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 الفصل األول
 التعريف بالمحاسبة ومعلوماتها وإطارها الفكري 

 
 المقدمة

يرجع تاريخ المحاسبة إلى الوقت الذي احتاج فيه الفرد لتبادل القيم والمنافع االقتصادية   
وممارسة التجارة، وتطورت المحاسبة على مر الزمن نتيجة تطور الحاجة إلى الخدمات التي 

تعبير عن األحداث المالية، وقد جاء هذا نتيجة تفاعل العوامل االقتصادية تقدمها باعتبارها أداة لل
 واالجتماعية والقانونية.

 . تعريف المحاسبة1/1
تختص المحاسبة بخدمة النشاط االقتصادي واالجتماعي سواٌء كان هذا النشاط تقوم به   

لمالية لذلك النشاط وحدة اقتصادية أو دولة، وتتمثل هذه الخدمة في وصف وتلخيص األحداث ا
عن طريق قياس تلك األحداث وتسجيلها وتبويبها في مجموعة من السجالت ليتسنى توفير 

 البيانات واألرقام التي تعبر عن هذه األحداث بشكل منظم ودقيق.
وقد عرفت المحاسبة على أنها فن تسجيل وتصنيف وتلخيص العمليات التجارية ذات   

 تائج منها وتفسير وتحليل هذه النتائج.الصفة المالية واستخالص الن
وهناك من عرفها على أنها عملية تحديد وقياس وتوصيل البيانات والمعلومات   

 االقتصادية للجهات المستفيدة منها في اتخاذ القرارات.
وعرفت المحاسبة على أنها نظام معلومات يتم من خالله تحويل البيانات واألحداث   

( إلى قوائم وتقارير محاسبية )المخرجات( وذلك من خالل العديد من االقتصادية )المدخالت
 أنشطة التشغيل مثل التسجيل والتبويب والتلخيص.

وعرفت على أنها العلم الذي يبحث في طرق تحديد وتسجيل وتبويب وتحليل المعامالت   
اجتماعي أي ترتبط المالية المختلفة للوحدة االقتصادية لخدمة أغراض معينه. فالمحاسبة تعد علم 

ارتباط وثيق بالمجتمع حيث تتضمن مجموعة من القواعد والمبادئ والنظريات والطرق التي تحكم 
 هذا العلم.
 لذا يمكن القول أن المحاسبة في تعريفها يمكن أن تتكون من شقين هما: 

صلة العلم: إذ أن لها معرفة مصنفة ومادة علمية تدل عليها ولتميزها بخواص العلم )ال -
 بالمجتمع والتأثير فيه، قابلية الحقائق للتعديل والتغيير، النمو والتطور، تراكمية البناء(. 

فن: ويقصد بها المهنية كونها بدأت كمهنة تعتمد على القدرات الشخصية والذاتية للمحاسب  -
 وأنها مهنة منظمة.
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حداث المالية فالمحاسبة بشكل عام هي فن وعلم تختص بتسجيل وتبويب وتلخيص األ  
 بصورة لها داللتها وأهميتها في ترشيد القرارات على مختلف المستويات.

 . دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات1/2
يسيطر ، وهي العقل المفكر الذي في المشروع هي مركز تجمع األعصابإن المحاسبة   

تي تقدمها لإلدارة والتي بدونها ال ، وذلك بسبب أهمية المعلومات العلى الجهاز العصبي للمشروع
، لذا فإن قيمة المحاسبة تنبع من فائدة تتخذ قراراتها بصورة علمية سليمةيمكن إلدارة المشروع أن 

المعلومات المحاسبية في تلبية احتياجات المستفيدين منها. وفيما يلي أنواع المستفيدين من 
 دامها:المعلومات المحاسبية والفوائد المتحصلة من استخ

إدارة المشروع: تعمل المحاسبة على تزويد اإلدارة بالمعلومات الضرورية التخاذ القرارات -1
)إدارة  وتمثل السليمة خاصة تلك التي تتعلق باالستغالل الكفوء للموارد المحدودة في المشروع.
جية المستفيدة المشروع( األطراف الداخلية المستفيدة من المعلومات المحاسبية أما األطراف الخار 

 من المعلومات فهم ما عداها.
أصحاب المشروع )أصحاب الملكية المالك الفرد، أو الشركاء، أو المساهمون(: حيث يكون -2

 االهتمام بالعائد على رأس المال خصوصًا.
دائنو المشروع والموردون: تساعد المعلومات التي تقدمها المحاسبة دائني المشروع في الحكم -3

 ومن ثم حركة النقدية فيه ومقدرته على تحمل وسداد الديون. ع المالي له،على الوض
دائرة الضريبة: تساعد المعلومات المحاسبية المستخرجة من دفاتر الوحدة االقتصادية موظفي -4

دائرة ضريبة الدخل على تحديد الربح الخاضع للضريبة، ومن ثم تحديد حق الدولة في أرباح 
 المشروع.

الماليون: تقدم المحاسبة معلومات مالية مختلفة عن المشروع يستخدمها المحلل المحللون -5
 المالي كأساس لتقديم النصح واإلرشاد للمستثمرين.

المستثمرون: عندما يقرر المستثمر استثمار أمواله لدى إحدى الوحدات االقتصادية فإنه لن -6
 مالية منشورة عن تلك الوحدة. يتخذ هذا القرار اعتباطًا وإنما يبني قراره على بيانات

المقرضون: عند طلب الوحدة االقتصادية لقرض من أشخاص أو مصرف فإنهم يطالبون -7
 على إمكانيتها في إيفاء القرض. لالطالعالوحدة بنتائج نشاطها ومركزها المالي، وذلك 

ة مصادر أساسية الدارسون والباحثون: تعتبر المعلومات المحاسبية التي تعدها المحاسبة بمثاب-8
 يستفاد منها عند القيام بالبحوث االقتصادية والمالية المختلفة.

فضاًل عن العمالء والسلطات القضائية والمواطنون والعاملين فكل منهم يحتاج إلى   
المعلومات المحاسبية أما لمعرفة موقف الوحدة االقتصادية ومدى إمكانية استمرارها وبالتالي 

ول على البضائع والمواد والخدمات وكلفة السلع والخدمات مقترنة بنوعيتها االستمرار في الحص
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هذا بالنسبة للعمالء، أو تكون بحاجة لهذه المعلومات عند نشؤ المنازعات بين المشروع والغير 
أو في موضوع إقرار إفالس المشروع وهذا بالنسبة للسلطة القضائية، أو االطالع على وضع 

يرة أهمها اآلثار االجتماعية والبيئية للمشروع وهذا بالنسبة للمواطنين ، أما المشروع من نواحي كث
العاملين في المشروع فيهتمون بدرجة كبيرة بوضع المشروع ومستقبله ، فانتمائهم للمشروع مقترن 

 بأجورهم ومكافأتهم.
القرار  تعتمد فاعليةفي اتخاذ القرارات ف أهمية ودور المعلومات المحاسبيةأما من حيث   

اإلداري بشكٍل كبير على مدى جودة المعلومات التي يتخذ على أساسها. فإذا كانت المعلومات 
غير مالئمة أو خاطئة أو غير دقيقة، فمن الطبيعي توقع صدور قرار غير سليم، كما أنه كلما 

 تحسنت جودة المعلومات كلما ازدادت فاعلية القرار.
حاسبية ألداء وظائفها بكفاءة وفعالية، من خالل سلطة ممارسة المعلومات الم إلىوتحتاج اإلدارة 

اتخاذ القرارات المختلفة في مختلف المواقف اإلدارية. فعلي سبيل المثال: يحتاج مدير اإلنتاج 
التحقق من كفاءة استخدام الموارد والعمالة في إنتاج السلع المستهدفة، ومدير التسويق يرغب  إلى

 مكن تحقيق برامج المبيعات المستهدفة، وغيرها من احتياجات اإلدارة.أي مدى أ إلىفي معرفة 
وال شك أن النظام المحاسبي يعد المصدر الرئيسي للحصول على هذه المعلومات ذات   

الطابع المالي واالقتصادي وغيرها، والتي يمكن اشتقاقها من البيانات العديدة التي يسجلها 
 قليدي أو على ذاكرة الحاسب.المحاسب يوميًا، سواء بالقيد الت

إن المعلومات المحاسبية شأنها شأن أي معلومات أخرى، يتمثل في زيادة المعرفة   
وتخفيض مخاطر عدم التأكد لدى متخذي القرار وعلى العكس من المعلومات الوصفية أو 

لومات الشخصية، فإن المعلومات المحاسبية عادة ما تكون كمية أو موضوعية. وتساعد هذه المع
الموضوعية أو الكمية متخذ القرار بصورة أكثر فعالية مما لو كانت وصفية أو شخصية. فعلي 
سبيل المثال: إذا رأي مشرف إداري تزيد خبرته عن عشرين عامًا، أن أحد خطوط اإلنتاج 
انخفضت إنتاجيته عن العام السابق، وعلى الرغم من أن رأيه يكون صحيحًا إال أن معلومات 

. ومن هنا يأتي اهتمام المديرين الخاص صول عليها من التقارير المحاسبيةائدة يمكن الحأكثر ف
 ما يتوافر لديهم من معلومات وصفية وشخصية. إلىلمعلومات المحاسبية، باإلضافة بالطبع با
أحد الكتاب في مجال المعلومات المحاسبية أيضًا، أن المعلومات التي  ى كما ير   

لمحاسبية تستخدم في ثالثة مجاالت، من خالل تدفق أنواع البيانات التي تتضمنها التقارير ا
يوفرها النظام المحاسبي في المشروع، والتي يخدم كل منها غرض معين غالبًا في مستويات 

 )*(عديدة وهذه المجاالت هي:
                                                 

فياض حمزه رملي )أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية( ينظر في:  )*(

(http://www.acc4arab.com) 
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ل في حيث تساهم المعلومات المعدة في هذا المجا: إلنجازات )أو التقرير عن األداء(أ. تسجيل ا
 تمكين جميع الجهات الداخلية والخارجية من تقييم األداء الوظيفي للمشروع.

حيث تساعد المعلومات المعدة المستويات اإلدارية : توجيه النظر )أو جذب االهتمام( ب.
المختلفة في التركيز على المشاكل التشغيلية ونواحي القصور وعدم الكفاءة. مما يساعد على 

التركيز على النواحي الهامة من العمليات بدرجة تمكن من اتخاذ قرارات أكثر  تهيئة المديرين في
فعالية، سواء عن طريق التخطيط الجيد، أو األشراف اليومي الكفء. وتمتاز المعلومات المعدة 
في هذا المجال بارتباطها بصفة خاصة بعمليات التخطيط والرقابة المتكررة )الروتينية(، وتقديم 

 ية في التقارير المحاسبية في هذا الشأن.تحليالت واف
وتساعد المعلومات المعدة في هذا الجانب على التلخيص الكمي للمزايا النسبية : ج. حل المشاكل

للبدائل المختلفة للعمل أو القرارات المختلفة، وغالبًا مع توصيات بالنسبة ألفضل إجراء. كما 
، وفي الوصول إلي القرارات الخاصة )غير تستخدم في حل المشاكل في التخطيط طويل األجل

المتكررة(، وهي المواقف التي تتطلب تحلياًل خاصًا وتقارير محاسبية خاصة واالستعانة ببعض 
 الخبرات.

والجدير بالذكر هنا، أن هذه األنواع الثالثة من المعلومات المعدة متداخلة، فقد تستخدم   
السابقة، بمعنى أن نفس التقرير قد يوفر  نفس المعلومات في أكثر من غرض من األغراض

بيانات لألداء وبيانات توجيه االهتمام مثل، تقرير التكاليف الذي يقارن النتائج الفعلية بالمعايير 
المحددة مقدمًا، فهو يعتبر بمثابة تقرير لألداء بالنسبة للمرؤوسين، وتقرير توجيه نظر بالنسبة 

ى ذلك، فإن التقارير المحاسبية تستخدم في األغراض للرؤساء في نفس الوقت. باإلضافة إل
الرقابية )توجيه االهتمام(، وأيضًا توفر االحتياجات التقليدية للمحاسبة المالية، التي تهتم أساسًا 

 بعملية تقرير األداء.
أن فمجال المعلومات المحاسبية واتخاذ القرار  فإنه ضمنباإلضافة إلى ما سبق،   

للمعلومات تتباين حسب مستوياتها أي أن هنالك متطلبات معينة من المعلومات احتياجات اإلدارة 
لمستويات اتخاذ القرار. وتتراوح مستويات اتخاذ القرار في هذا الجانب مابين روتينية )مبرمجة( 
إلى قرارات صعبة )غير مبرمجة(. ويمكن تحديد متطلبات المعلومات لمستويات اتخاذ القرار 

 حو التالي:اإلداري على الن
حيث يتم اتخاذ القرارات االستراتيجية لألعمال ذات الصيغة غير  أ. مستوى اإلدارة العليا:

التقليدية المتعلقة بالمستقبل ووضع الخطط االستراتيجية، وتحديد األهداف القصيرة والطويلة 
وإجمالية حتى  األجل، وغيرها. وفي هذا الجانب تحتاج اإلدارة العليا إلى معلومات دقيقة ومركزة

 تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في أي موقف وبأقصى سرعة ممكنة.
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حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بتحقيق أهداف وسياسات  :ىب. مستوى اإلدارة الوسط
 إلىواستراتيجيات المنظومة التي قامت اإلدارة العليا بوضعها مسبقًا، وهي بالتالي تحتاج 

 ىكبر لممارسة مسئولياتها. وغالبًا ما تتصف معلومات اإلدارة الوسطمعلومات تفصيلية بشكل أ
 بالدقة والتركيز على الماضي والمستقبل وأنه يمكن برمجتها.

وهو مستوى اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة باألنشطة اليومية أو  ج. مستوى اإلدارة التنفيذية:
لروتيني، ويتطلب اتخاذها توافر معلومات قصيرة المدى. والقرارات في هذا المستوى من النوع ا

دقيقة وقريبة من العمليات اإلنتاجية، لذا فهي تعتمد على معلومات يمكن برمجتها وإعداد هيكل 
 لها.

 اآلتي: إلىمما سبق يخلص 
إن درجة الجودة في المعلومات المتوافرة لمتخذ القرار لها تأثير كبير على درجة القرار  أواًل:

زادت درجة الجودة في تلك المعلومات، كلما كان اختيار متخذ القرار من بين  المتخذ. فكلما
البدائل المتاحة أفضل، وبالتالي سيزداد الرشد في القرار المتخذ. األمر الذي يعني ضرورة أن 
تهتم اإلدارة وتبحث باستمرار عن أفضل السبل لتوافر أفضل المعلومات، فيما يتعلق باألهداف 

وقعة للتصرفات البديلة لتفعيل عملية اتخاذ القرار. وذلك نسبة ألن المعلومات الجيدة والنتائج المت
 تزيد من معرفة متخذ القرار، وتقلل من جوانب المخاطرة المرتبطة باتخاذ القرارات.

تساهم المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل اإلنجازات وتوجيه أو جذب  ثانيًا:
حل المشاكل. أي أن المعلومات تساهم في اإلجابة على أسئلة معينة مثل: ما مدى االنتباه و 

 ما هو الحل؟ -ما هي المشكلة؟ -التقدم؟
 زفمن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لتوجيه وتحفي

تؤثر بشكل كبير في الشخص الذي يتلقى التقارير. باإلضافة لذلك فإن المعلومات المحاسبية 
توقعات صانع القرار بالنسبة لألحداث القادمة، بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار أكبر ما 
يمكن، بمعني آخر إن كان في وسع صانع القرار أن يحسن احتماالت حدوث واقعة معينة على 

تائج المتوقعة من أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير، فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم الن
قرارات عديدة ممكنة، وذلك نسبة ألن قاري التقارير سيبلغ بما حدث، وما يحدث، وما هو على 
وشك أن يحدث، وكيف له أن يتصرف إزاء هذه األحداث. كما تساعد المعلومات المحاسبية 

ك صانع أيضًا في توضيح الرؤية لصانع القرار، وتحسين أو تنمية إدراكه، وزيادة فعالية تحر 
ه التخاذ القرار بصورة مباشرة، من خالل االختيار الجيد من بين البدائل المتاحة، ز القرار، وتحفي

وبالتالي صدور قرار رشيد. باإلضافة لذلك يجب مراعاة أن تداخل المعلومات واحتواء التقرير 
ا عدا في الواحد على معلومات تخدم جميع المجاالت القرارية شيء غير منطقي وغير صحيح، م

محتويات التقرير الشامل على أنها تمثل بيانات بصورة عامة،  إلىحالة واحدة، هي أن يتم النظر 
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جة المعينة في محتويات التقرير، إن كانت تالئم احتياجاته التخاذ القرار اومعلومات لصاحب الح
 تمامًا، وإال فهي معلومات ناقصة، وبالتالي مجرد بيانات أيضًا.

ح أن هناك اختالفًا واضحًا في مسئوليات اإلدارة في مستوياتها الثالثة. ومن ثم تأثير يتض ثالثًا:
ذلك على طبيعة ونوعية المعلومات المحاسبية الالزم توفيرها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية، 

 لتلبية احتياجات اإلدارة في كل مستوى.
رارات والمعلومات المحاسبية من قبل اإلدارة يجب االهتمام بالنواحي السلوكية في مجال الق رابعًا:

ومن قبل القائمين على تشغيل النظام المحاسبي. وذلك من خالل االهتمام بتوجيه البحوث 
المحاسبية نحو الجوانب السلوكية، المتعلقة بالكشف عن تأثير مخرجات نظم المعلومات 

لوكيات متخذي القرار حيال المحاسبية المحوسبة على تصرفات متخذي القرارات. أي معرفة س
استخدام المعلومات المحاسبية، وخاصة فيما يتعلق بدورية وسرعة التقارير المحاسبية. أي عدد 
المرات الذي يزود فيها اإلداري بالتقارير المحاسبية بشكل عادى وفقًا لخدمات النظام المحاسبي 

ليمها في الوقت المناسب عند المحوسب، وكذلك السرعة المطلوبة في إعداد هذه التقارير وتس
الطلب. وال شك أنه سيكون لذلك أبلغ األثر من الناحية اإليجابية على ترشيد عملية اتخاذ 
القرارات. والجدير بالذكر هنا، أن البحوث المحاسبية السلوكية عادة ما تكون من اختصاص نظم 

در الرئيسي لهذا النوع من المعلومات المحاسبية المحوسبة والقائمين عليها، باعتبارها المص
 المعلومات.

وعليه يمكن القول بأن القليل جدًا من المنشآت أو التنظيمات يمكن أن تستمر أو تعيش   
بدون االعتماد على المعلومات وخاصًة المحاسبية منها. وهذا ما يفسر التزايد المضطرد في 

ن العوامل الهامة التي ساعدت الطلب على هذه المعلومات المحاسبية في السنوات األخيرة. وم
على هذا التزايد انخفاض تكلفة استخدام أجهزة الحاسب االلكتروني، وبالتالي أصبح مدير اليوم 
أكثر استخدامًا للمعلومات المحاسبية واسترشادًا بها في قراراته من نظيره في األمس، وخاصة 

متطلبات اإلدارة، ومن ثم  معلومات المحاسبة اإلدارية لما لها من أهمية خاصة في خدمة
 القرارات اإلدارية وترشيدها. اتخاذاالعتماد عليها بشكل كبير في شأن 

 
 . اإلطار الفكري للمحاسبة1/3

تستند المحاسبة وفي كل مراحل تحليل وإعداد البيانات وعرضها إلى عدد من المفاهيم  
ات المحاسبية اإلطار النظري، الفروض والمبادئ وتعد هذه المفاهيم والفروض والمبادئ والمحدد

 تي:( اآل1-1ألمفاهيمي للمحاسبة ويمكن تصوير هذا اإلطار ضمن الشكل )
 
 

    إطار المحاسبة   

        
        

 الفروض
 المحاسبية

المفاهيم والتعريفات     
 المحاسبية
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يعرف المفهوم بأنه النتاج الذي ينشأ من خالل عملية تعريف واًل: المفاهيم المحاسبية: أ

القوائم المالية، وتعد  وتصنيف ثم تفسير الظواهر.  وتشكل المفاهيم اإلطار الرئيس إلعداد
المفاهيم المحاسبية المنبع األساسي الذي نشأت عنه الفروض والمبادئ المحاسبية. ومن المفاهيم 

 المحاسبية الذي ينبغي معرفتها هي:
وهي عبارة عن كشف يتضمن جانبين احدهما الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي(:  -1

متلكات واألخر وهو األيسر يمثل االلتزامات وحقوق الملكية وهو األيمن يمثل الموجودات أو م
للمشروع )رأس المال( ويجب أن تكون الميزانية في كل أألحوال متوازنة أي الجانب األيمن 

 :مساوي للجانب األيسر. وتنص معادلة الميزانية إلى
 الموجودات = المطلوبات + حقوق الملكية )رأس المال(

 من ثالث عناصر رئيسة هي:لذا تتكون الميزانية   
(: وهي عبارة عن ممتلكات ذات قيمة تملكها الوحدة العنصر األول: الموجودات )األصول

االقتصادية وتعد استخدامات لمصادر التمويل وضعت تحت تصرف الوحدة االقتصادية وتكون 
 في ثالث مجاميع فرعية هي:

لوحدة االقتصادية لغرض استخدامها في وهي الموجودات التي تقتنيها ا الموجودات الثابتة: -أ
النشاط لمدة تزيد عن الدورة المحاسبية أو السنة المالية لهذه الوحدة االقتصادية وليس لغرض 

أن لهذه الموجودات وجود مادي ملموس مثل األراضي  األولاالتجار بها وتكون على نوعين 
ال يكون  الثانيالثابتة الملموسة ، ووالسيارات واألثاث واآلالت وغيرها ويطلق عليها الموجدات 

لها وجود مادي ملموس وهي الموجودات الثابتة غير الملموسة مثل شهرة المحل ، براءة االختراع 
 ، العالمة التجارية وغيرها.
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وهي الموجودات التي تقتنيها الوحدة االقتصادية أو تكونها من أجل  الموجودات المتداولة: -ب
ربح وتكون في طبيعتها قابلة للتحول إلى نقد خالل دورة النشاط )السنة التداول بهدف تحقيق ال

 المالية( دون أن تفقد جزء من قيمتها مثل البضاعة ، الصندوق، أ.ق ..الخ.
 : مثل نفقات التأسيس ومصروفات مدفوعة مقدمًا وإيرادات مستحقة.موجودات أخرى  -ج

بارة عن حقوق صاحب أو أصحاب الوحدة وهو ع (:العنصر الثاني: رأس المال )حقوق الملكية
االقتصادية على الوحدة االقتصادية نتيجة ما قدم لها من مال عند تكوين أو بدء نشاطها ويمثل 
التزامًا على الوحدة االقتصادية لصاحبها وهو يزيد باإلضافات من أصحاب المشروع أو باألرباح 

لفترة المحاسبية ويعرف بحقوق الملكية أو وينقص بالمسحوبات نقدًا أو سلعًا وبالخسائر خالل ا
 صافي القيمة.

(: وهي عبارة عن حقوق للغير على الوحدة العنصر الثالث: المطلوبات )الخصوم أو االلتزامات
االقتصادية نتيجة لما قدمه هذا الغير من أموال أو ائتمان ويتعين على الوحدة االقتصادية أن 

ما في المستقبل فهي التزامات أو ديون مستحقة على  ترده إليه في تاريخ الحق أو في وقت
 الوحدة االقتصادية وتقسم إلى:

وهي التي تزيد مدتها عن السنة )الفترة المحاسبية( مثل  مطلوبات )التزامات( طويلة اآلجل: -أ
 القروض والسندات..الخ.

وتتمثل في الديون الناتجة عن العمليات الجارية للنشاط  مطلوبات )التزامات( قصيرة اآلجل: -ب
وتستحق السداد في الحال أو عند الطلب أو خالل فترة سنة مثل الدائنون وأوراق الدفع والسحب 

 على المكشوف ..الخ.
 مثل المصروفات المستحقة واإليرادات المستلمة مقدمًا. المطلوبات األخرى: -ج
ويمثل الفرق بين اإليرادات المكتسبة خالل الفترة أو خسارة(: الدخل )نتيجة النشاط ربح -2

المالية والمصروفات المستنفدة الكتساب تلك اإليرادات فإذا كانت اإليرادات أكبر من المصروفات 
 الربح كان الربح ، وإذا كانت المصروفات أكبر من اإليرادات كانت الخسارة. وبذلك يعرف

رة عن الفائض في الموارد االقتصادية للوحدة نتيجة زيادة الخاص بنتيجة النشاط بأنه عبا
التدفقات الداخلة والمتمثلة باإليرادات عن التدفقات الخارجة المتمثلة بالمصروفات خالل مدة 

فهي عبارة عن العجز في الموارد االقتصادية للوحدة  الخسارةزمنية محددة عادة تكون سنة. أما 
المتمثلة باإليرادات عن التدفقات الخارجة المتمثلة بالمصروفات نتيجة نقص التدفقات الداخلة و 

خالل مدة زمنية محددة عادة تكون سنة ، علمًا أن الربح والخسارة التي تم ذكرها تمثل صافي 
 الربح أو الخسارة للمشروع . وهناك عدة مفاهيم تنطوي ضمن هذا المفهوم منها:
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التي تنشأ خالل دورة إنتاج السلع أو بيعها أو تأدية تدفقات داخلة إلى الوحدة و اإليرادات:  -أ
من أمثلتها بيع  الخدمات أو أية أنشطة أخرى ناجمة عن األعمال الرئيسة المعتادة والمستمرة.

 تأدية الخدمات للغير..الخ السلع،
: تدفقات خارجة من الوحدة والتي تنشأ خالل دورة إنتاج السلع أو بيعها أو تأدية المصروفات -ب

الخدمات أو أية أنشطة أخرى ناجمة عن األعمال الرئيسة المعتادة والمستمرة. من أمثلتها شراء 
 الموجودات أو المواد األولية والبضائع أو الرواتب أو أجور الماء ..الخ.

وتمثل الزيادة في حقوق الملكية ناتج عن عمليات عرضية أو ثانوية عدا  المكاسب: -ج
 ع موجودات ثابتة أو أرباح استبدالها ..الخ.اإليرادات، مثل أرباح بي

: وتمثل نقص في حقوق الملكية ناتج عن عمليات عرضية أو ثانوية عدا الخسائر -د
 المصروفات، خسائر الحرائق ، خسائر بيع موجودات ثابتة ..الخ.

 : تعد الفروض المحاسبية جماًل إخبارية يصعب اختبارها أو إثباتالفروض المحاسبية :ثانياً 
، ويمكن اعتبارها وية في اشتقاق المبادئ المحاسبيةصحتها فهي تمثل األساسيات أو حجر الزا

أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية فهي مسلمات وبديهيات ألغراض إعداد التقارير المالية. 
ويعرف الفرض المحاسبي بأنه شيء مسلم به أو يوضح كبديهية. أو هو الذي يعطي األساس 

تدريب لعملية االستنتاج أو من اجل نظام فلسفي. وتتصف الفروض بأنها )ال األول في ال
تتضارب فيما بينه، وأنها جملة إخبارية مسلم بها، ال تحتاج إلى برهان، يتعذر إثبات صحتها أو 
إقامة الدليل عليها.( أما المعايير األساسية للفروض المحاسبية فهي )يجب أن تكون ذات صلة 

لمحاسبي، يجب أن تقبل على أنها صحيحة من قبل المشاركين في النقاش على بتطوير المنطق ا
كونها نقطة بداية( فالفروض تعطي القاعدة لتكوين المبادئ لذا استندت المحاسبة على مجموعة 

 من الفروض منها:
: للوحدة االقتصادية شخصية معنوية مستقلة عن مالكيها أي فرض الوحدة المحاسبية -1

س المحاسبي لألحداث االقتصادية والمعامالت المالية لتلك الوحدة بمعزل عن مالكها ضرورة القيا
 أو مالكييها.فيتم الفصل واستقالل الذمم المالية الشخصية عن أموال الوحدة ذاتها.

 الوحدة ولدت لتستمر وليس بالنية تصفيتها في القريب العاجل. فرض االستمرارية: -2
النقدية أساسًا للقياس، ولما  تقوم المحاسبة على استخدام الوحدة: فرض ثبات وحدة النقد -3 

اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة  كان يشترط ثبات المقياس حتى يكون صالحًا للقياس فقد
 )يتم افتراض عدم التغير في القيمة الشرائية لوحدة النقد أي عدم اخذ التضخم بالحسبان(النقدية

 عمليات قياس نتيجة النشاط وعرض المركز المالي. وذلك لتسهيل على مدى السنين
: افتراض الفترة المحاسبية التي يتم التحاسب عليها وقياس نتيجة النشاط فرض الفترة الزمنية -4

 .31/12وتنتهي في  1/1لها بسنة واحدة تبدأ في 
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ق واإلجراءات ترسم المبادئ المحاسبية اإلطار العام الذي يحكم الطر  المبادئ المحاسبية: ثالثًا:
المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية، وتعرف المبادئ المحاسبية 
بأنها تعميمات أو إرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف أو موقف 

في حل معين وهي من صنع اإلنسان تطورت عبر السنين الستخدامها كأداة عملية تساعد 
المشاكل المحاسبية. وتتصف )بالشمول، المالئمة، القابلية لالستخدام في معظم المشروعات 
االقتصادية، وبأنها لم تشتق علميًا لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقحيها لتتماشى 

مبادئ عدة وظروف البيئة االقتصادية المحيطة بتطبيقها والستخدامها(. وتقوم المحاسبة على 
 منها:

:إثبات وقيد كافة العمليات بكلفة الشراء ويقصد بها التكلفة الفعلية التي مبدأ الكلفة التاريخية -1
قدمتها الوحدات االقتصادية من اجل الحصول على األصل، و يترتب على تطبيق هذا المفهوم 

لثقة في المعلومات في المحاسبة تحقيق الموضوعية الذي من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في ا
 المحاسبية.

: البد من الحصول على اإليرادات وذلك للمحافظة على رأس المال للوحدة مبدأ تحقق اإليراد -2
االقتصادية ولضمان االستمرارية ، وإال ال يمكن للوحدة االقتصادية أن تستمر في نشاطها.وقبل 

ع في التسجيل في الوحدة تحديد كيفية االعتراف باإليراد يجب أن يحدد األساس المتب
"بالنسبة للمنشآت غير الهادفة للربح أو المكاتب المهنية" ، أساس  االقتصادية)أساس نقدي

استحقاق "بالنسبة للمنشآت الهادفة للربح"، أساس االستحقاق المعدل ، األساس النقدي المعدل( ، 
يمثل التدفق النقدي الداخل ويكون اإليراد ناتج عن تقديم خدمة أو أبيع بضاعة أو منتج ، فهو 

 للوحدة من الغير. وهناك شرطان لالعتراف باإليراد هما: 
 أن يكون قد اكتسب. -أن يكون قد تحقق أو قابل للتحقق. ب -أ

مقابلة المصاريف التي تخص فترة معينة مع ما يقابلها من إيرادات تخص مبدأ المقابلة:  -3
ربح وخسارة. وهذا يتطلب أن تتضمن الفترة كافة نفس الفترة للوصول إلى نتيجة النشاط من 

المصروفات واإليرادات التي تحصل خالل الفترة المالية التي تخصها بالذات بغض النظر فيما 
لو جرى القبض أو الدفع النقدي أم لم يحصل. وعدم إثبات أي عملية أو نشاط أال بعد أن 

 يتحقق.
أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات ويقضي هذا المبدأ  ضرورة مبدأ اإلفصاح:  -4

المتعلقة بالنشاط االقتصادي للوحدة االقتصادية والمالئمة التخاذ القرارات من جانب أصحاب 
 المصالح معها.

ويقوم هذا المبدأ على أساس أن المعلومات المحاسبية يجب أن تكون ممثلة  مبدأ الوثوق: -5
أي يجب أن تكون موضوعية وخالية من التحيز وبالتالي  بأمانة لنشاط الوحدة االقتصادية ،
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يمكن التحقق من صحتها وإقامة الدليل عليها. ويطلق على هذا المبدأ أيضًا مبدأ األدلة 
 الموضوعية أو مبدأ الموضوعية.

: ويعني إمكانية إجراء المقارنة ما بين المعلومات المحاسبية في القوائم مبدأ إمكانية المقارنة -6
الية المتعلقة بالوحدة االقتصادية من فترة ألخرى أو مع مثيالتها من الوحدات االقتصادية الم

األخرى ، وذلك لمساعدة أصحاب المصالح في التنبؤ بأوجه نشاط الوحدة االقتصادية واتخاذ 
  القرارات المالية الالزمة ، وال يتحقق ذلك إال بالثبات في إتباع نفس السياسات واألسس والقواعد

 المحاسبية المتبعة من فترة ألخرى.
وهي التي تقيد )تحدد( المحاسب ليعمل في ظلها وبموجبها وال رابعًا: المحددات المحاسبية: 

 يتجاوزها وهي:
بسب وجود عدم التأكد وبهدف الحفاظ على رأس المال وعدم الحيطة والحذر )التحفظ(:  -1

القياس المحاسبي الختيار الطريقة األقل ضررًا توزيع أرباح غير حقيقية لذا يلجأ المحاسب عند 
وأعلى قيمة للمطلوبات من حيث أخذ التقييم بأقل القيم بالنسبة للموجودات واإليرادات 

، بعبارة أخرى األخذ بالخسائر والمصروفات المحتملة وعدم األخذ بنظر االعتبار والمصروفات
 نطبق عليها النظرة التشاؤمية للمحاسب.الموجودات واألرباح واإليرادات المحتملة ، وبذلك ت

أي التركيز في القياس واإلفصاح عن العناصر ذات التأثير  األهمية النسبية )المادية(: -2
األكبر عند عرض المعلومات المحاسبية ، بعبارة أخرى ترك اإلفصاح عن المعلومات واألحداث 

ي تؤثر في القرارات ويترك أمر تطبيقه غير المهمة والتقرير عن المعلومات المهمة والجوهرية الت
 الجتهاد المحاسب.

 أي ال تزيد كلفة المعلومة المنتجة عن المنفعة المتوقعة منها.الكلفة/ المنفعة:  -3
: بوجود وحدات اقتصادية ذات أنشطة مختلفة يظهر قيد القياس التطبيقات المتماثلة -4

وإجراءات محاسبية متماثلة كي يمكن  المحاسبي لألنشطة المختلفة لتلك الوحدات وفق طرق 
 المقارنة بين القوائم المالية لهذه الوحدات ذات األنشطة المختلفة.

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. 1/4
تعد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية معايير يمكن على أساسها الحكم على   

يمكن استخدامها كأساس للمفاضلة بين األساليب  مدى تحقيق المعلومات المحاسبية ألهدافها كما
المحاسبية لغرض قياس القوائم المالية واإلفصاح عنها. ولكي تتسم المعلومات المحاسبية المنتجة 
من نظام المعلومات بالجودة المطلوبة يجب أن يتوفر فيها معيار المنفعة أي قدرة المعلومات 

ها بالقرار تقييم منفعة المعلومات في ضوء ارتباط على خدمة احتياجات قرار معين ويتم دائماً 
( الذي أصدره مجلس  2. وهذا وقد لخص البيان الخـاص بالمفاهيم ) الذي استخرجت من أجله

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكما يأتي: 1881معايير المحاسبة المالية في أيار 
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  الخصائص الرئيسة -أوالً 
لمعلومات التي لها ارتباط بقرار معين ولها تأثير أو انعكاس على هذا وهي ا المالئمة : -1

 القرار وتتكون هذه الخاصية من ثالث خصائص فرعية لتكون المعلومات مالئمة وهم : 
 تعني يجب أن تقدم المعلومات لمستخدميها في الوقت المناسب. الوقتية أو التوقيت المناسب: -أ

ها تساعد مستخدميها في التنبؤ بالنتائج المتوقعة األحداث المختلفة القيمة التنبؤية: بمعنى أن -ب
 أو أنها تؤكد توقعاته أو تساعده في تعديلها أو تصحيحها. 

القيمة في مجال التغذية العكسية: أن يكون لها قيمة في مجال التغذية العكسية بما يفيد في  -ج
 والتقييم وتصحيح األخطاء..الخ.  مجاالت متعددة في أعمال الوحدة االقتصادية كالرقابة

أي يمكن الثقة فيها واالعتماد عليها وتتكون من ثالث خصائص  الموثوقية )المصداقية(: -2
 فرعية هي: 

القابلية للتحقق: يجب أن تكون المعلومات قابلة للمراجعة والتحقق حتى يمكن االعتماد عليها  -أ
 ويطلق عليها أيضًا )الموضوعية(. 

 يجب آن تصور المعلومات المضمون الذي تهدف أليه تمثياًل صادقًا. مثيل:صدق الت -ب
حيال المصالح المتعارضة  الحياد: يجب أن تتسم المعلومات المحاسبية بالحياد وعدم التحيز -ج

 لمن يستخدمون تلك المعلومات . 
 الخصائص الثانوية   -ثانياً 

لية والتقارير المنتجة ضمن المبادئ نفسها أي يتم قياس عناصر القوائم الما ثبات القياس: -1
 والمعايير المحاسبية من فترة ألخرى. 

يجب أن تكون المعلومات في صورة قابلة للمقارنة حتى يستطيع  القابلية للمقارنة: -2
مستخدميها االستفادة منها ويتخذون قرارات سليمة في ضوء ما يقدمون به من مقارنات بين 

 عليها. المعلومات التي يحصلون 
( تضمنت 8قائمة المفاهيم رقم ) 2111( في ديسمبر من العام FASBوقد صدر عن )  

خصائص جودة المعلومات المحاسبية في شكل سردي، حيث جاء إصدارها كبديل عن كل من 
(، وكاستجابة أيًضا لمتطلبات مشروع اإلطار 2( وقائمة المفاهيم رقم )1قائمة المفاهيم رقم )

( بشأن تحسين معايير التقارير المالية IASBترك بين هذا المجلس و )المفاهيمي المش
 والممارسات المحاسبية المقبولة، وقد صنفت هذه القائمة خصائص الجودة كما يلي:

. خصائص أساسية تمثلت في خاصيتين؛ أوالهما المالءمة واشتملت على كلٍ  من القيمة 1
ها، كما اعتبرت األهمية النسبية أحد جوانبها أيًضا، التنبؤية والقيمة التأكيدية كعناصر فرعية ل

والثانية التمثيل الصادق واشتملت على كلٍ  من الحياد واالكتمال والخلو من األخطاء كعناصر 
 فرعية لها.
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 . خصائص تعزيزية تمثلت بالقابلية للمقارنة والقابلية للتحقق والقابلية للفهم والتوقيت المناسب.2
 ت على هذه الخصائص بقيد التكلفة فقط.. تمثلت المحددا3
ويعدُّ هذا التصنيف األخير تصنيًفا مقنًنا أو رسميًّا جرى العمل بمقتضاه واألخذ به في   

 (.IFRSإصدار معايير التقارير المالية الدولية )
ففي البداية يالحظ أن هذا التصنيف قد غي ر من الهيكل العام للخصائص السابقة، فبعد   

( أصبحت في شكل سردي لتتوافق مع خصائص 2مقسمة هرمًيا في القائمة رقم )أن كانت 
اإلطار الدولي. أما التغيرات األخرى على مستوى الخصائص وتصنيفاتها، فقد تم التأكيد على أن 
هذا النموذج بما اشتمل عليه من خصائص أساسية هما المالءمة والتمثيل الصادق، وخصائص 

لمقارنة والقابلية للتحقق والقابلية للفهم والتوقيت المناسب، يعد النموذج الذي تعزيزية وهي القابلية ل
يتحقق معه جودة التقارير المالية. وعلى ذلك يتوجب التعريف بكل خاصية من هذه الخصائص 

 (، وكما يلي:8وفًقا لما نصت عليه القائمة )
 : وتتضمن:الخصائص األساسية-

المعلومات هذه الصفة عندما تؤثر في القرارات االقتصادية : وتكتسب أواًل. خاصية المالءمة
للمستخدمين، وتساعدهم في تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلة، أو تعزز وتصحح من 
تقييماتهم الماضية، وتتحدد مكوناتها بالقيمة التنبؤية أي تمكين مستخدميها من التنبؤ بالنتائج 

التأكيدية أو التغذية العكسية بشأن التقييمات الماضية. ويتم المستقبلية، فضاًل عن القيمة 
االسترشاد بمدى توافرها في معلومات التقارير المالية من خالل ثالثة عناصر، األول ويقيس 
مدى توفير التقارير لتوقعات اإلدارة أو القوائم المستقبلية، والثاني ويقيس مدى استكمال 

المقاييس غير المالية، والثالث ويقيس مدى استخدام الشركة المعلومات المالية بالمعلومات و 
األهمية للقيمة العادلة في تقييم األصول، ويجب التنبيه إلى أن اإلطار المشترك قد جعل من 

صفة من صفات هذه الخاصية بعد أن كانت قيًدا عليها، وتحدد هذه األهمية بحسب النسبية 
معلومة هي ضمن احتياجاتهم وتؤثر في قراراتهم وجب رؤية مستخدمي المعلومات، فطالما أن ال

 أن يتم تلبيتها وعدم التضحية بها.
لقد حدد اإلطار المشترك مضمون هذه الخاصية بالتعبير الدقيق  ثانًيا. خاصية التمثيل الصادق:

عن واقع األعمال في التقارير المالية، واعُتبر أمر وجودها ضرورة لكي تصبح هذه التقارير 
ائط التي تصور الطرق واألنهار في العالم الحقيقي، وبالتالي فإن الخروج عنها بإضافة كالخر 

بيانات وهمية أو حذف ما هو مالئم منها سيحد من جدوى هذه التقارير، ووفًقا لهذا الوصف 
ستعمل هذه الخاصية بشكل كبير على تجسيد المالءمة بالتقارير المالية وسيزول عندها أي 

 نها وبين الخاصية األساسية األولى.تعارض فيما بي
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ولكي تكتمل أركانها في التعبير الدقيق عن الظواهر االقتصادية وواقع األعمال يتوجب   
أن تتصف المعلومة بكل من )الحياد ويعني عدم وجود أي تالعب من أجل تعديل أو تغيير في 

مل لفهم الظاهرة بما في ذلك قرارات المستخدمين للتأثير عليهم؛ االكتمال ويعني التصوير الكا
جميع األوصاف والتفسيرات والتفاصيل الالزمة؛ الخلو من األخطاء الجوهرية والمتعمدة(. ويتم 
االسترشاد بمدى توافرها في التقارير المالية من خالل أربعة عناصر، يتمثل األول في توفير 

اني في توفير أدلة مشروعة األدلة على صحة االفتراضات والتقديرات في هذه التقارير، والث
وصحيحة على المبادئ المحاسبية المستخدمة، ويتمثل الثالث في تقرير المراجع ومدى تأثيره 

 على القيمة االقتصادية للشركة، والرابع في قائمة معلومات عن حوكمة الشركات.
 الخصائص التعزيزية -
في طياته خدمة  فهي األخرى لها معنى ومضمون يهدف الخصائص التعزيزيةأما   

 المستخدمين وتلبية احتياجاتهم من المعلومات، ولقد عب رت عنها تلك الدراسات أيًضا بما يلي:
: وتعني أن يتمكن المستخدمون من إجراء المقارنة بين التقارير المالية . القابلية للمقارنة1

( IFRSاللتزام بمعايير )للشركة الواحدة لعدة فترات أو بين التقارير المالية لعدة شركات، ومع ا
 وتطبيق معايير المحاسبة عن القيمة العادلة يصبح توافرها في المعلومة المحاسبية سهاًل وواقًعا.

وتعني أنه يمكن التحقق بشكل مباشر أو غير مباشر من أن معلومات . القابلية للتحقق: 2
توافرها قدرة األشخاص التقارير المالية تمثل بأمانة الظواهر االقتصادية، ويدل على مدى 

 المستقلين من التوصل إلى ذات النتائج واالحتماالت التي قدمها الُمكل فون بإعدادها.
وتم التعبير عن فحواها بإدراك المستخدمين للمعلومات المحاسبية وقابليتهم  . القابلية للفهم:3

خالل العناصر التي على فهمها، بشرط توفر مستوى معقول من المعرفة لديهم، ويسترشد بها من 
تركز على الشفافية ووضوح المعلومة المقدمة في التقارير المالية، وتشتمل هذه العناصر على 
التبويب والتنظيم للمعلومات وإضافة الجداول والرسوم البيانية لها، واستخدام الكلمات التي يسهل 

 فهمها.
ي إعداد المعلومات وتقديمها ويقصد به الفترة الزمنية المستغرقة ف . التوقيت المناسب:4

للمستخدمين، وكلما قل ت هذه الفترة؛ زادت منفعة المعلومات في تصويب الرؤى وات ِّخاذ القرارات 
 السليمة.

وأخيًرا وضع اإلطار المشترك على غرار اإلصدارات السابقة قيًدا على المعلومات وهو   
ه في مضمونها على أن فائدة المعلومات قيد التكلفة فقط دون اإلشارة لكلمة العائد، مع التنوي

 يجب أن تكون أكبر من تكلفتها.
 
 



 15 

 
 


