح ة ادقت اليةم رنفات  -غ

 نالتناماتها.الوح ة ادقت الية  موجولات -ج

 لسارة. نأرب   مي الوح ة ادقت الية لي الم ة المالية المعي ةتراج ةتائج ألمال است -1

 يعهرض لىهى شهكا ميناةيهة لموميهةنف  تاريخ معهيي  ىوح ة ادقت اليةبيان المركن المال  ل -1

 .التناماتهان ل الوح ة ادقت اليةرنمعىومات لي موا

ت ال  مة لها سواءك لىى شكا ت هارير محاسهبية بكافة المعىوماالوح ة ادقت الية  تنني  إلارة -5

 فعه   لهي أن قوائل مالية لنرية أن رير لنرية أن لىى شكا مذكرات ترسيرية أن إح هاءات

ت ه يل ن لىهى توليه  الته ف  ال  ه ي الوحه ة ادقت هاليةت  يل معىومات تسهال  لىهى ت يهيل قه رة 

ف  التتطيط  لوح ةاإلارة  ف ترشي به  نم الرها وح ةلىمعىومات لي الموارل ادقت الية 

 .ادستثمارية نالتمويىية ..الخ نالرقابة ناتتاذ ال رار

 قيام ال طاق ادقت الي لى نلة مي ل ل قيام ال لا ال وم . -6

 

 

 



  

 4 

 

 المحاسبة ومسك الدفاتر
فه  لفاترهها  نحه ة اقت هاليةألي مطهرنا أن  ته نيي العمىيهات الماليهةيع   مسك اله فاتر   

ج ةتائجها نف ا  لىمبالن المحاسهبية. أمها لىهل المحاسهبة فيتعهمي لراسهة المبهالن ناألسه  ناستترا

التهه  يعتمهه  لىيههها ماسههك الهه فاتر فهه  تسههجيا لمىياتههها الماليههة نيع ههى بترسههير ال تههائج نتحىيىههها 

فهو يتهتص بعمىيهة التسهجيا فه  اله فاتر ، لذا فلن مسك ال فاتر هو جنء مي المحاسبة  نلراها.

 ت المحاسبية ف ط. نالسج

الوحه ات نيميا ماسك ال فاتر إلى العما اآلله  الرنتي ه  نيطىه  لىهى ماسهك اله فاتر فه    

 أما الررق بيي كات  الحسابات نالمحاس  هو: ، الرسمية بكات  الحسابات ادقت الية

 ظهام ، نيجه  أن يكهون ل يه  إلمهام ب الوح ة ادقت هاليةكات  الحسابات ي وم بتسجيا لمىيات  -2

كههون ل يه  اولمههام الكههاف  ب ظههام يمهها المحاسه  فيجهه  أن ، أ مسهك الهه فاتر نقري ههة ال يه  فيههها

ن إلذا فه، ع م ومات  نإل ال الت ارير نتحىيىها يتسجيا العمىيات نت ميل ال ظام المحاسب  بجم

 لما المحاس  هو أنسع نأشما مي لما كات  الحسابات.

فهه  حههيي أن المحاسهه  ،  ة لإللمههام بعمىيههة مسههك الهه فاتركاتهه  الحسههابات يحتههاج أشهههر معهه نل -2

يحتاج إلى س وات ل ي ة مي ال راسهة نالتبهرة لكه  يكهون بم ه نره ناهع األةظمهة نال واله  

 .الوح ة ادقت اليةالت  ت ئل قبيعة لما 

 الجهات المستفود  من المعلومات المحاسبوة

نه  الع ا المركهر الهذي يسهيطر ، إن المحاسبة ف  المطرنا ه  مركن تجمع األل اغ   

نذلك بسب  أهمية المعىومات الت  ت  مها لهإللارة نالته  به نةها ، لىى الجها  الع ب  لىمطرنا 

ن قيمة المحاسبة ت بع مهي إلذا فتتذ قراراتها ب ورة لىمية سىيمة ، د يمكي ولارة المطرنا أن ت

نفيمها يىه  أةهواا المسهتري يي مهي  . يي م ههافائ ة المعىومات المحاسبية ف  تىبية احتياجات المسهتري

 المعىومات المحاسبية نالروائ  المتح ىة مي استت امها:

: تعما المحاسبة لىى تنني  اولارة بالمعىومات العرنرية دتتهاذ ال هرارات إدار  المشروع  -1

السههههههىيمة لاصههههههة تىههههههك التهههههه  تتعىهههههه  بادسههههههتغ ل الكرههههههوء لىمههههههوارل المحهههههه نلة فهههههه  

ري ة مهي المعىومهات المحاسهبية أمها األقراف ال الىية المسهت )إلارة المطرنا(ثاالمطرنا.نتم

 .األقراف التارجية المستري ة مي المعىومات فهل ما ل اها

)أصحاغ المىكية المالك الررل ، أن الطركاء ، أن المساهمون(: حيهأ يكهون أصحاب المشروع  -2

 ادهتمام بالعائ  لىى رأم المال ل وصا .

نا فهه  : تسههال  المعىومههات التهه  ت هه مها المحاسههبة لائ هه  المطههرو المشااروع والمااوردو دائناا -3

 ،نمي ال حركة ال   ية في  نم  رت  لىى تحما نس ال ال يون.الحكل لىى الواع المال  ل 

 الوحهه ة ادقت ههالية: تسههال  المعىومههات المحاسههبية المسههتترجة مههي لفههاتر دائاار  الضااريبة -4

تح ي  حه  ال نلهة مي ال ن، ل لا لىى تح ي  الرب  التااع لىعريبة موظر  لائرة اريبة ا

 ف  أرباح المطرنا.

ت ه م المحاسهبة معىومهات ماليهة متتىرهة لهي المطهرنا يسهتت مها المحىها  المحللو  الماالوو : -5

 المال  كلسام لت  يل ال    ناورشال لىمستثمريي.

ةه  لهي إف الوحه ات ادقت هاليةال  له ى إحه ى ل  ما ي رر المستثمر استثمار أموالمستثمرو :  -6

 .الوح ةلىى بياةات مالية م طورة لي تىك  ار التباقا  نإةما يب   قرارهيتتذ هذا ال ر

يطههالبون  ل هرض مهي أشههتا  أن م هرف فهإةهل الوحهه ة ادقت هاليةقىه  ل ه   المقرضاو : -7

 ف  إيراء ال رض. يتها، نذلك لإلق ا لىى إمكاةب تائج ةطاقها نمركنها المال   الوح ة

تعتبههر المعىومههات المحاسههبية التهه  تعهه ها المحاسههبة بمثابههة م ههالر  الدارسااو  والباااحثو : -8

 أساسية يسترال م ها ل   ال يام بالبحوث ادقت الية نالمالية المتتىرة.

كهها مهه هل يحتههاج إلههى فالعمهه ء نالسههىطات ال عههائية نالمواق ههون نالعههامىيي  فعهه   لههي  

ت المحاسبية أمها لمعرفهة موقها الوحه ة ادقت هالية نمه ى إمكاةيهة اسهتمرارها نبالتهال  المعىوما

 نكىرة السىع نالت مات م ترةهة ب وليتهها ادستمرار ف  الح ول لىى البعائع نالموال نالت مات



  

 5 

 

، أن تكون بحاجة لهذه المعىومات ل   ةطؤ الم ا لهات بهيي المطهرنا نالغيهر هذا بال سبة لىعم ء 

  مواوا إقرار إف م المطرنا نههذا بال سهبة لىسهىطة ال عهائية ، أن ادقه ا لىهى ناهع أن ف

نههذا بال سهبة لىمهواق يي ، اآلاار ادجتمالية نالبيئيهة لىمطهرنا المطرنا مي ةواح  كثيرة أهمها 

أما العامىيي ف  المطرنا فيهتمون ب رجة كبيرة بواع المطرنا نمست بى  ، فاةتمهائهل لىمطهرنا 

 رن بلجورهل نمكافلتهل.م ت

 عمقة المحاسبة لفروع المعرفة األخرى

، حيهأ تعتمهه  لىيهها فهه  تطهوير أسسههها تهرتبط المحاسهبة بع قههة ناي هة بكثيههر مهي العىههوم   

نقرقههها نأسههاليبها نبالم ابهها فإةههها ت هه م لتىههك العىههوم لهه مات كبيههرة د ر ههى ل ههها نيمكههي إظهههار 

 رى فيما يى :ل قة المحاسبة بررنا المعرفة األل

 المحاسبة واالقتصاد أوالً:

ن األفكار المستت مة ف  المجال المحاسهب  ه ا  ل قة قوية بيي المحاسبة نادقت ال إذ أ  

 مستم ة مي المراهيل ادقت الية ، مثال لىى ذلك:

 الرب : هو مرهوم اقت الي تعما المحاسبة لىى قياس  ب ورة لنرية. -2

لجاري نال طاق ادستثماري )الرأسمال ( هو ف  األصا مرههوم اقت هالي التميين بيي ال طاق ا -2

 لىتررقة بيي ال لا نرأم المال.

فع   لي استت ام م طىحات اقت الية م ها أار التعتل لتع يا ال هوائل الماليهة ، نكىرهة   

بها الررصة الب يىة نريرها ، نكذلك ف  الم ابها تهل اسهتت ام بعهم الم هطىحات المحاسهبية مهي ق

 ادقت اليون كالميناةية ، قائمة التا ..الخ.

 المحاسبة واإلدار  ثانواً:
إذ تتكاما المحاسبة نلىهل اولارة إلهى  إن الع قة بيي المحاسبة ناولارة ه  ل قة تباللية  

فبم ابهها مهها ت  مهه  المحاسههبة مههي بياةههات ترشهه  ال ههرارات اولاريههة فههلن اولارة ت يههر  لرجههة كبيههرة

نالسياسهات التهه   الوحه ة ادقت ههاليةام المحاسههبة مهي لهه ل تننيه  المحاسهبة بلههه اف الطريه  أمه

 حتى تتمكي المحاسبة مي ألاء مهمتها ب جاح. اسوف تتب اه

 المحاسبة واإلحصاء ثالثاً:

 :اآلت يكمي ف  إن ةواح  ادرتباق بيي المحاسبة ناوح اء   

 ية لتسهيا مهمة إةتاج المعىومات.المحاسبة تستعيي بالوسائا ناألسالي  اوح ائ -2

ال هوائل نالت هارير الماليهة فه   فه  اوح اء يعتم  لىى األرقام نالبياةات المحاسبية الت  تظههر -2

 ال راسات الت  تجريها لىى المطاريع نالسىع الم تجة.

 ً  : المحاسبة والقانو رالعا
 :قة باآلت الع  تح ي   ة ادقت الية نح ة قاةوةية يمكيالوحالتبار ب  

 ال اةون ي ظل لمىية مسك ال فاتر نالسج ت المحاسبية نةولية هذه ال فاتر. -2

 ك طاق لما لىمحاسبة. الوح ات ادقت اليةال اةون ي ظل لمىية تع ل أشكال  -2

فه  التعاقه ات نادلتنامهات فيمها بي هها فيحه ل  الوحه ات ادقت هاليةال اةون ي ظل لمىية للهول  -1

 ات كا م ها.ح وق نالتنام

فع   لي ذلك فلن لىمحاسهبة ل قهة مهع بعهم العىهوم التطبي يهة نادجتماليهة ةهذكر م هها   

لىى سبيا المثال د الح ر: ل قة المحاسبة بـ ) ت  يات الحاسهوغ ، اله  سهة ال ه الية نالم ةيهة 

 ..الخ(..، الرياايات نبحوث العمىيات، السىو  الت ظيم  ، البيئة 
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 محاسبةفروع ال
 :يمكي تح ي ها بما يى  ا لهاهرت ل ة فرنةتيجة لتع ل أرراض المحاسبة ظ  

 المحاسبة المالوة أوالً:
يع ههى هههذا الرههرا بتسههجيا أن تسههمى المحاسههبة العامههة أن التجاريههة ن نههه  المحاسههبة األم  

يص نتبويه  اهل تىته (، ماليهة تجاريهة ،  ،  راليهة العمىيات المالية لىوحه ة ادقت هالية )صه الية

العمىيهات لتحعهير ال ههوائل الماليهة المتتىرههة ك ائمهة ةتيجهة األلمههال )قائمهة الهه لا( نقائمهة المركههن 

 المال  )الميناةية العمومية(.

 تدقوق الحسالات ثانواً:
يبحأ ههذا نتب أ مي حيأ ي ته  لما المحاس  ، ننيطى  لىيها أيعا  المحاسبة ال اةوةية   

قابة ال الىية نالبياةات المحاسبية المبي ة ف  ال فاتر نالسج ت نال هوائل الررا ف  فحص أةظمة الر

نذلهك ولطهاء ت ريهر يتعهمي رأيها  ف يها  محايه ا  أن مسهت    لهي مه ى ،  وحه ة ادقت هاليةالمالية لى

الوحه ة صحة أن لقة هذه البياةات نلرجة ادلتمال لىيها نم ى تمثيا ال وائل المالية ةتيجهة ألمهال 

يع  ته قي ا  ماليها   ، نق  تطورت أه اف الت قي  فىل مي رب  أن لسارة نمركنها المال  ت اليةادق

 ف ط نإةما تجان  هذه األمور ليطما:

، نيمكهي  الت قي  ادلكترنة : نذلك ف  حالة استت ام الحاس  ادلكترنة  ف  العما المحاسب  -2

 .حاسوغأن تتل لمىية الت قي  باستت ام الحاسوغ أن حول ال

الت قي  اولاري: لىتلك  مي تح ي  أه اف المطرنا ب ورة اقت الية أي الح ول لىهى أكبهر  -2

 ق ر مي الم رعة نبلقا ةر ة ممك ة.

 الواج  تح ي ها.أن المطرنا ح   األه اف المح لة ت قي  األه اف: لىتلك  مي  -1

 ألفرال المجتمع. الت قي  ادجتمال : لىتلك  مي تح ي  الرفاهية ادجتمالية -1

 .ى المساهمة ف  الحراظ لىيهاالت قي  البيئ : لىتلك  مي أار المطرنا لىى البيئة نم  -5

 نيسعى لىتلك  مي م ى ت ريذ استراتيجيات الوح ة ادقت الية.يج : الت قي  اوسترات -6

 محاسبة التكالوفثالثاً: 
كالسهىعة أن ال سهل أن م ط هة البيهع كىرة نح ة ةطهاق معهيي نقيام يع ى هذا الررا بتح ي     

ا نتجميع نت  يا نتىتهيص نلهرض نترسهير يالجغرافية أن قري ة إةتاج معيي لي قري  تسج

، نتته م  بياةات الموال نالعما نتكاليا الت  يع رير المباشرة نالمتعى ة بإةتهاج السهىعة أن الت مهة

تتطهيط معىومات م ئمهة ألرهراض المحاسبة التكاليا بال رجة األنلى إلارة المطرنا بتنني ها ب

 :يص أرراض محاسبة التكاليا باألت يمكي تىتناتتاذ ال رارات نالرقابة.

 .رب  لىرترة نت ييل المتنننكىرة الوح ات الم تجة مي السىع لغرض تح ي  ال تح ي  -2

 مراقبة التكاليا نإب ائها لىى أقا مستوى ممكي. -2

 ئمة لىتتطيط ناتتاذ ال رارات مثا تسعير الم تجات.تنني  ادلارة بالمعىومات الم  -1

 المحاسبة الضريبوةرالعاً: 

بة نفه  يتع ى بعرض البياةات المحاسبية ال  مة ألرهراض تح يه  الهرب  التااهع لىعهر  

، كمهها نتبحههأ فهه  لههرض نتحىيهها ةههواح  ادلههت ف بههيي المبههالن  أحكههام ال ههواةيي العههريبية

العهريبة مهي أجها ت ريه  نجههات ال ظهر فه  ال عهايا المتتىهها  المتعهارف لىيهها نأحكهام قهواةيي

، نلىهههى محاسههه  العهههرائ  أن يىهههل إلمامههها  كافيههها  ب هههواةيي العهههريبة نجميهههع التعىيمهههات  لىيهههها

 نالترسيرات التاصة بتىك ال واةيي محاسبيا  ناريبيا .

 المحاسبة الحكوموةخامساً: 

الته  تهه ف ت العامهة ئهاحكوميهة نالهيي ت ر هذا الررا لىهى المحاسهبة فه  المؤسسهات ال  

لىى تنني  إلارة تىك  الحكومية، نتعما المحاسبة  لت مة المواق يي نالمجتمع نلي  به ف الرب 

المؤسسات بمعىومهات ماليهة مريه ة تسهال ها فه  الرقابهة لىهى صهرف أمهوال ال نلهة نف ها  لى هواةيي 

بتسهجيا لمىيهات تع هى محاسهبة الحكوميهة ال، ف ناألةظمة نالتعىيمات الته  ت ه رها ن ارة الماليهة



  

 7 

 

تح يا نصرف الموارل الحكومية نت  يل الت ارير ال نرية ل ها نلي ةتائجها لألجهنة الحكوميهة 

 اض التتطيط نالمتابعة نالرقابة لىى أموال ال نلة.ر، نبذلك فه  تت م أر الت ريذية أن التطريعية

 المحاسبة اإلداريةسادساً: 
ع نمعالجة لىبياةات الماليهة نريهر الماليهة نفه  أسهالي  نقواله  محه لة تجمي نتعرف بلةها  

لى يهام  الوحه ة ادقت هاليةتته م اولارات المتتىرهة فه  محاسهبية مي أجا الوصهول إلهى معىومهات 

لاريهههة تتهههتص بتهههوفير ، فالمحاسهههبة اوة مهههي تتطهههيط نرقابهههة ناتتهههاذ قهههراراتبوظائرهههها الرئيسههه

الوحه ة مهي له ل تركينهها لىهى  اراتجهال اتتهاذ ال هرهها فه  متوظيري  كيريهة المعىومات نتواه

 .ككا ادقت الية

 نظم المعلومات المحاسبوةسالعاً: 
( الوح ات ادقت هاليةف  )هذا الررا مي المحاسبة إلى لى  اوجراءات المحاسبية  فيه   

ال ظهام المحاسهب   نيجه  أن يت اسه  ، ال  مة لتجميع المعىومات المالية نت  يل الت ارير الم ئمهة

بحيأ يننل هذا ال ظام ادلارة ات نمتطىبات تىك الوح ة المستت م ف  أية نح ة اقت الية مع حاج

نيههتل ت ههميل ال ظههام المحاسههب  بههه ف ، كىرههة ممك ههة الماليههة فهه  الوقههت الم اسهه  نبلقهها بالبياةههات 

 تح ي  ال نرة المحاسبية نالسج ت نال فاتر الواج  استعمالها.

 ً  المحاسبة القوموة:ثامنا
قهار محاسهب  قهوم  شهاما له  مجمولهة مهي المبهالن نالمرهاهيل إيهتل ههذا الرهرا بواهع   

ادقت ههالية نالمحاسههبية، نيمثهها هههذا اوقههار قيههام نتحىيهها ادقت ههال ال ههوم  بمتتىهها أةطههطت  

 نقطالات .

محاسهبة نمحاسهبة اله رط نالمحاسهبة النراليهة فع   إلى الع ي  مي الررنا األلرى مثها  

نالمحاسهههبة  المههههي الحهههرة نالمؤسسهههات الماليهههة نالر  قيهههة نالمستطهههريات نالجمعيهههات نال هههوالي

 ...الخ.نالمحاسبة ال نلية  الموارل البطريةنمحاسبة البيئية نالمحاسبة ادجتمالية 

 ةلمحاسبل النظري اإلطار

مهي المرهاهيل  لتست   المحاسبة نف  كا مراحا تحىيا نإله ال البياةهات نلراهها إلهى له   

الررنض نالمبالن نتع  هذه المراهيل نالررنض نالمبالن نالمح لات المحاسهبية اوقهار ال ظهري 

 ( األت :2-2لىمحاسبة نيمكي ت وير هذا اوقار امي الطكا ) ألمراهيم ، 
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 ل لمىية تعريا نت  يا يعرف المرهوم بلة  ال تاج الذي ي طل مي لأوالً: المفاهوم المحاسبوة: 

نتعهه  المرههاهيل ولهه ال ال ههوائل الماليههة ،  الههرئي المرههاهيل اوقههار اههل ترسههير الظههواهر.  نتطههكا 

مي المراهيل المحاسبية ن ةطلت ل   الررنض نالمبالن المحاسبية. الذي المحاسبية الم بع األساس 

 ي بغ  معرفتها ه :الذي 

نهه  لبهارة لهي كطها يتعهمي جهاةبيي احه هما ز الماالي(: الموزانوة العموموة )قائمة المركا -1

نهو األيمي يمثا الموجولات أن ممتىكات ناأللهر نههو األيسهر يمثها ادلتنامهات نح هوق المىكيهة 

لىمطههرنا )رأم المههال( نيجهه  أن تكههون الميناةيههة فهه  كهها أألحههوال متوا ةههة أي الجاةهه  األيمههي 

 :ة إلىمساني لىجاة  األيسر. نت ص معاللة الميناةي

 الموجودات = المطلولات + حقوق الملكوة )رأس المال(
 لذا تتكون الميناةية مي ا ث ل اصر رئيسة ه :  

الوحهه ة (: نههه  لبههارة لههي ممتىكههات ذات قيمههة تمىكههها العنصاار األول: الموجااودات )األصااول

كهون نت الوحه ة ادقت هاليةنتع  استت امات لم الر التمويا ناعت تحت ت رف   ادقت الية

 ف  ا ث مجاميع فرلية ه :

لغهرض اسهتت امها فه   الوحه ة ادقت هاليةنهه  الموجهولات الته  ت ت يهها  الموجودات الثالتة: -أ

نلي  لغرض  الوح ة ادقت اليةال طاق لم ة تني  لي ال نرة المحاسبية أن الس ة المالية لهذه 

ل مهههالي مىمهههوم مثههها أن لههههذه الموجهههولات نجهههو األولادتجهههار بهههها نتكهههون لىهههى ةهههوليي 

األراا  نالسهيارات ناألاهاث ناآلدت نريرهها نيطىه  لىيهها الموجه ات الثابتهة المىموسهة ، 

د يكون لها نجول مالي مىموم نه  الموجولات الثابتهة ريهر المىموسهة مثها شههرة  الثانين

 المحا ، براءة ادلتراا ، الع مة التجارية نريرها.

أن تكوةهها مهي أجها  الوحه ة ادقت هاليةالموجولات الته  ت ت يهها نه   الموجودات المتداولة: -ب

التهه انل بههه ف تح يهه  الههرب  نتكههون فهه  قبيعتههها قابىههة لىتحههول إلههى ة هه  لهه ل لنرة ال طههاق 

 ، أ.ق ..الخ.، ال   نق)الس ة المالية( لنن أن تر   جنء مي قيمتها مثا البعالة 

 ت م فولة م  ما  نإيرالات مستح ة.: مثا ةر ات التلسي  نم رنفاموجودات أخرى -ج

الوحه ة (:نهو لبارة لهي ح هوق صهاح  أن أصهحاغ العنصر الثاني: رأس المال )حقوق الملكوة

ةتيجة ما قه م لهها مهي مهال ل ه  تكهويي أن به ء ةطهاقها نيمثها  الوح ة ادقت اليةلىى  ادقت الية

مي أصحاغ المطرنا أن باألرباح  ل احبها نهو يني  باواافات الوح ة ادقت اليةالتناما  لىى 

ني  ص بالمسحوبات ة  ا  أن سهىعا  نبالتسهائر له ل الرتهرة المحاسهبية نيعهرف بح هوق المىكيهة أن 

 صاف  ال يمة.

الوحه ة (: نه  لبارة لهي ح هوق لىغيهر لىهى العنصر الثالث: المطلولات )الخصوم أو االلتزامات

أن تهرله  الوح ة ادقت هاليةةتيجة لما ق م  هذا الغير مي أموال أن ائتمان نيتعيي لىى  ادقت الية

الوحه ة إلي  ف  تاريخ دحه  أن فه  نقهت مها فه  المسهت با فهه  التنامهات أن ليهون مسهتح ة لىهى 

 نت سل إلى: ادقت الية

رة المحاسهبية( مثها نه  الته  تنيه  مه تها لهي السه ة )الرته مطلولات )التزامات( طويلة اآلجل: -أ

 ال رنض نالس  ات..الخ.

نتتمثا ف  ال يون ال اتجة لهي العمىيهات الجاريهة لى طهاق  مطلولات )التزامات( قصور  اآلجل: -ب

نتسههتح  السهه ال فهه  الحههال أن ل هه  الطىهه  أن لهه ل فتههرة سهه ة مثهها الهه ائ ون نأنراق الهه فع 

 نالسح  لىى المكطوف ..الخ.

 الم رنفات المستح ة ناويرالات المستىمة م  ما . مثا المطلولات األخرى: -ج

نيمثهها الرهرق بههيي اويههرالات المكتسهبة لهه ل الرتههرة الادخل )نتوجااة النشاااط رلاس أو خسااار (: -2

الماليهههة نالم هههرنفات المسهههت ر ة دكتسهههاغ تىهههك اويهههرالات فهههإذا كاةهههت اويهههرالات أكبهههر مهههي 

ر مههي اويههرالات كاةههت التسههارة. نبههذلك الم ههرنفات كههان الههرب  ، نإذا كاةههت الم ههرنفات أكبهه

التا  ب تيجة ال طاق بلة  لبارة لي الرائم ف  الموارل ادقت هالية لىوحه ة ةتيجهة  الرلس يعرف

 يالة الت ف ات ال الىة نالمتمثىهة بهاويرالات لهي الته ف ات التارجهة المتمثىهة بالم هرنفات له ل 
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ه  لبهارة لهي العجهن  فه  المهوارل ادقت هالية ف الخسار م ة  م ية مح لة لالة تكون س ة . أما 

لىوحههه ة ةتيجهههة ة هههص التههه ف ات ال الىهههة نالمتمثىهههة بهههاويرالات لهههي التههه ف ات التارجهههة المتمثىهههة 

بالم رنفات ل ل م ة  م ية مح لة لالة تكون س ة ، لىما  أن الهرب  نالتسهارة الته  تهل ذكرهها 

 ة مراهيل ت طوي امي هذا المرهوم م ها:تمثا صاف  الرب  أن التسارة لىمطرنا . نه ا  ل 

تهه ف ات لالىههة إلههى الوحهه ة نالتهه  ت طههل لهه ل لنرة إةتههاج السههىع أن بيعههها أن تلليههة اإلياارادات:  -أ

الت مات أن أية أةططة ألرى ةاجمة لي األلمال الرئيسة المعتالة نالمستمرة.مي أمثىتهها بيهع 

 السىع،تللية الت مات لىغير..الخ

ت ف ات لارجة مي الوح ة نالت  ت طل ل ل لنرة إةتاج السهىع أن بيعهها أن تلليهة : المصروفات -ب

الت مات أن أية أةططة ألهرى ةاجمهة لهي األلمهال الرئيسهة المعتهالة نالمسهتمرة. مهي أمثىتهها 

 ..الخ.الرنات  أن أجور الماء شراء الموجولات أن الموال األنلية نالبعائع أن 

فههه  ح هههوق المىكيهههة ةهههاتج لهههي لمىيهههات لراهههية أن ااةويهههة لههه ا نتمثههها النيهههالة  المكاساااب: -ج

 اويرالات، مثا أرباح بيع موجولات اابتة أن أرباح استب الها ..الخ.

: نتمثههها ة هههص فههه  ح هههوق المىكيهههة ةهههاتج لهههي لمىيهههات لراهههية أن ااةويهههة لههه ا الخساااائر -ل

 الم رنفات، لسائر الحرائ  ، لسائر بيع موجولات اابتة ..الخ.

 ً تعهه  الرههرنض المحاسههبية جمهه   إلباريههة ي ههع  التبارههها أن إابههات  :لفااروا المحاساابوةا :ثانوااا

صحتها فه  تمثا األساسيات أن حجر النانية فه  اشهت اق المبهالن المحاسهبية ، نيمكهي التبارهها 

أشههما نألههل مههي المبههالن المحاسههبية فههه  مسههىمات نبهه يهيات ألرههراض إلهه ال الت ههارير الماليههة. 

ههو الهذي يعطه  األسهام  أنمحاسب  بلةه  شه ء مسهىل به  أن يواه  كب يهيهة . نيعرف الررض ال

نتت ا الررنض بلةها )د تتعارغ األنل ف  الت ري  لعمىية ادست تاج أن مي اجا ةظام فىسر . 

 إقامهةصهحتها أن  إابهاتفيما بي  ، نأةها جمىهة إلباريهة مسهىل بهها ، د تحتهاج إلهى برههان ، يتعهذر 

لىررنض المحاسبية فهه  )يجه  أن تكهون ذات صهىة بتطهوير  األساسيةما المعايير ال ليا لىيها.( أ

الم ط  المحاسب  ، يج  أن ت با لىى أةها صهحيحة مهي قبها المطهاركيي فه  ال  هاك لىهى كوةهها 

المحاسهبة لىهى مجمولهة مهي  تسهت  اة طة ب اية ( فالررنض تعطه  ال اله ة لتكهويي المبهالن لهذا 

 الررنض م ها:

أي  : لىوحههه ة ادقت هههالية شت هههية مع ويهههة مسهههت ىة لهههي مالكيههههالوحاااد  المحاسااابوةفااارا ا -1

ارنرة ال يام المحاسب  لألح اث ادقت الية نالمعام ت الماليهة لتىهك الوحه ة بمعهنل لهي 

 فيتل الر ا ناست  ل الذمل المالية الطت ية لي أموال الوح ة ذاتها..مالكها أن مالكييها

 نل ت لتستمر نلي  بال ية ت ريتها ف  ال ري  العاجا. وح ةال فرا االستمرارية: -2

ال   ية أساسا  لى يهام، نلمها كهان  ت وم المحاسبة لىى استت ام الوح ة: فرا ثبات وحد  النقد -3 

اقتعهت العهرنرة فهرض ابهات الوحه ة  يطترق ابات الم يام حتى يكون صهالحا  لى يهام ف ه 

 يمهههة الطهههرائية لوحهه ة ال  ههه  أي لهه م الهههذ التعهههتل )يتل افتهههراض لهه م التغيهههر فهه  الال   يههة

لتسهههيا لمىيههات قيههام ةتيجههة ال طههاق نلههرض المركههن نذلههك  لىههى مهه ى السهه يي بالحسههبان(

 المال .

: افتراض الرترة المحاسبية الت  يتل التحاس  لىيها نقيام ةتيجهة ال طهاق فرا الفتر  الزمنوة -4

 .12/22نت ته  ف   2/2لها بس ة ناح ة تب أ ف  

ترسل المبالن المحاسبية اوقار العام الهذي يحكهل الطهرق ناوجهراءات  المبادئ المحاسبوة: اً:ثالث

، نتعرف المبالن المحاسهبية  الماليةالعمىيات المالية نف  إل ال ال وائل نالبياةات  إاباتالمتبعة ف  

رف أن موقها معهيي توجيهية لامة لما يج  أن يتبع  المحاس  ف  ظ إرشالاتبلةها تعميمات أن 

لمىيهة تسهال  فه  حها المطهاكا تطهورت لبهر السه يي دسهتت امها كهللاة  اوةسهاننه  مي صه ع 

المحاسبية. نتت ا )بالطمول ، الم ئمة ، ال ابىية ل ستت ام ف  معظل المطرنلات ادقت الية ، 

ا لتتماشهى نظهرنف نبلةها لل تطت  لىميا  لذا يعال ال ظهر فيهها باسهتمرار نيجهري تعه يىها نت  حيهه

 ت وم المحاسبة لىى مبالن ل ة م ها:البيئة ادقت الية المحيطة بتطبي ها ندستت امها(. ن
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ني  ه  بهها التكىرهة الرعىيهة الته   :إابات نقي  كافة العمىيهات بكىرهة الطهراءمبدأ الكلفة التاريخوة -1

تطبيهه  هههذا  مههي اجهها الح ههول لىههى األصهها، ن يترتهه  لىههى الوحهه ات ادقت ههاليةقهه متها 

مهي شهلة  أن يهؤلي إلهى النيهالة فه  الث هة فه   المرهوم ف  المحاسبة تح ي  المواهولية الهذي

 .المعىومات المحاسبية

ىمحافظة لىى رأم المهال لىوحه ة لذلك دب  مي الح ول لىى اويرالات ن: اإليراد تحققمبدأ  -2

 ههههالية أن تسههههتمر فهههه  يمكههههي لىوحهههه ة ادقت نإد دلعههههمان ادسههههتمرارية ، نادقت ههههالية 

المتبهع فه  التسهجيا فه   األسهاميجه  أن يحه ل  باويرالنقبا تح ي  كيرية ادلتراف ةطاقها.

لفهة لىهرب  أن المكاته  المه يههةب ، ار اله)أسهام ة  يببال سهبة لىم طهغت ريهالوحه ة ادقت الية

سهام ال  ه ي ادستح اق المع ل ، األ أساملفة لىرب ب، الهاستح اق ببال سبة لىم طغت ا أسام

م هتج ، فههو يمثها الته ف   المع ل( ، نيكون اويرال ةهاتج لهي ت ه يل ل مهة أن أبيهع بعهالة أن

 : هما باويرال. نه ا  شرقان ل لتراف ا لىوح ة مي الغيرال   ي ال ال

 يكون ق  اكتس . أن -غ قابا لىتح  .أن أن يكون ق  تح    -أ

فترة معي ة مع ما ي ابىها مي إيرالات تتص ةر   تتص  م ابىة الم اريا التمبدأ المقاللة:  -3

الرتهرة لىوصههول إلههى ةتيجهة ال طههاق مههي ربه  نلسههارة. نهههذا يتطىه  أن تتعههمي الرتههرة كافههة 

الم رنفات ناويرالات الت  تح ا ل ل الرتهرة الماليهة الته  تت هها بالهذات بغهم ال ظهر 

إابات أي لمىية أن ةطاق أد بعه  أن  فيما لو جرى ال بم أن ال فع ال   ي أم لل يح ا. نل م

 يتح  .

ني عهه  هههذا المبهه أ  اههرنرة أن تر هه  ال ههوائل الماليههة لههي كافههة المعىومههات مباادأ اإلفصااا :  -4

المتعى هههة بال طهههاق ادقت هههالي لىوحههه ة ادقت هههالية نالم ئمهههة دتتهههاذ ال هههرارات مهههي جاةههه  

 أصحاغ الم ال  معها.

لىههى أسههام أن المعىومههات المحاسههبية يجهه  أن تكههون ممثىههة  ني ههوم هههذا المبهه أ مباادأ الوثااوق: -5

بلماةة ل طاق الوح ة ادقت الية ، أي يج  أن تكون مواهولية نلاليهة مهي التحيهن نبالتهال  

يمكههي التح هه  مههي صههحتها نإقامههة الهه ليا لىيههها. نيطىهه  لىههى هههذا المبهه أ أيعهها  مبهه أ األللههة 

 المواولية أن مب أ المواولية.

: نيع   إمكاةية إجراء الم ارةة ما بيي المعىومهات المحاسهبية فه  ال هوائل وة المقارنةمبدأ إمكان -6

المالية المتعى ة بالوح ة ادقت الية مي فترة أللرى أن مع مثي تها مهي الوحه ات ادقت هالية 

األلرى ، نذلك لمسال ة أصحاغ الم ال  ف  الت بؤ بلنج  ةطاق الوح ة ادقت الية ناتتهاذ 

ت الماليههة ال  مههة ، ند يتح هه  ذلههك إد بالثبههات فهه  إتبههاا ةرهه  السياسههات ناألسهه  ال ههرارا

 نال وال   المحاسبية المتبعة مي فترة أللرى.

 نههه  التهه  ت يهه  )تحهه ل( المحاسهه  ليعمهها فهه  ظىههها نبموجبههها ندالمحاساابوة:  لمحاادداتاً: ارالعاا

 يتجان ها نه :

التلكهه  نبههه ف الحرههاظ لىههى رأم المههال نلهه م بسهه  نجههول لهه م الحوطااة والحااار )الااتحف (:  -1

 األقهاالطري هة  دلتيهارتو يع أربهاح ريهر ح ي يهة لهذا يىجهل المحاسه  ل ه  ال يهام المحاسهب  

نألىى قيمة لىمطىوبهات  ناويرالاتال يل بال سبة لىموجولات  بلقامي حيأ ألذ الت ييل  اررا  

ب ظههر  األلههذت المحتمىههة نلهه م بالتسههائر نالم ههرنفا األلههذنالم ههرنفات ، بعبههارة ألههرى 

التطهاممية المحتمىة ، نبهذلك ت طبه  لىيهها ال ظهرة  ناويرالات ناألرباحادلتبار الموجولات 

 لىمحاس .

أي التركين ف  ال يام ناوف اح لي الع اصر ذات التلاير األكبهر  األهموة النسبوة )المادية(: -2

اوف هاح لهي المعىومهات ناألحه اث  ل   لرض المعىومات المحاسبية ، بعبارة ألهرى تهر 

رير المهمة نالت رير لي المعىومات المهمة نالجوهرية الت  تؤار فه  ال هرارات نيتهر  أمهر 

 تطبي   دجتهال المحاس .

 أي د تني  كىرة المعىومة الم تجة لي الم رعة المتوقعة م ها.الكلفة/ المنفعة:  -3
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المحاسهب  ة يظهر قي  ال يام رذات أةططة متتى اليةنح ات اقت : بوجول التطبوقات المتماثلة -4

كه  يمكهي الم ارةهة  محاسهبية متمااىهة نإجهراءاتنف  قهرق الوح ات المتتىرة لتىك  لألةططة

 .ذات األةططة المتتىرة الوح اتبيي ال وائل المالية لهذه 

 الخصائص النوعوة للمعلومات المحاسبوة

ة معايير يمكي لىى أساسها الحكل لىى مه ى تع  الت ائص ال ولية لىمعىومات المحاسبي

تح يهه  المعىومههات المحاسههبية ألههه افها كمهها يمكههي اسههتت امها كلسههام لىمرااههىة بههيي األسههالي  

المحاسبية لغرض قيام ال وائل المالية ناوف اح ل ها . نلك  تتسل المعىومات المحاسبية الم تجهة 

فر فيها معيار الم رعة أي ق رة المعىومات لىى مي ةظام المعىومات بالجولة المطىوبة يج  أن يتو

ل مة احتياجات قرار معيي نيتل لائمها  ت يهيل م رعهة المعىومهات فه  اهوء ارتباقهها بهال رار الهذي 

( الههذي أصهه ره مجىهه   2اسههتترجت مههي أجىهه  . نهههذا نقهه  لتههص البيههان التههـا  بالمرههاهيل  ) 

  ولية لىمعىومات المحاسبية نكما يلت :الت ائص ال 2421معايير المحاسبة المالية ف  أيار 

  الخصائص الرئوسة -أوالً 
اةعكام لىى هذا ال هرار  أننه  المعىومات الت  لها ارتباق ب رار معيي نلها تلاير  الممئمة : -1

  نهل : نتتكون هذه التاصية مي ا ث ل ائص فرلية لتكون المعىومات م ئمة

 المعىومات لمستت ميها ف  الوقت الم اس . يج  أن ت  م ع  تالوقتية أن التوقيت الم اس : -أ

 أن: بمع ى أةها تسال  مستت ميها ف  الت بؤ بال تائج المتوقعهة األحه اث المتتىرهة ال يمة الت بؤية -غ

 . تسال ه ف  تع يىها أن ت حيحها أنأةها تؤك  توقعات  

ل التغذيهة العكسهية بمها يريه  فه  أن يكهون لهها قيمهة فه  مجها ل يمة ف  مجهال التغذيهة العكسهية:ا -ج

 . بة نالت ييل نت حي  األلطاء..الخكالرقا الوح ة ادقت اليةمجادت متع لة ف  ألمال 

أي يمكههي الث هة فيهها نادلتمههال لىيهها نتتكهون مههي اه ث ل ههائص  الموثوقواة )المصاداقوة(: -2

 فرلية ه : 

اجعهة نالتح ه  حتهى يمكهي ادلتمهال لىيهها قابىهة لىمرالمعىومهات : يج  أن تكون ال ابىية لىتح   -أ

 .  (المواولية)ها أيعا  نيطى  لىي

 الذي ته ف ألي  تمثي   صالقا .المعمون  المعىومات  ور:يج  ثن تص ق التمثيا -غ

 : يجههههههههه  أن تتسهههههههههل المعىومهههههههههات المحاسهههههههههبية بالحيهههههههههال نلههههههههه م التحيهههههههههن الحيهههههههههال -ج

 ات . حيال الم ال  المتعاراة لمي يستت مون تىك المعىوم

 ً  الخصائص الثانوية   -ثانوا

أي يههتل قيهام ل اصههر ال هوائل الماليهة نالت ههارير الم تجهة اههمي المبهالن ةرسههها  ثباات القوااس: -1

 . نالمعايير المحاسبية مي فترة أللرى

يجههه  أن تكهههون المعىومهههات فههه  صهههورة قابىهههة لىم ارةهههة حتهههى يسهههتطيع  القاللواااة للمقارناااة: -2

ا نيتتذنن قرارات سىيمة ف  اوء ما ي  مون ب  مهي م ارةهات بهيي مستت ميها ادسترالة م ه

 .المعىومات الت  يح ىون لىيها

 

 

 الوحدات االقتصادية وأنواعها 
، نلههذا قه  تكهون  الوح ة ادقت الية ه  كيهان يمهارم ةطهاق معهيي لتح يه  هه ف معهيي  

نيمكهي  ( ،ر هالفهة لىهرب يمتىكه  له ة أشهتا  أن هيئهة ريه ا  شت ا  لاليها  أن مطهرنل) )*(الوح ة

 ت سيل الوح ات ادقت الية إلى:

 

                                                 
يطلق  مطققطلل الوحققدت اديتطققادية ةو منشقلت اى مققال  لققه الوحققدات العادلقة للربل)بيقق  السققل  وال ققدمات  )*(

ةما الوحدات غير هادلقة للقربل يطلق   ليعقا  قادت المنظمقات غيقر هادلقة للقربل م قل  بسعر يزيد  ن تكاليفعا(
  المؤسسات التعليمية وادجتما ية واىندية والوحدات الحكومية..الخ.
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 من حوث طبوعة النشاط وتتفرع إلى: أوالً:
 اوستتراجية: كالم اجل نالبترنل. -2

 ال  ا: كالسكك الح ي ية نلطوق ال  ا البري نالبحري نالجوي. -2

 نة.ة: الوح ات الت  تحول الموال التام إلى سىع جاهنة أن شب  جاهيال  ال -1

 البيع بالجمىة أن بالمررل. مح تالتجارية: ك -1

 المراف  العامة: الكهرباء نالماء نالهاتا. -5

 المالية: كالب و  نشركات التلميي نالتمويا. -6

 المهي الحرة: المحاسبيي نالمحاميي ناألقباء نالمه  سيي. -7

 ت.الهيئات رير الهالفة لىرب : مثا ال والي نالجمعيات نال  ابا -2

 وتتفرع إلى:ن حوث الشكل القانوني مثانواً: 

، فمي حيهأ  المطرنلات الررلية نه  المطرنلات الت  يمتىكها نيتولى إلارتها شتص ناح  -2

قري ة التكهويي تكهون مهي شهتص ناحه  ، ند تعه  نحه ة قاةوةيهة مسهت ىة لهي مالكيهها نمسهؤنلية 

ت  ، نيمكي تحويها المىكيهة بحسه  رربهة المالك رير مح لة ، نت ته  بموت المالك أن حس  ررب

المالهك نيمىههك رأم المههال شههتص ناحهه  نترههرض العهريبة لىههى صههاح  المطههرنا نتعهه  نحهه ة 

 .محاسبية مست ىة

 إلى: انيمكي ت سيمه يع الت  يمتىكها أكثر مي شتصالطركات: نه  المطار -2

طههركاء مسههؤنليي )التعههامي(: نههه  الطههركات التهه  يكههون فيههها جميههع ال شههركات األشههتا   -أ

نته ار مهي قبها  ب رة شت هية بالتعهامي نالتكافها لهي ليهون الطهركة نل ولهها نالتناماتهها

( ، ند تعهه  نحهه ة 21 -2، فمههي حيههأ قري ههة التكههويي تكههون مههي لهه ة أشههتا  )الطههركاء 

قاةوةيههة مسههت ىة لههي مالكيههها نمسههؤنلية المهه   ريههر محهه لة ، نت تههه  حسهه  ادترههاق بههيي 

، نيمكي تحويها المىكيهة  اوف ميك أن  أكثر أن اةسحاغ شريك أن بسب  الطركاء بموت شر

نترههرض  مههي مجمولههة ح ههص لكهها شههريكرأم المههال  تكههونبمواف ههة جميههع الطههركاء ني

نتعهه  نحهه ة محاسههبية  الطههركاء بطههكا اةرههرالي حسهه  ح ههتهل مههي األربههاحالعههريبة لىههى 

 .مست ىة

ل قابىة لىت انل تطهرح ل كتتهاغ العهام نتكهون الطركات المساهمة: نيتللا رأم المال مي أسه -غ

، نته ار مهي  أم مهال الطهركةرمسؤنلية المساهميي فيها مح نلة بم  ار مسهاهمة كها مه هل به

فمهي حيهأ  .قبا م يريي يعي ون مي قبا مجى  اولارة الهذي يهتل اةتتابه  مهي قبها المسهاهميي

مست ىة لي مالكيهها نمسهؤنلية  قري ة التكويي تكون بموج  ل   تكويي ، نتع  نح ة قاةوةية

ريههر محهه ل لههها ، نيمكههي تحويهها رأم مههال األسهههل ، نالعمههر النم هه  المهه   محهه لة ب يمههة 

المىكية ببيهع األسههل أن الهبهة نيتكهون رأم المهال مهي أسههل لاليهة لهها قيمهة أسهمية نترهرض 

 العريبة لىى صاف  أرباح الطركة نتع  نح ة محاسبية مست ىة.

يواهه  الرههرق بههيي المطههرنا الرههرلي نالطههركات التعههامي ( 2-2)نل نفيمهها يىهه  جهه   

 نشركات المساهمة )األموال(:
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 (1-1الجدول )

 مقارنة لون أنواع الوحدات االقتصادية )منشآت األعمال(

 شركات األموال شركات األشخاص المشروع الفردي المؤشرات ت
لوسااااات وحاااااد  قانونواااااة  الكوا  القانوني -1

 ةمستقل

لوسااااات وحاااااد  قانونواااااة 

 مستقلة

 وحد  قانونوة مستقلة

مسااااؤولوة المالااااك غواااار  مخاطر الملكوة -2

 محدد 

مسؤولوة الممك غور 

 محدد 

 مسؤولوة الممك محدد 

محدد يارتب  لعمار المالاك  عمرها -3

 أو رغبته

محدد يارتب  لعمار المامك 

 أو رغبتهم

غوااااار محااااادد ال يااااارتب  لعمااااار 

 الممك أو رغبتهم

يؤدي إلى تكوين مشروع  ثر نقل الملكوةأ -4

 )منشأ ( جديد 

ياااؤدي تغوااار المااامك إلاااى 

 تكوين شركة جديد 

يمكن نقل الملكواة دو  أ  ياؤثر 

 على استمرارية الشركة 

حسااااااب رغبااااااة الماااااامك  حسب رغبة المالك إمكانوة نقل الملكوة -5

 لاإلجماع

تتم لو  األسهم أو هبتهاا حساب 

 رغبة مالكوها

مااان قبااال المالاااك أو مااان  اإلدار  -6

 يخوله

،  ينيعون مجلس اإلدار  المادير لكل شريك حق اإلدار 

لعد أ  ياتم انتخااب المسااهمو  

 المجلس 

عاااااادد األشااااااخاص  -7

 المطلولون للتكوين

مااان قبااال عاااد  أشاااخاص  من قبل شخص واحد

(2- 22) 

شااخص لموجااب  22أكثاار ماان 

 عقد تأسوسي

هاو  مملوك لشخص واحد رأس المال -8

 المشروع صاحب

مكاااو  مااان حصاااص لكااال 

 شريك حصة

مكااااو  ماااان أسااااهم لهااااا قومااااة 

 محدد 

 تفاااااارا علااااااى المالااااااك الضريبة -9

 )صاحب المشروع(

تفرا على الممك لشاكل 

نصاوبهم مان فردي حساب 

 الرلس

تفاااارا علااااى صااااافي أرلااااا  

 الشركة

 لةوحد  محاسبوة مستق وحد  محاسبوة مستقلة وحد  محاسبوة مستقلة الوحد  المحاسبوة 12

 

 السجمت القانونوة في المحاسبة 

األسهتاذ العههام.  لفتهراليوميهة ن عمها المحاسهب  ةههوليي همها: لفتهرالسهج ن ال اةوةيهة فه  ال  

 مسال .الستاذ ة  ناألنه ا  سج ت لرفية أي سج ت يتطىبها العما كاليومية المسال 

 مهنة المحاسب ومجاالت العمل
 يى :ا ب  إلى ميمكي ت سيل مجادت العما المحاس  

مه ة المحاس  ال هاةوة : المحاسهبون ال هاةوةيون يجه  أن تتهوفر فهيهل شهرنق نصهرات معي هة  -2

، ني وم بتللية الته مات مثا الطهالة )مي معه  المحاسبيي ال اةوةييي( نالتبرة نالكراءة العالية

 ، ل مات استطارية لإللارة. ، الت مات العريبية الت قي التالية: 

 وح ة ادقت هاليةائا المحاسبية )المحاسبون(: نناجبهل يتح ل بتسجيا األح اث المالية لىالوظ -2

 نإل ال قوائل ةتيجة ال طاق ف  ةهاية الرترة المالية نترسير نتحىيا المعىومات المحاسبية.

ت ميل ال ظل المحاسبية: بوجول لبرة معي ة ل ى بعم المحاسبيي تمك هل مهي التت هص فه   -1

مي مجادت العما المحاسب  هو ت ميل اله ظل المحاسهبية أي ت هميل مجمولهة  مجال صع 

 .الوح ة ادقت اليةمع احتياجات  تت ءممي المست  ات نالسج ت نالت ارير 

 أخمقوات مهنة المحاسبة
تعههرف األل قيههات لىههى أةههها معههايير لىت ههرف نالسههىو  التهه  ةتوقههع أن يتبعههها ال ههام   

مههات نالجمعيههات بعههرنرة تههوفر سههىوكيات أنصههت الم ظ. نقهه  ل اليوميههةنتتعىهه  برعاليههات الرههر

ف  ال  ق ناألماةة نالمواوقية ليكون لما المحاس  م بود  ف  المجتمهع  تتمثانأل قيات مه ية 

، فالمحاس  لو لل تحكم  أل قيات مه ية لت رف ب ورة كيرية نبالتهال  قه  يسه ء لىمطهرنا أن 

 أل قيات األلمال لىمحاس  فتمثا بـ: بال سبة لمبالنن لىعامىيي.
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الوظيريههة نالمه يههة  ا  فهه  ألائهه  لواجباتهه ي ههمألىمحاسهه  أن يكههون مواوقهها  بهه   :لىىالمواوقيههة -2

 .  نالسرية ناألماةة نادست امة ب  أن يت ا سىوك  بال ناهة نال  قنتتطى  الث ة 

بعمىهه  نألاء ناجباتهه   ثبههت مههي مطههرنلية كهها مهها يتعىهه تالمطههرنلية: لىههى المحاسهه  أن ي -2

 ال اةوةية. كام نالمبالننل مات  الوظيرية نالمه ية ف  اوء األح

الكراءة المه ية نإت ان العما: ي بغ  لىمحاس  أن يكون مهؤه   لكها مها ي هوم به  مهي مههام نان  -1

يؤلي ناجبات  نل مات  الوظيرية نالمه ية لىى الوجه  األكمها مهي الع ايهة ناوت هان ند يه لر 

 جه  ف  سبيا نفائ  بمسؤنليات  مجتمعة تجاه مه ت  نرمسائ .

 المواولية: ي بغ  لىمحاس  أن يكون لالد  متجرلا  نمحاي ا  رير متحينا . -1

رفات المحاس  مع ال يل اوةساةية ف  التعامها تس  سىوكيات نت تالسىو  اديجاب : يج  أن  -5

 مع الطاقل الوظير  ف  م ظمت .

ه ا  مبالن مطتركة بهيي المبهالن العامهة لألله ق نأل قيهات ألمهال المحاسهبة   أة لىما    

نمبهالن ألهرى موجهولة فه  المبهالن العامهة ف هط كاوحسهام  ،كالث ة نالمواولية نإت ان العمها

بالمسؤنلية نألرى موجولة ف  مبالن أل قيات ألمال المحاسبة ف ط نالت  ترتكهن لىهى األسه  

نيمكههي ت هه يا أل قيههات األلمههال لىمحاسهه  نالتهه  تههتحكل فهه  فالىيههة   يههة.المه يهة نالمعههايير الر

 مترجات ال ظام المحاسب  بمجمولتيي هما:

 أخمقوات أعمال مهنوة -1

لرجة الث ة بالمعىومات المحاسبية الم تجهة نالمتعهم ة لىى ت ليل هذه األل قيات  نتؤك  

م  ههذه المعىومهات ، نصه ق المعىومهات الحيال نل م التحين حيال الم هال  المتعاراهة لمسهتت 

أي أن ت ور المعمون الذي ته ف إلي  تمثي   صالقا ، نالمواهولية فه  المعىومهات المررناهة 

نال ه رة نالتبههرة المه يهة نالر يههة نالعىميهة نبمهها يره  بإت ههان العمها الموكهها إليه  نيكههون م بهع هههذه 

ألىهى لهذا تغىه  لىهى ههذه األل قيهات صهرة  األل قيات قاةوةيا  أي مىنمة مي جهات إلارية نف ية

نال واله  نالمبهالن الته  يجه   ةوةيهة تعاقه  المتهالا لههذهاولنام ف  التطبي  ب هاء  لىهى قاله ة قا

 ألذها بادلتبار ل   إل ال ت ارير المالية.

 أخمقوات أعمال ذاتوة -2

ذي ي بثهه  ل هه  نتتمثهها هههذه األل قيههات بمرهههوم ةسههب  لالهها اوةسههان نهههو اويمههان نالهه 

إتبهههاا السهههىو  األل قههه  ال هههحي  نال ناههههة أي تج ههه  ه يهههة كادةعهههباق نمجمولهههة مبهههالن ذ

الت ههرفات التهه  مههي شههلةها تولهه  اههغوق تههؤار لىههى ت ههرفات  ناألماةههة نالمحافظههة لىههى الولهه  

نالطرافية أي ت  يل صورة ح ي هة لكها مها يحه ث ناوحسهام بالمسهؤنلية نمطهرنلية العمها الهذي 

  نالحراظ لىى سرية المعىومهات لالها الوحه ة نالع الهة نههذه المبهالن األل قيهة تعهن  أن ي وم ب

تععا لالا المحاس  بحس  لرجة اويمان الذي ب الى  بكا مهي ههذه المبهالن. نتكهون ال اله ة 

الم بث ة لي هذا اويمان هو إحسام لي   أن لرف  أن اجتمال  تحه ل فه  ظها البيئهة الته  يعهي  

 حاس .فيها الم

نت عك  ههذه األل قيهات فه  لمها المحاسه  ل ه  مواجههة المطهكىة األل قيهة نالمتمثىهة   

قههرار يسههم   اتتههاذل هه   كإةسههانبالعههغوق المع ويههة نالماليههة مههي الغيههر أن مههي لالهها المحاسهه  

أكثر مي ب يا أن تعارض مع قال ة محاسبية مح لة نلحها مثها هكهذا تعهارض  بالتياربمعموة  

 :اآلتيةالتطوات  لىى المحاس  إتباا (مطكىة األل قيةأل ق  )ال

التيار أفعا ب يا أل ق   -1 .تح ي  الحىول الم ئمة -2ادلتراف بوجول المطكىة األل قية. -2

 .لحا المطكىة

 

 

 

 

 األول أسئلة الفصل



  

 15 

 

 

 ما هو المفهوم العلمي لكل مما يأتي: /2م

المطهرنا لية، السج ت ال اةوةية، ماسهك اله فاتر، المحاسبة، الت قي  البيئ ، المحاسبة الما  

 .، الموجولات الثابتة ، المطىوبات المت انلة، الوح ة ادقت اليةالررلي، الرب 
 

 يلي: علل ما/2س
 تعرف المحاسبة لىى أةها لىل نفي. -2

تع  المحاسبة ف  أي مطرنا مركهن تجمهع األل هاغ نهه  الع ها المركهر الهذي يسهيطر لىهى  -2

 الع ب  لىمطرنا. الجها 

 يمكي لىمحاس  ال يام بللمال كات  الحسابات ند يمكي العك . -1

 مي أه اف المحاسبة تبوي  نت  يا العمىيات المالية ف  حسابات مست ىة. -1

 أح ى الررنض المحاسبية. تاريتيةتع  التكىرة ال  -5
 

 وجد. أجب لـ )صس( أو )خطأ( عن الجمل التالوة م  تصحوس الخطاء إ  /3س

المههتل الوحيه  ب تيجهة التبرت المحاسبة ف  المرحىة الثاةية مي تطورها أن صاح  المطهرنا  -2

 ال طاق لىمطرنا.

 ي وم المحاس  باتتاذ ال رارات لىى متتىا المستويات ف  الوح ة ادقت الية. -2

 ا ال وم .مي ل ل قيام ال ل وح ة ادقت اليةت وم المحاسبة ب يام ال طاق ادقت الي لى -1

التسههجيا فهه  الهه فاتر نالسههج ت المحاسههبية نإلهه ال الت ههارير يتههتص كاتهه  الحسههابات بعمىيههة  -1

 نتحىيىها.
 

 ما هي العوامل التي أسهمت في تطور المحاسبة. /4س
 

 اذكر فروع المحاسبة واشر  واحد  منها. /5س
 

 وضس عمقة المحاسبة م  كل من اإلدار  واالقتصاد./6س
 

 جالة أو اإلجالات الصحوحة:/أختر اإل7س
 

 تع  ال وائل المالية تطبي ا  لمب أ: -2

 التح   -غ  الكىرة التاريتية -أ

 اوف اح -ل  ادستمرارية -ج

 تع  نح ة محاسبية مست ىة: -2

 شركات األشتا  -غ  المطرنا الررلي -أ

 كا ما سب  صحي  -ل  شركات األموال -ج

 

 ى المطرنا الررلي:مي المؤشرات الت  ت طب  لى -1

 تررض العريبة لىى المالك -غ  المسؤنلية مح لة -أ

 كا ما سب  صحي  -ل  نح ة قاةوةية -ج

 

 إح ى فرنا المحاسبة تهتل بإل ال ال وائل المالية )قائمة المركن المال  نال لا نالت ف ات(: -1

 محاسبة التكاليا -غ  المحاسبة المالية -أ

 ت قي  الحسابات -ل  المحاسبة اولارية -ج

إذ أن األفكهار المسهتت مة فه  المجهال  أحه ى فهرنا المعرفهةه ا  ل قة قوية بيي المحاسهبة ن -5

 ب  مستم ة مي المراهيل التاصة بهذا الررا:المحاس

 ال اةون -غ  اوح اء -أ
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 اولارة -ل  ادقت ال -ج

 

 مي العواما الت  ألت إلى تطور المحاسبة: -6

 الجمعيات المحاسبية -غ   اليةالثورة ال  -أ

 صحي  كا ما سب  -ل  ظهور الحاسوغ -ج

 

 يطى  لىى أح ى فرنا لمحاسبة بالمحاسبة ال اةوةية هو: -7

 محاسبة التكاليا -غ  المحاسبة المالية -أ

 ت قي  الحسابات -ل  المحاسبة اولارية -ج

 

اء  لىهى قاله ة قاةوةيهة تعاقه  المتهالا تغى  لىى هذه األل قيات صرة اولنام ف  التطبي  ب  -2

 لهذه الت ائص نال وال  نالمبالن الت  يج  ألذها بادلتبار ل   إل ال ت ارير المالية.

 المكتسبة -غ  المه ية -أ

 كا ما سب  صحي  -ل  الذاتية -ج

 

مات يج  أن تتوفر فيهل شرنق نصهرات معي هة نالتبهرة نالكرهاءة العاليهة، ني هوم بتلليهة الته  -4

 التالية: الت قي  ، الت مات العريبية ، ل مات استطارية لإللارة.

 م مل ال ظل -غ  المحاس  ال اةوة  -أ

 صحي  كا ما سب  -ل  المحاس  -ج

 

 ه ا  مي المستت ميي لىمعىومات ه فهل ت  يل ال    ناورشال لىمستثمريي هل: -21

 المحىىون المالييي -غ  اولارة -أ

 الحكومة -ل  الم   -ج

 

 تع  مي الت ائص الررلية لتاصية الم ئمة ف  المعىومات المحاسبية: -22

 المواولية -غ  الحيال -أ

 كا ما سب  لطا   -ل  الوقتية -ج

 

 

 

 

 


