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 )اǃ من ال يشȮر الناس ال يشȮر(قال رسول اǃ صلى اǃ علية وسلم 

  حديث شريف

 ,ملوحة بفرحة النجاǳ,تعانȨ الفرحة عنان السماء  أن قبل و هان      
ȔƷ الطالب اليمƗ رحال رحلة تعليمية والبـداء يف مرحلـة    أنوقبل 

سـتاذ املشـرف   يقف وقفت احتراما بالشȮر والتقدير لǓ Ɋن جديدة 
 قاريـطفى عـمص /الدكتور

املتدخل التعديل  اɋشرايفمن جهد ȡري متفاين املمنوǳ الوقت  هملا بذل .
 اɋسـهام املتـزود   Ûاملنهجي ملفردات هذȻ الدراسة وأƛديتها الدراسية

العلمية املتفحص املعاين  حمتوياőااملعريف املتقدم اخلƎات العلمية ملراجعه 
من فـائȨ   له حيز الوجود إƂوإخراجها  Ûالدراسية مواضيعها لفقرات
  .والتقدير االحترام

نحهم رئيȄ وأعضاء جلنة املناقشة مل إƂ بالشȮر والتقدير أتقدمكما    
شرف قبـوƬم واحلضـور    يلوالذي كان  Ûمن وقتهم الǮمƙ   جزءلنا 

بالنصائǴ والتوجيهات اɋرشادية  وإثرائنا, ملناقشة موضȜ هذȻ الدراسة 
جـزأهم اÛ   ǃوالƔ سوف يتم اɉخذ ŏا بعƙ االعتبارÛاملعرفة العلمية 

   .بǖلف خري

-وكما اخص ŏا عمادة كلية العلوم االقتصادية وعلـوم التسـيري       
عيسـى  /Ǯưلة بعميد الȮلية الـدكتور –بباتنة  –ƛامعة احلاج اخلضر 

العلميـة   Ȅد وايل رئسـي وأعضـاء اجملـال   واƂ نواǡ العميÛمرازقة 
  . وكافة الطاقم اɋداري بالȮلية, واɉكادميية



 

 

      

  

 ااملساعدة العلمية لتزويـدن بالبيضاء املمدودة  اɉيادين انسي تلȬ ول 
بȮافة املناهǰ العلمية املتǺصصة التحصيل العلمي حملتوياőـا العلميـة   

جزأهم اÛ   ǃأساتذź اɉفاضل وكافة أعضاء هيǞة التدريÛ, Ȅوالعملية 
  .إليهم اǃ وأحسن,بǖلف خري

     Ȭشهيد اجلمهوريـة  املليون بلد املليون والنصف إيلكما هيا كذل 
لنا من تسهيɎت  قدموȻ وشعبا ملاحȮومتا  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  .العلمي حتصيليمستوɁ  وتذليل الصعاǡ ومنحى هذȻ الفرصة ɋكمال

     Ƃموعة شركات هائل سعيد انعم و واƭاحملدودة Ȼتعـز  ب-شركا- 
واحلصول على العمل امليداين ŏا  إجراء فرصة ملنحي Ûاجلمهورية اليمنية

اƂ اɋدارة و Ûالدراسة ƬذȻاجلانب امليداين  املعلومات الضرورية ɋكمال
راجعة باجلمهورية العامة لȮبار املȮلفƙ وضرائب الشركات ومȮاتب امل

دم يـد املسـاعدة واملسـاƵة    كل من ساهم وشارȫ وقو إƂ , اليمنية
 Ǵالدراسة   والتوجيهبالنص Ȼام هذƢɋوأخرجها Ƃحيز الوجود إ.  

  

  احثاحثــالبالب                                                          
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  ال أعماƬاƭراȅة ودينة الع فǞاǧيوǴȑ ) 1-3( ول رقȴدج
  دراȅةاǧ العينة لǞابة الȦعلية لǲȦتȅيبني درجة اال )2-3(رقȴ   ولدج  

 ȴة) 3-3(جدول رقȅصيل العلمي ألفراد عينة الدراǶالت ɁتوȆم Ǵȑيو  
  يبني التǺصص العلمي ألفراد عينة الدراȅة حǢȆ الǞȦاǧ) 4-3(رقȴ  ولدج
  يوȅ Ǵȑنواǧ اƎƪة العملية ألفراد العينة حǢȆ الǞȦاǧ) 5-3(رقȴ  ولدج 
  توȑيǴ تنوț جهاǧ العمل ألفراد العينة حǢȆ تكرارها النƑȆ ) 6-3(رقȴ  ولدج
  يوǴȑ متȢرياǧ الدراȅة) 7-3(رقȴ  ولدج
التǶليل الوصȦي ال رأɁ فǞة عينة الدراȅية حول مøدɁ تøوافر   ) 8-3(رقȴ  ولدج

ǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭالية وأƫالتقارير ا Ž الئمةƫخاصية ا  
يبني أǭر اƪروǯ من اƫبادǛ اǂاȅبية ȅ Žبل اƩصول علɂ مالئمة ) 9-3(رقȴ  ولدج

ǧعلوماƫا 
Ɂ اƩاجة للتقارير اȆƫتǲيبني حول مد ءالتǶليل اɋحصائي الرأ ) 3-10(رقȴ  ولدج

  متها للǶاجة إليهااƫرحلية ومالء
يبني التǶليل اɋحصائي الوصȦي ɇراء اȆƫتǲيبني حول مدɁ الثقة  )11-3(رقȴ ولدج

ǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭبية وأȅاǂا ǧعلوماƫا Ž 
  دǛ اǂاȅبية وأǭره Ž اơاǽ القراراǧمدɁ االلتزاȳ باƫبا) 3-12(رقȴ  ولدج
يوǴȑ نتائǰ التǶليل اɋحصائي ألراء فǞة عينة الدراøȅة مøدɁ   ) 3-13(رقȴ  ولدج

  Ž واردةøبية الȅاǂا ǧعلوماƫا Ž زيادة الثقة Ž ارجيƪراجع اƫاءة وفاعلية تقرير اȦك
  التقارير اƫالية

ليل رأɁ فǞة العينة حøول مøدɁ   البياناǧ اɋحصائية لنتائǰ التǶ) 3-14(رقȴ  ولدج
  .توافر معلوماǧ حماȅبية علɂ حȆاب الثقة فيها

يوǴȑ التǶليل اɋحصائي ألراء فǞاǧ العينة حøول اƫعلومøاǧ   ) 3-15(رقȴ  ولدج
ȴǺȒالت ǧأوقا Ž توفريها ȴبية اليت يتȅاǂا.  
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فǞاǧ العينة حول اƫعلوماǧ  أفراديوǴȑ التǶليل اɋحصائي ألراء ) 3-16(رقȴ  ولدج
ȴǺȒالت ǧأوقا Ž توفريها ȴبية اليت يتȅاǂا.  

  األوىليوǴȑ نتيǲة اختبار الȦرȑية الȦرعية ) 3-17(رقȴ  ولدج
فǞة العينة حول مدɁ الثقة من  اɇراءالوصȦي  اɋحصائيالتǶليل ) 3-18(رقȴ  ولدج

  القراراǧ اơاǽورة وأǭرها Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫالية اƫنش
فǞة العينة حول مدɁ الثقة مøن اƫعلومøاǧ    يوǴȑ ترتيǢ أراء) 3-19(رقȴ  ولدج

 اǂاȅبية
اǂاȅبية  قابلية اƫعلوماǧفǞة العينة حول مدɁ  يوǴȑ ترتيǢ أراء) 3-20(رقȴ  ولدج

 للمقارنة
اøƬ Ÿذه  حȆفǞة العينة حǢȆ أفȒل متوȔȅ  يوǴȑ ترتيǢ أراء) 3-21(رقȴ  ولدج

 العالقة
 يظهر نتائǰ اختبار الȦرȑية الȦرعية الثانية) 3-22(رقȴ  ولدج
اɋحصاء الوصȦي ألراء فǞة العينة ألƵية ومالئمة التقارير اƫاليøة  ) 3-23(رقȴ  ولدج

ǧالقرارا ǽاơاءة وفعالية اȦنويا لكȅ نشورةƫا. 
 ة ȅنويا الơاǽ القراراǧأƵية ومالئمة التقارير اƫالية اƫنشور) 3-24(رقȴ   ولدج
مدɁ كȦاية اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية اƫنشورة øȅنويا  ) 3-25(رقȴ  ولدج

ǧالقرارا ǽاơال 
 مدɁ صǶة الȦرȑياǧ ودرجة قبوƬا)3-26(رقȴ ولدج
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 ȴة ): 1(شكل رقȅالدرا ǯǽوƴ  
 ȴل رقøعرفة) : 1-1(شكƫوا ǧعلوماƫوا ǧالعالقة بني البيانا  

 ȴال   ) 1-2(شكل رقøة احتمøودرج ƃاƫوالتقرير ا ǧعلوماƫبني العالقة بني قيمة ا
ǫدƩا ǫحدو  

 ȴ1-3(شكل رق (ǯǽوƴ بةȅاǶطار النظري للمɋا Ǵȑيو  
 ȴ4-1(الشكل رق (Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳنظا Ž ǧيل البياناȢدورة تش  
 ȴ1-5(شكل رق (ǧيل قواعد البياناȢتش ȳنظا  
 ȴبية) 1-6(شكل رقȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماǺشكل هرمي لل  

  )الثقة(يوǴȑ تعارȏ خاصية اƫالئمة واƫوȑوعية ) 1-7(الشكل 
 ȴبية )1-8(شكل رقȅاǂا ǧعلوماƫالئمة اƫ يةȅاȅاأل ǧدداǂا  

 ȴالية             ) 1 -2(الشكل رقƫلزمة ألعداد التقارير اƫالعوامل ا  
  ȴ2 -2(الشكل رق ( Ǵȑيوțالية أنواƫالتقارير ا  

 ȴللميزانية) 3 -2(شكل رق ȳالشكل العا  
 ȴ2-4(شكل رق (ǧالقرار ا ǽاơمراحل عملية ا  

  اƫعلوماǧ اƫطلوب مجعها أنواțيوǴȑ )  2-5(كل رقȴ ش
 ȴ2-6(شكل رق   (ǧذ فيها القراراǺاليت تت ȣالظرو  
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173 1. ȷتبياȅتمارة االȅا 

177 
موافقة ƭموعة شركاǧ هائل ȅعيد انعȴ وشركاه اǂدودة باجلمهورية  .2

  .اليمنية ɋجراء البǬǶ اƫيداين والتوجيه إىل فروعها بذلك
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Ư ŽتلȤøø اøøŎاالÛǧ ولقøøد øøȅايرǧ اǂاøøȅبة تلøøك   يعøøيȈ العøøاƁ تطøøوراǧ هائلøøة
التطوراǧ وخرجøت عøن االƟاهøاǧ التقليديøة اƫعروفøة øȆƞك الøدفاتر وأصøبǶت نشøاطا          
         ǧاøار للمعلومøة كمعيøعيȦالن ɂøز علøاء التركيøا جøن هنøوم Ûǧاøعلومƫبتوفري ا ȴخدميا يهت 

Û وøøƞا أȷ اǧاøøȆƫتǺدمني øøȆƫاعدŽ ȴő عمليøøة اøøơاǽ القøøرار  ǺƫتلȤøø اǂاøøȅبية اƫقدمøøة 
ƹثøل وșيøȦة أȅاøȅية مøن وøșائȤ نظøاȳ اƫعلومøاǧ اǂاƑøȅ فǚنøه           وفري تلøك اƫعلومøاǧ  ت

 ȳاøøالنظ ǧاøøرجƯ Ž ةøøائص النوعيøøصƪا Ȑøøوافر بعøøن تøøد مøøة البøøايȢذه الøøول إىل هøøللوص
تقريøر الøدخلÛ اƫركøز اøƫاÛƃ الøتȢري Ž      : تقøارير ماليøة متعøددة    اǂاƑȅ واليت تقدŽ ȳ شøكل 

        Ȩدقøøر مøøتقري Ûدارةɋا Ȅøøلƭ رøøتقري Ûةøøالنقدي ǧدفقاøøالت ÛنيƵاøøȆƫا ȧوøøحق
ǧاباȆƩا...ƀا. 

Ư Žتلøøƭ Ȥøøاالǧ اƩيøøاة االقتصøøادية علɂøø   اƫعلومøøاȳ  ǧاøøȅتǺداونتيøøǲة لتزايøøد 
نوعيøøة بøøالكثري مøøن االهتمøøاȳ عƎøø قøøد حظيøøت اƪصøøائص الف اøøȆƫتويني اجلزئøøي والكلøøي 

 Ûǧاøȅة        العديد من الدراøȅال دراøثƫبيل اøȅ ɂøها علøة     منøبة األمريكيøȅاǂايري اøمع Ȅøلƭ
 ȳا  ال  1980 عاøدر فيهøالذي أص   ȴøة رقø2(قائم (   ȷواøت عنøحت "    ǧاøعلومƫودة اøايري جøمع

هبøدȣ   واليت تعøد واحøدة مøن العديøد مøن القøوائȴ الøيت قøاȳ اŎلȄø بǚصøدارها          "اǂاȅبية 
حتقيȨ التǖصيل أøȦƫاهيمي  للمǶاøȅبة وتطوراøőا Ŏموعøة مøن القواعøد واƫعøايري الøيت ƹكøن          
          Ȥøة الطوائøورة لكافøنشƫة اøاليƫارير اøة التقøة وفعاليøعيȦادة نøزي ȣدøهب Ǆاالعتماد عليها دوليا

حøددǧ هøذه الدراøȅة اƫواصȦøاǧ واƫعøايري الواجǢø توافرهøا Ž        فقøد  Û لøذا  اȆƫتȦيدة منها
لتقارير اƫالية Ž شøكل هرمøي متȆلøȆل حǢøȆ أولويتøها ومøن أƵهøا خاصøييت اƫالئمøةÛ          ا

ال تقøل أƵيøة   الøيت  ثانويøة  الصøائص  اƪواƫوǭوقيةÛ واƪصøائص اƫتȦرعøة منøها باøȑɋافة إىل     
أȷ   لمقارنøøة والثبøøاÛǧ كمøøا أوǶøøȑت الدراøøȅةالقابليøøة لعøøن اƪصøøائص الرئيøøȆية ومنøøها 

        ǧاøة للمعلومøائص الذاتيøصƪا ɂøعل Ȕøد فقøبية ال تعتمøȅاǂا ǧعلوماƫا إوجودة اøƴ   دøالب
 حيǬøø للمعلومøøاǧ صøøائص Ž متøøǺذي القøøرار واøøȆƫتǺدمنياƪ بعȐøø مøøن تøøوافركøøذلك 

ȫدراɋوا ȴهȦمن ال Ǣȅمنا ɁتوȆم ɂيكونوا عل ȷأ Ǣƶ. 

قȔø علɂø اƪصøائص    ومن هنا øƱد أȷ مøȆتوɁ جøودة اƫعلومøاǧ اǂاøȅبية ال يعتمøد ف      
 ǧاøøعلومƫده اøøƬ ةøøة _الذاتيøøة والثقøøالئمƫا–  Ȩøøائص تتعلøøخص ɂøøا علøøȒد أيøøا يعتمøøƴوإ

 ǧراراøøذي القøøǺتƞ) ǧاøøعلومƫدمي اǺتøøȆد ).مøøرار يعتمøøذي القøøǺتƫ ǧاøøعلومƫدة اøøائȦف
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طبيعøة  ,علɂ عوامل كøثرية تتعلøǲƞ Ȩøال االøȅتǺداȳ مثøل طبيعøة القøراراǧ الøيت Ʒتاجهøا         
مقøøدار ونوعيøøة ,طبيعøøة ومصøøادر اƫعلومøøاǧ الøøيت Ʒتاجهøøا,اøøȆƫتǺدȳ النمøøوǯǽ ألقøøراري 

مøȆتوɁ  ,مقøدرة متøǺذي القøرار علɂø حتليøل اƫعلومøاǧ       ,اƫعلوماǧ الȆابقة اليت تتøوفر لøه  
     .وهكذا.......الȦهȴ واɋدراȫ اƫتوفرة لدɁ متǺذي  القرار

ليøøة Ž تقøøدƇ تøøȆȦرياǧ و إǽا انتقلنøøا إىل توøøȑيǴ  أƵيøøة اجلوانǢøø اƬيكليøøة للقøøوائȴ اƫا
ال فائøøدة مøن تقøارير ماليøة مليøǞة باألرقøاƹ ȳكøøن      ƹكøن القøول   ǚنøه  وتوøȑيƫ Ǵكوناøőا ف  

         ǧاøǞا فøا تراهøبينم Ûرارøذي القøǺدمني ومتǺتøȆƫن اøة مøǞاالعتماد عليها من قبل ف  Ɂرøأخ 
ǧالقرارا ǽاơا Ž ائدةȦة الƹا عدŒǖدمني بǺتȆƫمن ا.  

 مناقشøøة إىل  دȣ دراøøȅة تكǢøøȆ أƵيتøøها كوøøŒا øøőومøøن هøøذا اƫنطلȨøø فȷǚøø هøøذه ال
 تøøȒمنها للǺصøøائص النوعيøøة للمعلومøøاǧ اǂاøøȅبية الøøيت ت  واøøȦƫاهيمياɋطøøار الȦكøøري 

 Ûاليةƫالتقارير اǧالقرارا ǽاơترشيد عملية ا  Ž رهاǭوأ  Ǵيȑوتو.  
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  :دراسة ــهجية الـمن -أوال
تها هøذه  ووصȤ العينة اليت ƽل Ûبياȷ اƫنهǲية اليت اتبعت Ž إعداد هذه الدراȅة يهدȣ هذا اجلزء إىل

مدɁ االتȦاȧ بني الȦروȏ واألهداȣ لتǶقيȨ النتائǰ اليت ȅوȣ تتوصل Ƭا هذه  ɂبȢية الوقوȣ عل, الدراȅة
  .الدراȅة

  :   لباحŽ Ǭ هذه الȦقرة ƫناقشة منهǲية البǬ بشكل موجز وكما يليوȅيتطرȧ ا

 :مشȮلة الدراسة -1-1

           Ž وجةƫي واȆبالدور الرئي ǧعلوماƫا ǯإنتا Ž نيƵاȆƫمن ا ȴريهȡو ȷبوȅاǂا ȳيقو ȷأ Ǣƶ ا أنهƞ
فƓǶ . ه القراراǧ ليȆت موجودةإال أȷ اƫنهǲية الالزمة الơاǽ مثل هذ. تقرير أي اƫعلوماǢƶ ǧ إنتاجها

لتقرير ما هي اƫعلوماǧ , اȷɇ ال يوجد معيار مقبوال قبوال عاما لتصميȴ نظاȳ معلومايت متكامل ƫشروț ما
 ǧعلوماƫتوليد ا ȴيت Ȥوما هي الدقة اليت تتطلبها وكي ǧعلوماƫتمر علي اȆƫا Ǣالطل ȷيكو Ȥطلوبة وكيƫا

  . وحتويلها

ري والقواعد اǂاȅبية اƫلزمة لكيȦية اɋعداد والعرȏ للتقارير اƫالية Ž الكثري من وș Žل ȡياب اƫعاي  
   ȏرøداد وعøبية عند إعȅاǂا ǧعلوماƫاجة العتماد معايري جودة اƩا Ȅأم Ž نناǚف Ûومنها اليمن ȷالبلدا

ǧالقرارا ǽاơيطة بعملية اǂكد اǖالت ȳوة عدǲف ȨييȒت Ž ȴاهȆت Ɠالتقارير ح.  

  :اȦƫترȑة التالية الرئيȆية اɋشكالية ه ƹكن طرǳفǚنا األǭر ذطالقا من هوان

وهل توجـد عɎقـة   هي اخلصائص الƶ Ɣب توافرها يف املعلومات احملاسبية املɎئمة الختاذ القرارÝ ما 
  Ý  بينهما

  : فǚنه من خالل اɋشكالية الرئيȆية ƹكن طرƭ ǳموعه من األǞȅلة الȦرعية أƵها: وعليه

1- Ýاليةƫبية اليت تقدمها التقارير اȅاǂا ǧعلوماƫني جودة اȆا حتƬكن من خالƹ عايري اليتƫما هي ا  

2- Ýرجوة منهاƫا ȣاألهدا Ȩحتقي Ž اءة وفاعليةȦالية أكثر كƫعل التقارير اǲيȅ عايريƫترشاد هبذه اȅهل اال  

   وماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫاليةÝما هي اƫتطلباǧ الالزمة لتوفري اƪصائص النوعية للمعل -3
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  :دراسةـيات الـرضـف -1-2

توجد عɎقة ذات داللة إحصائية بƙ اخلصائص : "تقوȳ هذه الدراȅة علɂ فرȑية رئيȆية مȦادها  
وينبثȨ عøن  "النوعية للمعلومات احملاسبية وبƙ كفاءة وفاعلية التقارير املالية يف التǖثري على متǺذ القرار

Ȧهذه الȦية الȑر ȷالتاليتا ȷرعيتاȦال ȷيتاȑرȷلتاǓعليه و Ɂرǲتȅةمȅا الدرا:  

و اƫوǭوقية للمعلوماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية وبني  فاعلية التǭǖري  مةءتوجد عالقة بني خاصييت اƫال -1
  .علɂ متǺذ القرار

ية اƫعلوماǧ اǂاȅبية للمقارنة الثباŽ ǧ الȆياȅاǧ والطرȧ اǂاȅبية وقابل خاصييت بني عالقة  توجد  -2
ǧالقرارا ǽاơا Ž اƵريǭǖوبني درجة ت. 

 1-3- Ƶدراسةـية الــأ:  
لقد باتت اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ƣثل موردا جوهريا لبيǞة األعمال Ž عصرنا اƩاÛƃ فȦي șل اƫنافȆة   

كافة قطاعاǧ اŎتمøعÛ فȷǚø   اƩادة علɂ جذب االȅتثماراǧ واƫوارد اƫتاحة لدɁ األفراد واȆȅǘƫاǧ و
ǧالقرارا ǽاơا Ž ǳاǲعوامل الن ȴبية يعد من أهȅاǂا ǧعلوماƫجودة ا ɂالتركيز عل. 

  :لذا فǚن هذȻ الدراسة تȮسب أƵيتها كوŒا

1-    Ž ةøاليƫارير اøدمي التقǺتȆم ǧتلبية احتياجا Ž بيةȅاǂا ǧواجلوهري للمعلوما ȳاƬتتناول الدور ا
  .قراراǧعملية اơاǽ ال

حتاول قياȃ اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية بالتقارير اƫالية وأǭرها Ž اơاǽ القراراǧ باجلمهورية  -2
 .اليمنية

  :دراسةتيار موضوț الـباǡ اخـدوافȜ وأس -1-4

  :اولواليت حت,يعود اختيار هدا اƫوȑوț العتباراǧ موȑوعية وأخرǽ Ɂاتية 

وإبراز دورهøا Ž زيøادة    Ȧƫاهيمي للǺصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبيةÛدراȅة اɋطار الȦكري وا -1
  .مة وموǭوقية التقارير اƫالية Ž اơاǽ القراراǧءدرجة مال

  .دراȅة اƫتطلباǧ الالزمة المتالȫ التقارير اƫالية للǺصائص النوعية -2

3- ǧالقرارا ǽاơا Ž يتها وفاعليتهاƵالية وأƫة التقارير اȅدرا.  
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 .قياȃ مدɁ توافر اƪصائص النوعية للمعلوماŽ ǧ التقارير اƫالية اƫنشورة Ž اجلمهورية اليمنية -4

  :متȢريات الدراسة -1-5

    ɂøة علȅهذه الدرا ǧرياȢمت ȷǚف ǬǶالب ȧمن نطاȑ تدخل Ɓ اليت Ɂالعوامل األخر ǧباǭ ȏرȦب
ƃو التاǶالن: 

  :املتȢري املستقل -1

  :نوعية للمعلوماǧ اǂاȅبيةتتمثل Ž اƪصائص ال   

لكي تكوȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية مالءمة Ǣƶ توفريها Ž التوقيت اƫناÛǢȅ ويكوøƬ ȷا  : خاصية املɎءمة -
  .قيمة تنبǘيةÛ ويكوƬ ȷا  أيȒا قيمة إȅترجاعية

ƩيøادÛ  لكي تتصȤ اƫعلوماǧ اǂاȅبية باƫوǭوقية Ǣƶ توافر فيها ǭالǫ مقومøاÛǧ ا : خاصية املوثوقية -
ȨقǶوقابلية الت Ûالتعبري ȧوصد.  

فيǢǲ توافر هذه اƪاصية Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت حتتوي عليها التقارير اƫالية مøن  : خاصية الǮبات -
  .خالل االلتزاƞ ȳبدأ الثباŽ ǧ الȆياȅاǧ والطرȧ اǂاȅبية

  .قابليتها للمقارنةأȷ تتصȤ التقارير اƫالية ب واليت Ǣƶ: خاصية القابلية للمقارنة -

2- Ȣــري التــاملتȜاب:  

يتمثل Ž القراراǧ اليت يتǺذها مȆتǺدمو اƫعلوماǧ اǂاȅبية واƫتمثلة بتǭǖøري اƪصøائص النوعيøة    
 .  للمعلوماǧ علȅ ɂلوȫ متǺذ القرار و باƟاه اơاǽ القراراǧ الȆليمة

 

 

 

 

 

 

 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  ةةمنهجية الدراسة والدراسات السابقمنهجية الدراسة والدراسات السابق

 7 

1-6- ƴدراسةـوذج الــ : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - :ة ـالدراسمȜ ـƭت -1-7
 ǧمن الشركا Ǝدودة واليت تعتǂوشركاه ا ȴعيد أنعȅ هائل ǧموعة شركاƭ Ž ةȅتمع الدراƭ يتمثل
 Ž نتشرةƫارجي من خالل فروعها اƪلي واǂاري اǲالت țالقطا Ž اجلمهورية اليمنية Ž ارية الرائدةǲالت

Û اليت )كاجلزائر ( إىل افريقية وبالد اȢƫرب العرŸ  البالد العربية والشرȧ األوȔȅ واالحتاد األورŸ وباȑɋافة
تȆاهȴ بدورها اƫتميز التعدد التǲاري Ž حتقيȨ التنمية االقتصادية واالجتماعية باليمن ودفع حركة التنمية 

  . العاƫية  االقتصادية والتǲارة

ǧهذه الشركا ǧموعاƭ ɂيداين علƫا Ǣة اجلانȅلدرا Ǭة عينة ا( وقد اقتصر الباحȅباب )  لدراȅɊل
  : التالية

  . قناعة الباحǬ بȷǖ هذه اŎموعة من الشركاǧ األكثر ارتباطاǄ بǖهداȣ الدراȅة وفرȑياőا  ) أ

ȴ1(شكل رق(ǯǽوƴǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭبية وأȅاǂا ǧعلوماƫصائص اƪ ةȅالدرا  
  )إعداد الباحث(: املصدر

الع
ـ

ȏ
ر

 

 التǖثيـــر

 اƪصøøائص النوعيøøة الرئيøøȆية

 اƪصøøائص النوعيøøة الثانويøøة

 Ɏئمةـامل

ــة الǮقـ

ــات الǮب

ــبية   ــات احملاسـ ــائص املعلومـ  خصـ

 القابلة للمقارنة 

  ت نȚام املعلوما
 احملاسبية

 مستǺدمو املعلومات
  اذ القرارـاخت

 قرارات سليمة
 حماسبية معلومات

 التقاريراملالية
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ƫا Ƭا من دور رائد متميز النشاȓ التǲاري اǂلي والعاƫي اǂقȨ لرفاهية االجتماعية والدفع بعǲلة   ) ب
 . التنمية االقتصادية الشاملة باليمن 

  :  دراسةـالدود ـح -1-8
  : تتمثل حدود الدراȅة Ž األيت 

أȷ اƫشكلة اليت تناوƬا الباحǬ معقدة اجلوانÛ Ǣ وȄƢ عدة فروț للمعرفة العلمية :  حدود نȚرية) أ
وخصائص اƫعلوماǧ اليت ƹكن االȅتȦادة منها ƫعاجلة ,اƀ ,... كاǂاȅبة واɋدارة واالقتصاد 

Ž توجيه هذه اƫعلوماƪ ǧدمة أȡراȏ البŽ ǬǶ وتكمن مهمة الباحǬ . هذه اƫشكلة
.... حدود ما Ƣكن اƩصول عليه من مصادر علمية كالكتǢ والدورياǧ والرȅائل اجلامعية

ƀا .  

ǡ (انيةȮحدود م : Ǣومكات Ûدودةǂوشركاه ا ȴعيد أنعȅ هائل ǧموعة شركاƭ ɂة علȅالدرا ǧاقتصر
باالȑافه إىل ,قة هبذه اŎموعة لشركاǧ التǲارية التدقيȆƩ Ȩاباőا اƪارجيني اليت Ƭا عال

 ǧالشركا Ǣرائȑني وȦكلƫدارة العامة لكبار اɋا .  

ȳ بعد 2008/  10/ 25 - 2008/ 9/ 16إجراء البǬǶ اƫيداين خالل الȦترة من : حدود زمنية) ج
  . اƩصول علɂ موافقة اɋدارة العامة Ƭذه اŎموعة واƫكاتǢ التابعة Ƭا

  : دراسة ـنة اليـع -1-9
 ȷتلكوƹ موعة والذيŎذه اƬ اليةƫدمي التقارير اǺتȆم ȴثل أهƢ اليت ǧاǞȦة من الȅاختيار عينة الدرا Ź
اƎƪة العلمية والعملية واƫتǺصصة Ž اŎال اǂاƑȅ واɋدارة ولديهȴ القدرة علɂ دراȅة وفهȴ التقارير اƫالية 

  : يلي  ومعلوماőا اǂاȅبيةÛ وتتمثل فيما

ưثلة ƭ ŽلȄ اɋدارة وإدارة الشركة كوŒا اƫعنية باƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية : اɋدارة   -أ 
وتعتمد عليها Ž اơاǽ القراراÛǧ باȑɋافة إىل اƫدراء اƫاليني واǂاȅبني واƫراجعني الداخلني 

 .اƀ ....وإدارة االȅتثمار 

Ź اختبار مدققي اȆƩاباŽ ǧ الشركاǧ التǲارية :  ) .…سابات اخلارجيÛمدقȨ احل( املهنيون   -ب 
عينة الدراȅة باعتبارها أكثر قرباǄ من ȡريها وخƎة بǖحوال الشركة Û وأحد مصادر أعداد التقارير اƫالية 
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 ǧصائص النوعية للمعلوماƪتوفر ا Ɂدƫ Ǆأكثر فهما وإدراكا ȷيكو ȣوȅ ȴŒافة أȑɋبا Û ومصداقيتها
 . اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية اƫنشورة 

 ǯ-  والقابلية للمقارنة : مصلحة الضرائب ǧتوفر خاصية الثبا Ɂدƞ Ǆاهتماما ǧمن أكثر اجلها Ǝواليت تعت
 ǳريبة األرباȑ ابȆالية من أجل احتƫالتقارير ا ȏإعداد وعر Ž وعيةȑوƫودرجة ا

ǧهذه الشركا ɂارية والصناعية علǲالت .  

Ź اختيار بعȐ البنوȫ التǲارية Ž اليمن اليت تقدȳ قروȏ متوȅطة وطويلة األجل  : الدائنƙ  -د 
يȆتǺدموȷ ويدرȅوȷ بعناية التقارير اƫالية للمȆȅǘاǧ اليت  ȴكوŒ, للمȆȅǘاǧ التǲارية
  .ȏتتقدȳ بطلباǧ االقترا

  :  طريقة وأسلوǡ الدراسة -10- 1
őياȑة وفرȅالدرا ȣمع أهدا ǄاقاȆفقد اعتمد  اات ȷتتكو Ǭليلي حيǶي التȦالوص ǰنهƫا ɂعل Ǭالباح

  : الدراȅة من جانني 

  : اجلانب النȚري -1

 Ǣة من كتȅالدرا țوȑوƞ العالقة ǧاǽ صادرƫة من خالل اȅالنظري لدرا Ǣطية اجلانȢتعانة لتȅاال Ź
  . ودورياǧ ورȅائل جامعية Û فȒالǄ عما تيȆر من معلوماǧ عƎ شبكة االنترنت 

  :)العملي ( يداين  اجلانب امل-2

Ź االȅتعانة باȅتمارة االȅتبياȷ وما تشتمل عليه من حماور واليت Ź تصميمها وإعدادها بعد الدراȅة 
 ǧمجع البيانا ȴيت Ɠة حȅعن اجلزء النظري لدرا ǄالȒف Û ابقةȆال ǧاȅالدرا Ž ما ورد ɂعل țطالɋوا

 . اƫتمثلة Ž اȅتمارة االȅتبياȷ  الالزمة ɋعداد اجلانǢ العملي من خالل أداة الدراȅة 

  :صعوبات الدراسة -1-11
  :ƹكن إيȒاحها فيما يلي واليت, واجه الباحǬ العديد من الصعوباǧ أǭناء القياȳ هبذه الدراȅة

1 - ȳبية بشكل عاȅاǂصادر اƫت اǶش. 
 .يǴ اجلامعيةوقلة الرȅائل و االطار,افتقار اƫكتبة اليمنية للدورياǧ العلمية اǂكمة Ž اǂاȅبة - 2
فقد ترددǧ أكثر من .عدȳ التǲاوب Ž اɋجابة علɂ االȅتبياناǧ اƫوزعة من قبل معظȴ عينة الدراȅة - 3

ǧتماراȅاال Ȑلبع ǧمرا ȄƦ. 
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مجهورية اجلزائر الدƹقراطية الشعبية وبني موقع العمل  -باتنة- البعد اجلȢراŽ بني جامعة اƩاȒƪ ǯر - 4
  .حمافظة صنعاء وحمافظة تعز باجلمهورية اليمنية بكɊ من) ƭتمع الدراȅة(اƫيداين 

  .صعوبة التنقل بني البلدين وǺȑامة التكاليȅ Ž Ȥبيل ǽلك - 5

  :طةـية اخلــبن - 12- 1
ȷعنواøحبثنا الذي هو  ب ɂȒيمه إىل "  املعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ القرار خصائص" أقتȆتق

ǭالǭل وا  ةȆلȆكما يليفصول مرتبة ترتيبا منطقيا بالت Ȕلتراب:  

  املعلومات احملاسبية وخصائصها النوعية: صل اɉول ـالف

  اǂاƑȅ عليها نظاȳ اƫعلوماǧ ىل ماهية اƫعلوماǧ اǂاȅبية واǭرمدخل إ -: اƫبǬǶ األول 
   .اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية: اƫبǬǶ الثاين

ǬǶبƫا Ǭرة العوامل –:الثالǭǘƫا Ž علوما جودةƫاǧ بيةȅاǂها اȅو قيا  

 عمـلية اختـاذ القـرارات فاعليتها يفالتقـارير املـالية و : صل الǮاينـالف

  )مȦهومهاÛ أهدافهاÛ أنواعها(التقارير اƫالية : اƫبǬǶ األول
  .اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية و تلبيتها الحتياجاǧ مالئمة: اƫبǬǶ الثاين
Ǭالثال ǬǶبƫتعزيزهاعملية : ا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫودور ا ǧالقرارا ǽاơا  

  الدراسة امليدانية لتحليل واختبارات فرضياőا الدراسية-الفصل الǮالث

  . الوȅائل واألȅاليǢ اȆƫتǺدمة Ž وصȤ وحتليل ƭتمع وعينة الدراȅة-اƫبǬǶ األول
التقارير اƫالية وأǭرها Ž كȦاءة حتليل مدɁ مالئمة وموǭقيه اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž -اƫبǬǶ الثاين

ǧالقرارا ǽاơوفاعلية ا.  

  Ǭالثال ǬǶبƫالية وقابليتها للمقارنة  –اƫالتقارير ا Ž بيةȅاǂا ǧللمعلوما ǧالثبا Ɂحتليل مد
ǧالقرارا ǽاơاءة وفاعلية اȦك Ž رهاǭوأ . 

  .ترحاőاــدراسات ومقــائǰ الــنت
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  : ابقةـدراسة السـال -انياـث 
نال موȑوț اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت توفرها التقارير اƫالية ودورها Ž اơاǽ القøراراǧ الكøثري مøن    

ǫوǶوالب ǧاȅالدراÛمن زوايا عدة țوȑوƫواليت تناولت اÛ   ǧزøاليت رك ǧاȅشارة هنا إىل الدراɋا ȴويت
 ǧالقرارا ǽاơا Ž بية ودورهاȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماƪا Ǣجان ɂعلÛ   ǧاøȅتلك الدرا ȴومن أه

 : اليت Ƣكن الباحǬ من اƩصول عليها الدراȅاǧ اɇتية

  ) م1990,الباز (دراسة -2-1
   )1(   )مدخل مقترǳ لتȆǶني جودة اƫعلوماǧ ألȡراȏ اơاǽ القراراǧ   (-بعنوان

ǽاǧ  وقد اȅتهدȣ الباحǬ من خالل هذه الدراȅة إىل التعرȣ علɂ البياناǧ واƫعلوماǧ اǂاøȅبية 
  .  ǧاجلودة اليت تȆاهŽ ȴ عملية ترشيد القرارا

 : وقد أșهرǧ الدراȅة النتائǰ التالية

1.  ǧذي القراراǺاهرة تردد متșو ǧعلوماƫية بني اȆوجود عالقة عكÛ  Ɂأد ǧعلوماƫفكلما زادة جودة ا
ǴيǶص Ȅوالعك ǧالقرارا ǽاơا Ž اهرة الترددș ȐيȦơ لك  إىلǽ. 

2. Ž ǧعلوماƫر جودة اǭǘابيا وتƶا ǧذي القراراǺاهرة تردد متș ȅلبياÛ  ديǘعندما ت ȷيكو Ÿاƶري االǭǖالت
ǧذي القراراǺاهرة تردد متș ȐيȦơ بية إىلȅاǂا ǧعلوماƫزيادة جودة اÛ   حالة توفر Ž لكǽ ǫدƷو

أما التǭǖري . مȆتوɁ اɋدراȫ العلمي واƎƪ العملية و ǭقة متǺذي القراراŽ ǧ جودة  اƫعلوماǧ اǂاȅبية
    ǧراراøذي القøǺمت Ɂدøإىل زيادة درجة التردد ل ǧعلوماƫدي زيادة جودة اǘعندما ت ȷفيكو ƑلȆال

ȴامهǲوإح ǧالقرارا ǽاơعن اÛ   øالعملي Ǝƪالعلمي وا ȫدراɋا ɁتوȆم ȏاȦƳحالة ا Ž لكǽ ǫدƷةو 
  .   أو نقص ǭقة متǺذي القراراŽ ǧ جودة  اƫعلوماǧ اǂاȅبية

    )م1991العيسÛǜ  (راسةد -2-2   
أƵية اƫعلوماǧ ومدɁ توافرها Ž التقارير اƫالية اƫنشورة للشركاǧ اȆƫاƵة Ž األردȷ   (-بعنوان

ƃاƫا ȷعما ȧوȅ Ž تثمرينȆردن  )2()للمɉبا.  

                                                 
 )1(  ɂȦ(1990) :البازمصط ǧالقرارا ǽاơا ȏراȡأل ǧعلوماƫني جودة اȆǶلت ǳارة .مدخل مقترǲلة العلمية لالقتصاد والتŎا. Ȅƽ جامعة عني.  Ûالقاهرة

 .مصر
مǘنة للبǶوǫ والدراȅاȅ ÛǧلȆلة العلوŽ.  ȳ التقارير اƫالية اƫنشورة للشركاǧ اȆƫاƵة Ž األردȷ للمȆتثمرين ȅ Žوȧ عماȷ اƫاƃ ومدɁ توافرها أهمية المعلومات (1997) :ياسين أحمد العيسئ) 2(

ȃادȆلد الŎا Ûنة .ثاينالعدد ال .االجتماعيةǘجامعة م. ȷاألرد Ûȷعما. 
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 هدفه الدراȅة إىل اȅتطالț أراء فǞة اȆƫتȦيدين من التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ اȆƫاƵة 
حول أƵية هذه القوائȴ للمȆتثمرين ȅ Žوȧ عماȷ اƫاƃ ومدɁ كȦاية اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت 

Ɂمنها من جهة أخرȒتت .  

 : وقد أșهرǧ الدراȅة النتائǰ التالية 

1. ǧالقرارا ǽاơعملية ا Ž التقارير ȳداǺتȅية اƵأ ɂعل ǢيǲتȆƫا ȧاȦات. 

 .ǂاȅبية اليت تقدمها التقارير اƫالية لتلبية احتياجاȴőاتȨȦ اȆƫتǲيبوȷ علɂ عدȳ كȦاية اƫعلوماǧ ا .2

    )م Û 2002حشيȈ أبوخليل   (دراسة -2-3
ȷنشورة - بعنواƫبية اȅاǂا ǧعلوماƫالية دور اƫا ȧبورصة األورا Ž ȴهȅعار األȅǖب ǘالتنب Ž 

  )1(.العدد الثاينÛ جامعة البتراءÛ األردÛ ȷ دراȅة تطبيقيةƭ Ûلة البصائرÛ اŎلد الȆابعباƫملكة األردنية اƬاƽية

 Ž الية ودورهاƫالتقارير ا Ž هارهاșإ Ǣƶ بية اليتȅاǂا ǧعلوماƫا ȴة إىل حتديد أهȅهدفت الدرا
 ȴهȅعار األȅأ ɂري علǭǖالتÛ  ةȅ40وقد اشتملت الدرا  ȧوراɊل ȷعما ȧوȆلة بǲȆƫا ǧشركة من الشركا

وقد أșهرǧ الدراȅة النتائȫÛ  ǰ والتامني واƪدماǧ والصناعةاƫالية موزعة علɂ قطاعاǧ البنو
  -:بعنواȷ التالية

 :أȷ هناȫ عالقة طردية بني ȅعر الȆهŽ ȴ الȆوȧ اƫالية وȆƦة عشر عامال مȆتقال ومنها - 1

 -Žبة صاȆن  țوزƫا Ǵبة الربȆإىل ن Ȩقǂا Ǵالرب. 

 - Žبة صاȆلكية نƫا ȧإىل حقو Ǵالرب. 

  .إىل اɋيراداǧ من النشاȓ اجلاريالربȆ  Ǵبة صاŽن - 

 -ȴهȆبة عائد الȆن.  

 -ǧصروفاƫا ƃوائد إىل إمجاȦبة الȆن.  

  .نȆبة القيمة الȆوقية للȆهȴ إىل القيمة الدفترية- 

  .اختالȣ الشركاǧ اǲȆƫلة بȆوȧ األوراȧ اƫالية Ž إصدار التقارير اƫالية الȆنوية- 2

                                                 
اŎلد  .دراȅة تطبيقيةƭ Ûلة البصائر. بǘ بȅǖعار األȅهŽ ȴ بورصة األوراȧ اƫاليةدور اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫنشورة Ž التن (2002) :وحشيȈبخليل ا )1(

  جامعة البتراءÛ األردȷ. د الثاينالȆابع العد
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  .حليةاƩاجة اƫاȅة إىل إصدار تقارير مالية مر- 3

  .إعادة نشر التقارير اƫالية باألȅعار اجلارية- 4
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واǭر نظاȳ اƫعلوماǧ مدخل إىل ماهية اƫعلوماǧ اǂاȅبية  - :اɉولاملبحث 
    اǂاƑȅ عليها

  اǂاȅبية ǧ اƪصائص النوعية للمعلوما :املبحث الǮاين
  و قياȅها اǂاȅبية اƫعلوماǧ جودة Ž اǭǘƫرة العوامل–:الǮالث املبحث
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     :Ƣهــيد 

Ƣثل اƫعلوماǧ اǂاȅبية األداة اǂركة ɋدارة أي مشروț اقتصاديÛ كما تعد عنصر ربȔ وتنȆيȨ بني 
ƫاǧاȆȅǘ ƫها  اȅارƢ االقتصادية اليت ǫواألحدا ǧعالياȦيلة اتصال بني الȅوكو ÛةوفروعهاȆȅǘ  دميǺتȆوم

ơعند عملية ا ǧعلوماƫاǧالقرارا ǽاÛ  ǽأإȷ  بيةȅاǂا ǧعلوماƫجودة ا ɂيعتمد عل ǽاơا ȴجودة أي قرار يت
 ǧعلوماƫا ȳلنظا ǧرجاǺنشاة وتدقيقها كمƫالية داخل اƫا ǫالية من معاجلة األحداƫقدمة من خالل التقارير اƫا

  .  ليا أو خارجيااǂاƑȅ هبدȣ اɋفصاǳ عنها وتقدƹها للǲهاǧ اȆƫتȦيدة منها ȅواء كاǽ ȷلك داخ

ونتيǲة لتزايد الطلǢ علɂ اƫعلوماŽ ǧ الȆنواǧ األخرية بȆبǢ تزايد اهتماȳ العديد من اجلهاøȅ ǧواء  
ƫا Ž دارةɋلك من قبل اǽ ȷكاǧاȆȅǘ  ɂصول علƩا ȣية هبدƧهنية الرƫا ǧيدةأو اجلهاȦƫا ǧعلوماƫقدف . ا 

 ȳبة األمريكية عاȅاǂمعايري ا Ȅلƭ 1980أصدر  ȴ2(قائمة رق(  ȷبية " حتت عنواȅاǂا ǧعلوماƫمعايري جودة ا
واليت تعد واحدة من العديد من القوائȴ اليت قاȳ اŎلȄ بǚصدارها هبدȣ حتقيȨ التǖصيل أȦƫاهيمي  للمǶاȅبة " 

التقارير اƫالية  وتطوراőا Ŏموعة من القواعد واƫعايري اليت ƹكن االعتماد عليها دولياǄ هبدȣ زيادة نȦعية وفعالية
 . اƫنشورة لكافة الطوائȤ اȆƫتȦيدة منها 

لكن  Û وصالحية ƭ Žال ترشيد القراراǧأȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية اجليدة هي تلك اƫعلوماǧ األكثر فائدة 
ɂ بل يعتمد أيȒا علÛاƪصائص النوعية اƫتوفرة  Ȕɂ علمȆتو Ɂ جودة  اƫعلوماǧ واالȅتȦادة منهاال يعتمد فق

أي مقدرȴő علي حتليل اƫعلوماǧ ومȆتوȴ Û  ɁنȆȦهأ اǧالقرار يمتǺذصائص تتعلȨ باȆƫتȦيدين منها أو خ
 .ألدراȫ اƫتوفرة لديهȴ الȦهȴ و

وعليه فقد Ź  تقȆيȴ هذا الȦصل إىل ǭالǭة ƞباحÛ Ǭ حيǬ يهøتȴ اƫبǬøǶ األول باجلوانǢø اƫتعلقøة     
ǧعلوماƫف با Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳري نظاǭǖا   وتøاهيمهȦƞ  ǧصائص النوعية للمعلوماƪالثاين ا ǬǶبƫا Žو Ûيها

الرئيȆية Û والثانوية باȑɋافة إىل اǂدداǧ اƫتعلقة باƪصائص النوعية للمعلوماÛ  ǧ وŽ اƫبǬǶ الثالǬ العوامل 
  .اليت تتǭǖر هباء اƪصائص النوعية  ومقاييȄ جودőا

  
  
  
  
  



 : املعـلومات احملـاسبية وخصائصـها النوعية[---------------- ----- -----------------  ] اɉولالفصـل 

 16 

 ام املعلومات احملاسƑ عليهالومات احملاسبية واثر نȚمدخل إƂ ماهية املع:املبحـث اɉول

Ƣثل اƫعلوماǧ اǂاȅبية اǺƫرجاǧ النهائية لنظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ بعد تȢذيته بالبياناǧ اƫالية ƫعاجلتøها  
ǺƫتلȦوȷ وإخراجها Ž شكل تقارير مالية تǘدي إىل زيادة اƫعرفة العلمية والعملية اليت يȆتند إليها اȆƫتǺدموȷ ا

  . عند عملية اơاǽ القرار

  Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳنظا ȷإ)AIS(  Ǝة   يعتøداريɋا ǧاøعلومƫا ȳل وهو نظاƽا ȳجزء من نظا)MIS(  Û
فهو يشبه بالقلǢ النابȐ الذي يǸȒ اƫعلوماǧ اǂاȅبية لɊطراȣ اǺƫتلȦة Ž اƬيكøل التنظيمøي للوحøدة    

قراراǧ وفقاǄ ألȄȅ اقتصادية ȅليمة Û كما يǸøȒ اƫعلومøاǧ لɊطøراȣ    االقتصادية  ƞا ƹكنهȴ من اơاǽ ال
ولتوطيد العالقة بني . اƪارجية من خالل التقارير اƫالية اليت تعد من اǺƫرجاǧ النهائية لنظاȳ اƫعلوماǧ اǂاȅبية

أو ƭال اƫمارȅة منتǲي اƫعلوماǧ ومȆتǺدميها  يتطلǢ من اǂاȅبني واƫراجعني ȅواء ƭ Žال البǬǶ العلمي 
ȑرورة الȆعي اȆƫتمر واجلاد لتوفري اƫعلوماǧ اƫالية األكثر دقة وحداǭة ومالئمة لتقدƹها Ž الوقت  –العملية 

ǧالقرارا ǽاơعملية ا Ž ȴőاعدȆƫ دمنيǺتȆللم Ǣȅناƫا.   
  : املفاهيم اɉساسية ملاهية املعلومات احملـاسبية  -1-1
  :واملعرفةانات واملعـلومات العـɎقة بƙ البيـ 1-1-1

   Ǣøيتوج Û رارøذي القǺتƫ عرفة العلمية والعمليةƫزيادة ا Ž بية ودورهاȅاǂا ǧعلوماƫة ماهية اȅلدرا
 Ž يةƵا لذلك من أƫ Û عرفةƫوا ǧعلوماƫوا ǧكل من البيانا  ȴاهيȦإىل لذلك من خالل التمييز بني م  ȧالتطر

وماǧ اǂاȅبيةÛ وما يتبع ǽلك من أǭار دوافع ȅلوكية معنية لدɁ متǺذي حتديد مدخالǧ وƯرجاǧ نظȴ اƫعل
 ǯداخل وخار ǧالقراراȆȅǘƫ1(  .ة االقتصاديةا(  

    ǧراøقȦال Ž هøارة إليøشɋا ǢȆنه من األنǚف Ûعرفةƫوا ǧعلوماƫوا ǧبني البيانا ȣونظرا لوجود اختال
  .اƫوالية

    :لبـياناتا -)أ
وƢثل اƫدخالǧ األȅاøȅية  . ليت يتƟ ȴميعها ومراجعتها ألجل إنتاǯ اƫعلوماǧالبياناǧ هي اƫادة اƪاȳ ا

لوحøدة  اعملياǧ االقتصادية الøيت Ƣارøȅها   لنظاȳ اƫعلوماǧ اǂاÛƑȅ وتعƎ عن أحداǫ وتدفقاǧ مادية لل
   )2(. أو كلها وقد يتȴ التعبري عنها إما Ž شكل أرقاȳ أو حقائÛȨ أوزاÛȷ أو أشكال ƭتمعة بعȒها. االقتصادية 

                                                 
 ȋ :3 - اȅɋكندريةÛ مصر .لنشر والتوزيعالدار اجلامعية ل .اǂاȅبة اɋدارية (1997) :عبد اƩي مرعي وعطية عبد اƩي مرعي )1(

)2(  ȷخروǓمطيع و ȧر صادȅبية(2007) :ياȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ. ȓ1. تمعمكتبة اŎ للنشر Ÿالعر. ȷاألرد Ûȷعما- ȋ 16 
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اليت لو تركت علɂ حاƬا فلن تȒيȤ شيǞا إىل معرفة مȆتǺدميها  قائȨاƩ وقد عرفت البياناǧ بŒǖا تلك 
وقد تكوŽ ȷ شكل فاتورةÛ أو وǭيقةÛ أو أرقاÛȳ أو ȡري ǽلøك مøن   . ƞا ال يǭǘر علȅ ɂلوكهŽ ȴ اơاǽ القرار

 ǫوالتعبري عن شيء أو حد Ȥيلة بالوصȦائل الكȅ1(.معنيالو(   

عبارة عن األعداد واألحرȣ األجبدية والرموز اليت تقوȳ بتمثيل اƩقائȨ واȦƫاهيȴ  بŒǖا البياناǧ تكما عرف
ǰويلها إىل نتائǶواألجهزة لت ȷاȆنɋا وترمجتها ومعاجلتها من قبل اƬكن إيصاƹ ȴ2(. بشكل مالئ(  

بطة ببعȒها البعȐ وȡري حمددة العددÛ فالبياناǧ هي حقائŹ Ȩ تǲȆيلها بشȷǖ أحداǫ مȆتقلة وȡري مرت 
ǧالقرارا ǽاơا Ž رǭا أƬ Ȅولي ǧعلوماƫا ȳنظا Ž ǧدخالƫثل اƢ 3(.وهي(     

  Ž Ȩائøعن  حق Ǝا تعŒبية لكوȅاǂا ǧعلوماƫا ȳية لنظاȅاȅاأل ǧدخالƫهي ا ǧالبيانا ȷأ Ǭالباح Ɂوير
بها حƓ تصبǴ قادرة علɂ شøرǳ وتøȆȦري األحøداǫ    شكل أرقاȳ ورموز تعبريية يتƟ ȴميعها ƫعاجلتها وتبوي

ƫو ما تصبو إليه اƲ ة توجيههاƣ ومن ǧذي القراراǺمت ȫلوȅدوافع و Ž ريǭǖبالت ǴمȆا يư ÛةاالقتصاديةȆȅǘ .     

ǡ(- املعــلومات:  
Ƭا  يقصد باƫعلوماǧ البياناǧ اليت Ƣت معاجلتها حبيǬ تصبƬ Ǵا داللة معينة من وجهة نظر اȆƫتǺدمني

ǧالقرارا ǽاơ4(. عند ا(    

 ȣوعر)Bemony  ()5(  ت قادرةǶبت قيمة وأصبȆبقت معاجلتها واكتȅ اليت ǧا البياناŒǖب ǧعلوماƫا
ƫاه القرار اƟيري اȢت ɂه نويعلǽاơا  .  

 بŒǖا البياناǧ اليت Ƣت معاجلتها بشكل مالئȴ لتعطي معƖ كامالǄ بالنȆبة )6()2006قاÛȴȅ ( كما عرفها 
  . ȆƫتǺدميهاƞ Ûا ƹكنهȴ من اȅتǺدامها Ž العملياǧ اجلارية واȆƫتقبلية

     ȫلوøȅ Ž يريøȢت ǫداøأح ɂقدارها علƞ وتتميز Û ǧهيز البياناƟو ȳالنظا ǧرجاƯ ǧعلوماƫثل اƢ و
Ƭا اȅتǲابة  مȆتǺدميها  Û  فهي تتميز عن البياناǧ بŒǖا حتمل Ž طياőا التǭǖري اȦƫاجǜ للمȆتقبل Û فǽǚا Ɓ يكن

 Ǝا تعتŒǖقدمة هباء فƫها بالصورة اȑإمكانية عر ȳأو عد țوȑوƫارتباطها با ȳتقبلية هباء أو عدȆƫتظهر للمعرفة ا

                                                 
 ȋ19.اȅɋكندريةÛ مصر .ومطبعة اɋشعاțمكتبة  .تصميȴ وتشȢيل نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية:(1999) حممد الȦيومي حممد وأمحد حȆني حȆني )1(

)2) (6  (ȴȅحممد قا ȧبية(2006)  :عبد الرزاȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ ȴحتليل وتصمي .ȓ1  .صدار الɋنشر والتوزيعدار الثقافة لل .ثاينا. ȷاألرد Ûȷ13ص .عما 

 ȋ :9-اȅɋكندرية .الدار اجلامعية .يةمدخل إىل نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅب(2000)  : هاشȴ أمحد عطية )3(

)4( ÛȷخروǓمطيع و ȧر صادȅيا Ȩبȅ كرهمرجعǽ –ȋ16 
)5( Romney & Steinbart(2003), Accounting Information Systems, g th Edition Prentice Hall,p213 . 
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  ǧدخالøدامها كمǺتȅا ȴعندما يت ǧمعلوما ǧالبيانا ɂعل Ȩنة  يطلǖف ƃوبتا Û ǧمعلوما Ȅولي ǧرد بياناƭ
ơعملية ا Ž يدȦت ǧمعلوما ɂصول فيها علǶالقرار لل ǽ1(.ا(  

. مصطلǶاǧ متكاملة وليȆت مترادفة وبناء علɂ ما ǽكر من تعريȤ للبياناǧ واƫعلوماǧ فǚنه ƹكن اعتبارها 
إǽ أȷ البياناǧ هي اƫادة اƪاɋ ȳنتاǯ اƫعلوماÛǧ وأȷ هذه األخرية  تعمل علɂ زيادة معرفة الشǺص اȆƫتȦيد 

  . للوصول إىل اƫعلوماǧ تكوȷ نتيǲة لنقص اƫعرفةمنها لذا فȷǖ عملية مجع البياناǧ ومعاجلتها 
  :املعـــرفة -)ج

حبيǬø   معنيÛتعرȣ اƫعرفة بŒǖا Ƣثل الرصيد اƫتراكȴ من اƎƪة واƫعلوماǧ والدراȅاǧ الطويلة ƭ Žال 
  )2(.تزيد درجة التǲديد والترابŽ Ȕ عناصر اƫعلوماǧ اƫكونة لرصيد اƫعرفة

إىل أȷ اƫعرفة تتمثل Ž القيمة االقتصادية للمعلوماǧ من وجهøة نظøر    )3()1997 .مرعي( كما أشار 
وƹكن قياȅها بالȦرȧ بني عوائد القراراǧ قبل وبعد اȅتالȳ اƫعلوماÛǧ كما ƹكن قياȅها أيøȒا  . مȆتǺدميها

ǧعلوماƫدمي اǺتȆم Ɂعرفة لدƫا ǧرجاƯ Ž ا. بقدر الزيادة ǧعلوماƫري اȢت Ɓ اǽلك أنه إǽ Ɩومع  Ž تلمةøȆƫ
  . Ưزȷ اƫعرفة لدɁ متǺذي القراراÛǧ فȷǚ قيمتها بالنȆبة Ƭا ȅتكوȷ مȆاوية للصȦر

ومنها Ʊد أȷ العالقة بني البياناǧ واƫعلوماǧ واƫعرفة هي عالقة تكاملية التتابع اƫترابȔ التنȆيÛȨ اƫتǲدد 
ميعها يتȴ معاجلتها Ʃصول علɂ اƫعلومة فذ ǲƞرد اƩصول علɂ البياناǧ وƟ القراراÛǧالرصيد اƫعرƫ ŽتǺذي 

ǧالقرارا ǽاơدميها الǺتȆƫ عرفةƫبية اليت تزيد من رصيد اȅاǂ4(.ا(   

 ȴالشكل رق ȳدǺتȆعرفة نƫو ا ǧعلوماƫوا ǧالعالقة بني البيانا Ǵيȑ1-1(ولتو ( ƃالتا :  

  

  

  

  

 

                                                 
 ȋ 40 .صنعاء .دار الȦكر اƫعاصر  .ȓ4 .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية (2004) :عبد اƫالك إƧاعيل حǲر )1(

)2(  ȷخروǓبية (2003) :أمحد حلمي مجعة وȅاǂا ǧعلوماƫا ȴمدخل تطبيقي معاصر .نظ- ȓ1- ȷعما Ûللنشر والتوزيع ǰناهƫدار ا- ȷ8 ص. األرد 

  ǽ.ȋ4كرهمرجع ȅبȨ   .مرعياƩي مرعي وعطية عبد اƩي  عبد )3(

 ȋ39.  الرياȏ -دار اƫريǸ للنشر والتوزيع - ȓ1-نظȴ اƫعلوماǧ اɋدارية  ȅ: (1998)ليȴ إبراهيȴ اȆƩنية )4(
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 ȴمن خالل الشكل رق Ș1-1(يالح(  ǧالبيانا ȷأ ȨابȆال ǧعليها إجراء العمليا ȴاليت يت ȳالنظا ǧمدخال
الالزمة لتبويبها وƟميعها وحتليلها ومعاجلتها إىل الوصول إىل عرȑها Ž شكل Ưرجøاǧ النظøاÛȳ واƫتمثلøة    

فاƫعلوماǧ أƁ ȷ تتوصل Ʃل اƫشøكلة  . باƫعلوماǧ الالزمة لزيادة اƫعرفة لدɁ متǺذ القرار Ž حل مشكلة ما
اȳ ليتȴ إعادة معاجلتها وتعاد هذه البياناǧ اƫرتبة لتكوȷ النظاȳ عن طريȨ التȢذية العكȆية اليت يتȴ تعاد إىل النظ

  . Ž خالƬا الرقابة علȅ ɂري أداء النظاȳ من خالل متابعة وتوجيه ȅري العملياǧ فيه

  : نȚـرية املعــلومات  -1-1-2
واƫهندShannan ( ȃ شانن ( ا للرياȑي هي فرț من فروț نظرية االتصالÛ ويرجع الȒȦل Ž انتشائه

وقد قدǽ Ž ȳلك التاريǸ أȅلوب لقياȃ كميøة اƫعلومøاŽ1948 .   ǧ عاweaver ( ȳ  ويȦر ( الكهربائي 
ويتمثل الȢرȏ من قياȃ كمية اƫعلوماǧ اليت حتتويها رȅالة معينة . باȅتǺداȳ اللوȡاريتماŽ ǧ نظرية االتصال 

   )Ž :)1 األيت

  . وȅائل نقل اƫعلوماǧ لتǶديد اȴǲƩ األمثل Ƭا Capacityيقة لقياȃ طاقة الوصول إىل طر .1
 . تدين الȒوȑاء ȡري اƫرȡوب فيها .2
 . ȦơيȐ حȴǲ الرȅائل عن طريȨ اȅتبعاد اȅɋهاب .3

                                                 
 ȋ41.مرجع ȅبǽ Ȩكره   .عبد اƫالك إƧاعيل حǲر)  1(

 اȳالنظ

 تȢذيـــــة أماميـــــة 

 تȢذيøøة عكøøȆية رقابيøøة

البيانات 
عمليات التشـȢيل  

ــة و ــȜ ومعاجل Ƥــات  املعلوم
  اذـاخت
 القرار 

ة    نقص المعرف

ǧرجاƯ øادةزي 
 رفةøاƫع

øكلةمش 

العɎقة بƙ البيانات واملعلومات واملعرفة ) :1-1(رقمشȮـل حøل اƫشكلة
 بتصريف ) ȋ10:2000عطية Û هاشم: (املصـدر
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اريني هي اختيøار اƫعلومøاǧ   اǂاȅبيني واɋد اƟدر اɋشارة إىل أȷ اƫشكالǧ الرئيȆية اليت يواجهكما 
وتعد نظرية اƫعلومøاǧ وøȅيلة øƩل مثøل هøذه      . الكȴ اƬائل من البياناȑ ǧمنǺدمنيÛ مة للمȆتءاƫال

حول اȅتǺداȳ الطريقة الرياȑية Ž قياȃ كمية اƫعلوماŽ ǧ رȅالة معينøة    هتمركزلوǽلك اɋشكاليةÛوǽلك 
وي عليهøا نظريøة   ȷ األمر يتطلǢ توȑيǴ اȦƫاهيȴ اليت تنطاهذه النظرية ف Û ولȦهȴ معƎاǄ عنها بوحداǭ ǧنائية

ǧعلوماƫا .  

  :كمــية املعـلومات  -أوال
   Ɩمع ) ǧعلوماƫل ) كمية اș Žذي    نظريةهذه الøǺص متǺه إىل الشȦيȒعرفة اليت تƫقدار اƞ Ȕمرتب

ȅفاكلما زادة مقدرة الر Ûالقرار Ûكدǖالت ȳحالة عد ȐيȦơ ɂاليت حتتويهاالة عل ǧعلوماƫكلما زادة كمية ا .   

ƞقدار حȴǲ وجود اƫعلوماǧ اƫتاحة للعامة اليت تǭǘر علơ ɂصيص اøƫواد   تعدمية اƫعلوماǧ كما أȷ ك
  )1(. د لالȅتثماراǧ اƪاصة هبȴاالقتصادية واختيار األفرا

  :  قيـمة املعــلومات  -ثــانيا
نهاÛ وبالتøاƃ  تتمثل قيمة اƫعلوماŽ ǧ دور اƫعلوماǧ من التقليل من حالة عدȳ التǖكد عند اȆƫتȦيدين م

ǄعاȦرر وأكثر نȑ قرار أقل ǽاơا ɂا تشعره بالقدرة علŒأ ȏترȦي .    ǳاøادة األربøدي إىل زيǘøت ȣوȅ اŒأي أ
    )2(.النامجة عن عملية اơاǽ القرار والتقليل من اȆƪائر

Ʊنبها من مثل Ž األرباǳ اȑɋافية اليت ƹكن اƩصول عليها واȆƪائر اليت ƹكن تكما إȷ قيمة اƫعلوماǧ ت
    )3(.اƫعلوماǧخالل اȅتǺداȳ تلك 

أȷ القاعدة األȅاȅية اليت حتكȴ اƪصائص النوعيøة   )Ǔ .1996()4خروȷمطر و ( وŽ هذا الصدد ǽكر  
  : للمعلوماǧ اǂاȅبية اليت حتتويها التقارير اƫالية تقوȳ علɂ مبدأين Ƶا

من معلوماǧ تزيد كلما زادة قيمة اƫعلوماǧ اƫوجøودة  أȷ الȦائدة اǂددة ȆƫتǺدȳ التقرير اƫاƞ ƃا Ʒويه  - 1
  . فيه

                                                 
 ȋ 210 .اȅɋكندرية .اƫكتبة اجلامعية اƩديثة .مال خليȦة أبو زيدترمجة ك .النظرية اǂاȅبية(2005)   :هندركȆن )1(
 ȋ 28. مرجع ȅبǽ Ȩكره .حممد قاȧ ȴȅعبد الرزا )2(

 103ص .عماÛȷ األردȷ .دار الثقافة للنشر والتوزيع .نظرية مع الدراȅة التطبيقية :واƫنظمةتنظيȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية (1999)  :حكمة أمحد الراوي )3(

 . عماÛȷ األردȷ .دار حنني للنشر والتوزيع .نظرية اǂاȅبة واقتصاد اƫعلوماǧ واɋطار الȦكري وتطبيقاته العلمية(1996)  :د عطية مطرÛ وǓخروȷحمم )4(
 117ص
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تزيد قيمة التقرير اƫاƃ كلما زاد معدل التȢري Ž قيمة البنود اƫكونة Ƭذا التقريرÛ ويتȴ هذا مøن خøالل    - 2
 : واليت تǖخذ الشكل التاƃ ) شانن ( اȅتǺداȳ اƫعادلة الرياȑية اليت وȑعها العاƁ الرياȑي 

 ȣ∝ ȧ∝ȷأ Ǭحي ǧ :  
ȣ =التقرير ȳدǺتȆƫ ققةǂائدة اȦال.  
ȧ =توي عليها التقريرƷ اليت ǧعلوماƫقيمة ا.  
ǧ =اليةƫالقيمة ا Ž ريȢمعدل الت.  

وتتناǢȅ قيمة اƫعلوماǧ الواردة Ž التقارير اƫالية حول حدǫ معني تناȅباǄ عكȆياǄ مع درجة  احتمøال  
حدوǫ هذا اƩدǫ من قبل مȆتǺدميه قبل وصول التقرير إليهÛ وƹكن Ƣثيل دالة شانن للمعلوماŽ ǧ صورة 

  :بيانية كما يلي
  

  

  

  

  

  

  

  

فهي تعد عنصر ربȔ وتنȆيȨ بني  .مȆȅǘة اقتصاديةوتعد اƫعلوماǧ اǂاȅبية ƞثابة حǲر األȅاŽ ȃ أي 
ƫا țوفرو ǧةتنظيماȆȅǘيلة اتصȅثابة وƞ وتعد Ûƫعمل ا ǧرياƭ ةال بنيȆȅǘ  ǽاơيدين من عملية اȦتȆƫوا

ǧالقرارا . ǧعلوماƫا ȷǖف Ɂومن جهة أخر  Ûقدمةƫا ǧعلوماƫجودة ا ɂجودة أي قرار يعتمد أصال عل ȷا أǽإ
 . اǂاȅبية هي حلقة الوصل بني اƫنشǖة واȆƫتȦيد اƪارجي

 

 

 

 

  بƙ العɎقة بƙ قيمة املعلومات والتقرير املايل ودرجة احتمال حدوǫ احلدǫ) 1-2(شȮل رقم 
  )ȋ121 .1996 .مطر Û وǓخرون .ț .م : (املصدر 

) ǳ(احتمال حدوǫ احلدǫ درجة

ايل 
ر امل
قري
 الت
ات
لوم
 مع
جة
نتي

)ȧ( 



 : املعـلومات احملـاسبية وخصائصـها النوعية[---------------- ----- -----------------  ] اɉولالفصـل 

 22 

  :  أƵـية احلصـول على املعـلومات -1-1-3

ل علɂ اƫعلوماǧ أȅاȅي الơاǽ القراراǧ وحتȆني األداء من خالل مقارنة أداء اƫنشǖة ȅواء كاȷ اƩصو 
ƫمن اȑ لك داخل للوحدة االقتصادية أوǽǧاȆȅǘ  افةȑإ ÛيȆتناف Ȕحمي Ž Ȕة تنشȆȅǘƫلة باعتبار اǭماƫا

  )1(: لذلك فهي Ƣثل

 Ȇوم ǧنوعية القرارا Ž الذي يرفع من درجة اليقني ǰنتƫنتظرةاƫا ǰالنتائ Ȩحتقي Ɂتو .  

  ƫ Žعرƫة رفع الوعي اȦيșبية وȅاǂا ǧعلوماƫدي اǘتاحة والبديلةتƫا ȋرȦذي القرار قبل  عرفة الǺتƫ
  . اختيارهȴ لȦرصة واحدة

 . تǘدي اƫعلوماǧ وșيȦة تقييميه ȆƫتوɁ األداء 

    :مصـادر احلصـول على املعـلومات -1-1-4

   -:تتمثل Ž األيت )2()2006 الȆلطاǧ)Ûȷ حǢȆ ما أشار إليها الكاتǢ إȷ أهȴ مصادر اƫعلوما

  : املصـادر الوثائقـية واملصـادر الشفـهية .1
  .وتكوȷ مكتوبة أو مǲȆلة بǖي شكل من أشكال التوǭيȨ: املصـادر الوثائقـية ) أ

  . ǧ كاƫناقشاǧ بني الزمالء واللقاءاǧ اجلانبية واƢǘƫراǧ واالجتماعا :املصـادر الشفهـية ) ب

  :املصـادر اɉولـية واملصـادر الǮانوية .2
وهي البياناǧ اليت يتȴ مجعها عند اƩاجة إƬيا من مصدرها األصلية أو منبعها األȅاȅي : املصادر اɉولية -)أ 

االȅتبياÛȷ واƫقابلةÛ واƫالحظة والتǲربة : باȅتǺداȳ الطرȧ والوȅائل اƫيدانية مثل
  . واالختبار

 ǡ(- انويةǮأو بعد وهي ع: املصادر ال Ûري مصادرها األصلية كما هيȡ نشرها من ȴاليت يت ǧبارة عن البيانا
Ǣالكت Ž وجودةƫا ǧصادر البياناƫعاجلة ومن هذه اƫإجراء عليها ا   ȴمعاج Ûوعةȅوƫوا

  .والدورياÛǧ النشراÛǧ اŎالǧ اƫتǺصصة  الترمجة
                                                 

امعة ج .التȆيرياالقتصادية وعلوȳ رȅالة ماجȆتري ȡري منشورةÛ كلية العلوȳ . أƫعلومايتالتقييȴ اƫاƃ للمȆȅǘة ș Žل عدȳ التماǭل  (2005) : طاȅنيعائشة )  1(
 ȃعبا ǧفرحا–Ȥطيȅ- اجلزائر. ȋ22 

)2(   ǧلطاȆال ɂعل ſعملية  (2006) :خالد صا Ž رهاǭبية وأȅاǂا ǧعلوماƫاǽاơا  Ûري منشورةȡ تريȆالة ماجȅباجلمهورية اليمنية ر ǧدواوين الوزارا Ž داريةɋا ǧالقرارا
 ȋ32..اءÛ اليمنة االقتصاديةÛ جامعة صȦكلية التǲار
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   :اخلـارجيةاملصـادر الداخلـية واملصـادر . 3

وهي عبارة عن البياناǧ اليت تتǲمع لدɁ اƫنظمة نتيǲة التصرفاǧ واألعمال : لداخليةاملصادر ا -)أ
  .والتȦاعالǧ الداخلية

وتتمثل Ž البياناǧ عن اǂيȔ اƪارجي للمنظمةÛ وتعتƎ قوانني الدولةÛ ومتطلباǧ : املصادر اخلارجية -)ب
 ȴمن أه ȓوطبيعة النشا ÛةȆنافƫودرجة ا ÛتثمرينȆƫالعمالء وا ǧمصادر البيانا

  . اƪارجية

ومع تزايد االƟاه Ʋو حتويل اƫنتǰ أƫعلومايت إىل خدمة زادǧ أƵية االتصاالǧ بني ƯتلȤ القاراǧ من 
حيǬ تقوȳ اƫنظمة جبمع البياناǧ من . خالل تبƗ طرȅ ȧريعة لنقل وتبادل اƫعلوماǧ مثل شبكة اɋنترنت

زها وتعرȑها علɂ مواقع شبكة اɋنترنت ليتƖȆ للǲميع تداوƬا ƯتلȤ مصادرها ومعاجلتها وتنظيمها وƟهي
  .واالȅتȦادة منها

  :جـودة املعـلومات املـحاسـبية  -1-2

   )1(.يقصد طبيعة الشيء ودرجة صالحيته. QualiesكمصطلǴ مشتȨ من كلمة التينية  Qualityاجلودة 

ƫا ɂمن التشديد علȒيت ǰنامƎب Ȕا ترتبŒǖكما عرفت اجلودة ب Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳالنهائية لنظا ǧرجاǺ
   )2(.عن طريȨ اƩد من العيوب Ž األداء ووȑع الشيء اƫراد حتقيقه

 Ǣبية والقواعد الواجȅاǂا ǧعلوماƫهبا ا ȴȆصائص اليت تتƪا Ž بية تتمثلȅاǂا ǧعلوماƫجودة ا ȷو أ
هذه اƪصائص إىل مȆاعدة اǞȆƫولني عند إعداد ويǘدي حتديد . اȅتǺدامها لتقييȴ نوعية اƫعلوماǧ اǂاȅبية

التقارير اƫالية من جهةÛ وŽ تقييȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت تنتǰ من تطبيقاǧ حماȅبية بديلةÛ وŽ التمييز بني ما 
 Ɂروري وما ال يعد كذلك من جهة أخرȑ 3(يعد(    

ȴ علɂ مدɁ حتقيȨ اƫعلوماǧ اǂاȅبية كما تعد جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية كمعيار ƹكن علɂ أȅاȅة اƩك
 اɋفصاǳ اǂاƑȅ ألهدافهاÛ كما ƹكن اȅتǺدامها كȅǖاȃ للمȦاȑلة بني األȅاليǢ اǂاȅبية لȢرȏ القياȃ و

                                                 
رǗية مȆتقبليةƭ Ûلة اƫنصورةÛ اŎلد األولÛ العدد  .تطبيقها Ž اƫنظماǧ العربية إمكانيةمȆتلزماǧ اجلودة الشاملة أو (2000)  : رويانزار عبد اƩميد الب )1(

 ȧالعرا ÛدادȢب Ûنصورةƫجامعة ا Ûاألول .ȋ .88 
)2( Ŏبني القانونينياȅاǶللم Ÿالية:(2003) مع العرƫا ǧية وإعداد البياناȅاȅبة األȅاǂركزية .اƫطابع اƫا.  Ûȷعماȷاألرد. ȋ  152 

 )3( WWW.socpa.org.sa 
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ȴőترشيد قرارا Ž نيȆدمني الرئيǺتȆƫاعدة اȆƫ فائدة ǧعلوماƫاختيار أكثر ا Ǵا يتيƞ Ûاليةƫالتقارير ا Ž . أي
  )1(.القراراƭ Žǧال ترشيد  جليدة هي اƫعلوماǧ األكثر إفادةأȷ اƫعلوماǧ ا

كما Ʊد أȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ƣثل كل اƫعلوماǧ الكمية وȡري الكمية اليت ơص األحداǫ االقتصادية 
ǂا ǧهاǲقدمة للƫالية اƫالتقارير ا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا ȴطة نظȅمعاجلتها والتقرير عنها بوا ȴاليت تت Ž بيةȅا

Ǆدمة داخلياǺتȆƫوالتقارير ا ÛيلȢالتش Ȕ2( .خط(  

  اǯ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ الذي Ź تȢذيته بالبياناǧ وتǲȆيلها   توقد عرفت اƫعلوماǧ اǂاȅبية بŒǖا ن
ة ƫعاجلتها وإخراجها Ž شكل تقارير مالية Û تكوȷ الȢاية منها ƞثابة اǂرȫ لɌدارة الȅتǺدامها Ž أدار

مة للتǺطيȔ والتوجيه مشاريعها Û كما تتوقȤ فعالية اɋدارة علɂ مدɁ توفر هذه اƫعلوماǧ اǂاȅبية الالز
  )3(. والرقابة

أȷ التعاريȤ الȆابقة للمعلوماǧ اǂاȅبية تظهر تباين Ž وجهاǧ النظر حول نوعية اƫعلوماǧ اǂاȅبية 
  . ƫراد اơاǽها ȅواء كاǽ ȷلك داخلياǄ أو خارجيابتباين اƬدȣ من إنتاجها Û وكذلك نوț القراراǧ ا

وƭ Žال مهنة اǂاȅبة Ʊد أȷ مصطلǴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية أصبǴ متداوال بشكل واȅع Ž كثري من 
األدبياǧ واألحباǫ اليت ترɁ أنه من الȒروري النظر إىل اǂاȅبة من أبعاد متنوعة وƭاالƯ ǧتلȦة بشكل 

ǧاǽ ǧعلوماƫفا Ûريا  متكاملȆȦوت Ǆكن التعامل معها حتليالƹ ية اليتƩادة اƫة هي اليت تشكل اȦتلǺƫصادر اƫا
    )4( .ية اơاǽ القراراǧوشرحاǄ ووصȦاƫ Û Ǆعاجلتها وإخراجها Ž شكل معلوماƢ  ǧثل اƫعطياǧ اليت تȦيد Ž عمل

 ǰتنتȆهنا  ونƬ صائص النوعيةƪا Ž بية تتمثلȅاǂا ǧعلوماƫجودة ا ȷأ ȧروري التطرȒوإنه من ال Ûا
 Ȕهنية اليت تنشƫا ǧعاهد واجلمعياƫالباحثني وا ǧهاماȅية حول خصائصها النوعية من خالل إƸة تارǂ عطاءɋ

  . Ž هذا اŎال

 ȧالتطر ȴيت ȣوȆتعلقة هبا فƫبية والقيود اȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماƪا ǧيماȆبة لتقȆأما بالن
  . Ȧصيل Ž اƫبǬǶ الثاين من هذا الȦصلإليها بشيء من الت

                                                 
 ȋ  144. الكويت  .ǽاǧ الȆالȅل للطباعة والنشر .ȓ1 . نظرية اǂاȅبة :(1990)عباȃ مهدي الشريازي )1(
 منشورةÛ للمنشǧǔ الصناعيةÛ رȅالة ماجȆتري ȡري) الكايزȷ(اȆƫتمر  ماد أȅلوب التȆǶنيتألع اƫعلوماǧ اǂاȅبية : (2004)ألكبȆيعلي إبراهيȴ حȆن   )2(

ȧالعرا Ûوصلƫجامعة ا- ȋ .50 
 ȋ1  .األردȷ .عماȓ1  .ȷ .اجلزء األول اɋطار التارƸي للمǶاȅبة :اȅɋالمياǂاȅبة اƫالية Ž اŎتمع  :(1987)عبد اƫالك عمر زيد )3(
 ǽ.ȋ .153كرهعرŸ للمǶاȅبني القانونينيÛ مرجع ȅبȨ اŎمع ال  )4(
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وأȷ العديد من الباحثني اǘƫرخني واƫهتمني بنظرية اǂاȅبة يروȷ أȷ نشǖة الȦلȦȆة النظرية للمǶاȅبة من 
واليت اشتملت علɂ كثري من اƫبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ  1922عاPatton ( ȳ(الناحية العلمية بداء بدراȅة 

 ȷأ Ȑالبع Ɂوير Û تني عليهاȆة بداية الǖبة قد نشȅاǂ1(.نظرية ا( .  

وقد تعددǧ الدراȅاǧ اǂاȅبية اƫتعلقة بتǲميع اƫبادǛ اǂاȅبية اƫقبولة قبوالǄ عاماŽ Ǆ إطار نظري 
ȅرياوȃ (  Û و)MaurICe Moonits 1961(واحدÛ وأول هذه الدراȅاǧ هي الدراȅة اليت قاȳ هبا كل من 

من أوائل الدراȅاǧ اƫتعلقة ǲƞال صياȡة إطار عاȳ للمǶاȅبةÛ وơتلȤ  لدراȅةاه ذه عتƎتÛ و)Û1966 منتزو
عما عداها من الدراȅاŽ ǧ هذا اŎال ألŒا تركز علɂ ما ينبȢي أȷ تكوȷ عليه اǂاȅبة وليȄ علɂ ما هو 

ȴ2(.قائ(    

ال بدراȅة ركزǧ علɂ االتص Ž1966 عاAAA ( ȳ(كما قامت اجلمعية األمريكية للمǶاȅبني 
 Ûȃوالقيا ȨقǶيز والقابلية للتǶوالت Ûالئمةƫعايري اƫواشتملت هذه ا ǧمتها إىل معايري للمعلوماȆوقد ق ÛƑȅاǂا

ǧوالثبا Ûǳوȑوالو Ƒȅاǂا ǳفصاɋا Ûومعايري االتصال والتواصل . ȳة قاȅة للقصور الذي ميز هذه الدراǲونتي
ȅة لتǶديد أهداȣ التقارير اƫالية ȑمن حماولة وȑع أطار فكري ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية Ž نȄȦ العاȳ بدرا

للمǶاȅبةÛ وقد اشتملت علɂ توȑيǴ األهداȣ واƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية بالتȦصيل 
  . واالحتياجاǧ من اƫعلوماƫ ǧن يȆتǺدموȷ التقارير اƫالية

ا صدر عن ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية Ž ولعل أهȴ ما كتŽ Ǣ اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية م
 ȳدة األمريكية عاǶتƫا ǧ1980الواليا  ȴالقائمة رق Ž)2 ( øواليت عنونت ب " ǧعلوماƫمعايري جودة ا

وهي أهȴ ما صدر Ž هذا اŎالÛ وقد ȅعɂ اŎلȄ من خالل هذه القائمة إىل حتȆني حمتوياǧ " اǂاȅبية
ǧ اǂاȅبيةÛ وتعزيز دور اǂاȅبة كنشاȓ يهتƝ ȴدمة أصǶاب الصلة وخصائص Ưرجاǧ نظاȳ اƫعلوما
  .)3(واȆƫتȦيدين من عملية اơاǽ القرار

 ȳعا Žبة الدولية  1989وȅاǂقامت جلنة معايري ا )IASC (ȷة بعنواȅصدار دراǚب) :Framework 

for the preparation and presentation of financial sratements    (  

ȑعةأوȦية للمنȆالعناصر الرئي ȷت فيها أǶ  تتمثلŽ :  

                                                 
)1 (ȷخروǓو Ûحممد عطية مطر.  ǽ Ȩبȅ رهكمرجع .ȋ  37   
للنشر والتوزيع اȅɋكندريةÛ الدار اجلامعية  .وفقا للمعايري الدولية والعربية واƫصريةÛ القياȃ والتقوƇ اɋفصاǳ اǂاƑȅ: اǂاȅبة اƫالية :(2004)أمحد نور  )2(

 .ȋ24  -مصر
 ȋ .99. رهكمرجع ȅبǽ Ȩ  .اŎمع العرŸ للمǶاȅبني القانونيني  )3(
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1. ȴهȦالقابلية لل .      

 : وتشمل علɂ العناصر الȦرعية التالية :مةءاƫال .2

 ǧية للمعلوماǘالقيمة التنب .  
 . القيمة التصǶيǶية أو التǖكيدية 

 : وتشمل العناصر الȦرعية التالية :اƫصداقية .3

 . صدȧ التعبري 
 . اƫوȑوعية 
 . التكامل 

  . ابلية للمقارنةالق .4

   )1(:كما أوǶȑت القيود اƪاصة ƞصداقية ومالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية كما يلي 

  . األƵية النȆبية -

 . اƩداǭة والتوقيت -

 . التوازȷ و التكلȦة واƫنȦعة -

 . التوازȷ وخصائص اجلودة -

 Ɂكما أجرDavid solomons   ȳنة عاȅ ةȅ1989درا ȷبعنوا :Guidelines for financial 

Reporting standards  Ž واليت تشمل Ûصائص النوعيةǺية للȆفيها العناصر الرئي Ǵȑ2(:أو(  

  : وتتȒمن العناصر الȦرعية التالية : مة ءاƫال - 1

 . القيمة التنبǞوية •
 . القيمة التǖكيدية •
 . القيمة التصǶيǶية •
 . اƩداǭة •

 : وتȒمن العناصر الȦرعية التالية  :اƫصداقية  - 2

                                                 
  (1) Richardlewis, & Darid, Pendrill(1991).  Advanced Financial Accounting;   p55 

 ȋ157  -  صورةÛ مصرجامعة اƫن .بة اƫصريةاƫكت .دراȅة Ž نظرية اǂاȅبة واƫعاير اǂاȅبية :(2002)حممد الȆيد الناȡي 2(
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 . صدȧ التعبري •
 .الشمول •
• ȨقيǶالقابلية لت . 

  .اøǧالثب - 3
 .كانيةøاɋم - 4

 ȴي) 1-3(والشكل رق ƃواƫاȳقد  ǫالǭ يمه إىلȆتق Ź بة الذيȅاǶطار النظري للمɋنظرة حول ا
ǧتوياȆصائص . (1)مƪالثاين ا ɁتوȆƫمن اȒبينما يت Ûاليةƫالتقارير ا ȣاألول أهدا ɁتوȆƫمن اȒيت Ǭحي
أما بالنȆبة للمȆتوɁ الثالǬ فهو ƹثل مȦاهيǧ . ȴ اǂاȅبية و عناصر التقارير اƫاليةللمعلوما) اجلودة ( النوعية 

 .القياȃ والتǶقȆƫ ȨتǺدميها Ž فهȴ وتطبيȨ اƫعايري اǂاȅبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 ȋ188..اȅɋكندرية .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع.) الدوȨ ƃفاومنظور الت( نظرية اǂاȅبة :(2005)أمني الȆيد لطȦي (1)

  ƴوذج يوضǴ اɋطار النȚري للمحاسبة) 1-3(شȮل رقم 
 )48: 2002الفداÛ ȟ فداȟ  : ( املصدر 

 احملددات املبادǛ الفرضيات 

ــائص اخلص
النوعيــــة 
ــات  للمعلوم
ــبية   احملاسـ

عناصـــر 
القــوائم 
ــة  املاليـ

أهــداف 
ــارير   التق

اليةامل 

Ȩــ ــاس والتحقيـ ــاهيم القيـ    الǮالثاملستوɁ  مفـ
Ȩكيفية التطبيـ 

ــاين   ــتوɁ الǮـ  املسـ
 جسر ما بƙ اɉول الǮاين

Ɂول املســـــــتوɉا  
 أهداف وأȡراȏ احملاسبة
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   ) : نȚـم املعـلومات –النȚـام (ريفات هـامة  ـتع -1-3
  :النــȚام -  أ

اصر اƫترابطة واƫتكاملة واƫتȦاعلة مع بعȒها بȆلȆلة من العالقاǧ يعرȣ النظاȳ علɂ أنه ƭموعة من العن
 ɂموعة من العناصر اليت تشكل ما يدعƭ عبارة عن ȳفالنظا Û معني ȣهد Ȩة حمددة أو حتقيȦيșمن أجل أداء و

مثل اƩواǢȅ أو الشاشاǧ أو خطوȓ االتصøال أو  (ƞكوناǧ النظاȳ اليت تكوȷ أما عبارة عن مكوناǧ مادية 
 امǰ واƫلȦاǧ واألنظمة والقøوانني أو مكوناǧ معنوية مثل اƪطȔ والƎ) ألوراȧ أو أدواǧ الكتابية والطابعةا

ǧ1( والتعليما( .  

كما عرȣ  النظاȳ علɂ أنه ƭموعة العناصر واƫكوناǧ اليت Ʒددها أطار معني واƫتȦاعلة مøع بعøȒها   
  )2(. حتقيȨ هدȣ معنيالبعȐ طبقاŎ Ǆموعة من القواعد واɋجراءاǧ من أجل 

ويرɁ الباحǬ أȷ النظاȳ عبارة عن ƭموعة من العناصر واƫكوناǧ اƫادية وȡري اƫادية اƫتȦاعلة مع بعȒها 
  . البعȑ Ȑمن إطار حمدد العالقاǧ من أجل حتقيȨ هدȣ معني أو وșيȦة حمدد

وȡري اƫلموȅة اليت تعمøل  وهكذا يتǴȒ لنا أȷ النظاȳ بوجه عاȳ يتكوȷ من ƭموعة عن العناصر اƫلموȅة 
   ȫلوøȆد الøحتدي ȷماȒل ǧعلوماƫياب اȆان ɂاعد علȆت ǧل شبكة من االتصاالș Ž اعلȦالت ȷبشكل متواز

  . الذي Ǣƶ أȷ يȆلكه النظاƩ ȳقيȨ هدȣ معني أو ƭموعة من األهداȣ اƫنشودة فيه
ǡ- ــام املعلوماتȚن  :  

ارة باƫعلوماǧ اƫناȅبة لعملياǧ اơاǽ القøراراǧ اɋداريøة   تعد نظȴ اƫعلوماǧ اƫصدر الرئيȄ لتزويد اɋد
الرشيدة حيǬ تعكȄ اƫعلوماǧ التȦاعل الذي ƷدŽ ǫ بيǞة اƫنظمة الداخلية Û وبني اƫنظمة والبيǞة اƪارجيøة  
    ǧاøȅياȆوال Ȕøطƪا ȴøȅر ɂدارة علɋزيادة قدرة ا Ž بذلك  ǧعلوماƫا ȴاهȆوتÛ ǧشراǘا فيها من مƞ

Û ةǶيǶنظمة ومواردها الصƫا ǧارجية واحتياجاƪة الداخلية واǞتكامل بني العوامل البيƫا ȨيȆاد التنƶوإ .  

    ǧاøع البيانøميǲبت ȳوøواد اليت تقƫوا ǧجراءاɋموعة من العاملني واƭ نهǖب ǧعلوماƫا ȳنظا ȣوقد عر
كل اƫالئȴ والوقت اƫناÛǢȅ من ومعاجلتها ونقلها للتǶول إىل معلوماǧ مȦيدة Û وإيصاƬا إىل اȆƫتǺدمني بالش

   )3( .أجل مȆاعدŽ ȴő تقييȴ أداء الوșائȤ اȆƫندة إليهȴ واơاǽ القرار
                                                 

 ȋ 16-15: مرجع ȅبǽ Ȩكره قاÛȴȅ  عبد الرزاȧ حممد  )3( )1(
)2(   ÛȷخروǓمطيع و ȧر صادȅياǽ Ȩبȅ ره كمرجع - ȋ :14 
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1-4- Ƒـام املعلـومات احملـاسȚمفـهوم ن: 

وينǶصر الȦرȧ بينهما Ž . يعتƎ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاȅبية أحد اƫكوناǧ الرئيȆية لنظاȳ اƫعلوماǧ اɋدارية 
Ƹ األول ȷأ ȷتص الثاين بككوƸ بية بينماȅاǂا ǧعلوماƫوا ǧاتص بالبيانا ɂر علǭǘاليت ت ǧعلوماƫوا ǧفه البيانا
 . نشاȓ اȆȅǘƫة

Ǣƶ Û أȷ يǘدي واجبøه Ȇȅǘ  Žةأȷ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ كǖجزاء من نظȴ اƫعلوماǧ الرئيȆي Ž اƫو
ية له Ž شكل تقارير مالية تȦيد Ž عملية التقيøيȴ  عمليه دعȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت تشكل اǺƫرجاǧ النهائ

 ǧالقرارا ǽاơوا .  

وقد تعددǧ الدراȅاǧ واألحباǫ اليت اهتمت بتعريȦاǧ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ اليت حتمøل Ž طياøőا   
Ȥهذه التعاري ȴأله ȏعر Ƈتقد ȴيتȅ النظر وفيما يلي ǧالعديد من وجها :  

Û وتبويAccumulate)(  Ǣøناǧ أي تنظيȴ إداري Ƹتص بتǲميøع  عرȣ نظاȳ اǂاȅبة بǖنه أحد مكو
)Classify( ومعاجلة Û)Process( وحتليل Û)Analyze( وتوصيل Û)Communicate (  ةøاليƫا ǧعلوماƫا

اƫالئمة الơاǽ القراراǧ إىل األطراȣ اƪارجية كاجلهøاǧ اƩكوميøةÛ والøدائننيÛ واøȆƫتثمرينÛ وإدارة     
  )1(.اȆȅǘƫة

اƫعلوماǧ اǂاƑȅ علɂ أنه نظاȳ فرعي للمعلوماǧ داخل اƫنشǖة يقوȳ بتشȢيل العمليøاǧ   ظاȳوعرȣ ن  
  )2( .اƫالية األȅاȅية ɋنتاǯ معلوماǧ مالية تتعلȨ بنتائǰ األداء

ȣة  و يعرǖøنشƫا Ž يةȆالرئي ǧعلوماƫا ȴأنه جزاء من نظ ɂعل Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳن   .  نظاøم ȷوøيتك
  ر واƫعداǧ واألدواǧ اليت تتȦاعل مع بعȒها داخل إطار معنيÛ وǽلك طبقاŎ Ǆموعøة مøن   ƭموعة من العناص

 Ž هاȑإعدادها وعر ȣاقتصادية يهد ǫحداǖعنها ب ǄاƎالية معƫا ǧوالقواعد من أجل معاجلة البيانا ǧجراءاɋا
  )3(.شكل تقارير مالية تȦي باحتياجاƭ ǧموعة ƯتلȦة من اȆƫتǺدمني

 

  

  
                                                 

دار اƫريǸ للنشر  .لدين ȅعيد وǓخروȷترمجة كمال .وتطبيقاǧمȦاهيȴ  .راراǧنظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية الơاǽ الق :(2002)يمكنȅ مارȫ مو ȅكوȅ  ȣتيȦن )1(
 ȏوالتوزيع الريا.ȋ 25 

 ȋ 52- الثقافة للنشر والتوزيعÛ القاهرةنظȴ اƫعلوماǧ اɋداريةÛ دار  :(1987)إبراهيȅ ȴالȳ حǲاري  )2(
 ȋ 15 –ره كمرجع ȅبǽ Ȩطيع وǓخروÛȷ ياȅر صادȧ م  )3(
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1-6- șو Ƒـام املعلـومات احملـاسȚوأهدافهـائف ن:  

( يǘدي نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƭ Ƒȅموعة من الوșائȑ Ȥمن اƫنظمة تتلǺص هذه الوșائȤ كما أشار إليه 
ț.ȳ.ȴȅ1()2006. قا(  Ȥائșأربع و Ž يةȆهيرئي  :  

  . مجع وơزين البياناǧ اƫتعلقة بǖنظمة وعملياǧ اƫنشǖة بكȦاءة و فعالية  

 .  اƀ...ة البياناǧ عƎ عملياǧ الȦرز والتصنيȤ والتلǺيص معاجل 

 ǧالقرارا ǽاơيدة الȦم ǧتوليد معلوما . 

 .تǖمني الرقابة الكافية اليت تȒمن تǲȆيل ومعاجلة البياناǧ اƫتعلقة بǖنظمة األعمال بدقة 

 ȅاǂا ǧعلوماƫإىل توفري ا ȣأنة يهد Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳعن نظا ȣة   وكما هو معروøة لتلبيøبية لالزم
ƫدارية باɋا ǧتوياȆƫا Ž ȷيعملو ǧعلوماƫدمي اǺتȆم ȷفقد يكو Û نيȦتلǺƫدمني اǺتȆƫا ǧاحتياجاȆȅǘ ة أو

ƫا ǯدمني من خارǺتȆƫاȆȅǘ    ايتøعلومƫأ ȳاøالنظ ȣداøأه ȴومن أهÛريهاȡكومية وƩا ǧة كالعمالء واجلها
   :اǂاƑȅ ما يلي

  : وț واستȋɎǺ النتائǰ عنهاتسـجيل عمـليات املشـر -1-6-1

 Ȩالية اليت يطƫا ǫحداɋة من العديد من اƟالنا ǧعليها عملية إدخال البيانا Ȩرحلة واليت يطلƫتتمثل هذه ا
ويقوȳ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ تǲȆيل تلك العملياǧ من  واقع اȆƫتنداǧ وترحيلها ) العملياǧ اǂاȅبية(عليه 

ƭ Ǝزينها عơميعها وƟو  ɂøعل Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳعنها ويعمل نظا ǰالنتائ ȋالǺتȅال ǧجراءاɋموعة من ا
حتقيǽ Ȩلك وفقاǄ للعديد من اƫبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها اليت حتكȴ اƫمارȅة واƫعاجلة اǂاøȅبية وحتديøد   

  .)2( توياőا Ž شكل تقارير ماليةحم

  :مية اختـاذ القرار توفـري املعلـومات الɎزمة لتدعيم عل -1-6-2
     ǽاøơارجيني الøƪيدين اȦتøȆƫدارة واɌøيدة لȦƫا ǧعلوماƫإىل توفري ا Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳنظا ȣيهد

Ûǧة    القراراøداريɋبة اøȅاǂبا ɂمȆالداخلية من خالل ما ي ȣطراɊل ǧمن االحتياجا țتوفري هذا النو ȴويت
أمøا بالنøȆبة الحتياجøاǧ .    ǧ اɋدارية وكيȦية توفريهøا باعتبارها اǞȆƫولة عن دراȅة احتياجاǧ اȆƫتويا
   )3(. رير اƫالية اƫنشورةيȨ التقااȆƫتǺدمني اƪارجيني معظمها يتȴ توفريها عن طر

                                                 
)1(  ȅحممد قا ȧعبد الرزاȴ .Ȩابȅ مرجع.ȋ .45 
)2(   Ûرǲاعيل حƧالك إƫعبد اȨابȅ مرجع. ȋ :33 
)3( ȅحممد قا ȧعبد الرزاȴ .Ȩابȅ مرجع.ȋ .49 
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  :    توفـري املعلـومات الɎزمة لتقـييم اɉداء  .1-6-3

 ȴبعد ما يت Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا ȳها نظاǲبية اليت ينتȅاǂا ǧعلوماƫا Ǝها  تعتøعاجلتƫ اليةƫا ǧذيته بالبياناȢت
باالȑافه إىل اƫعلوماǧ الøيت توفرهøا   ŽÛ شكل تقارير مالية اƫصدر الرئيȆي لعملية تقييȴ لɊداء  وإخراجها

األنظمة الȦرعية Ž الشركةÛ ويȆتǺدŽ ȳ عملية تقييȴ األداء بعȐ اǘƫشراǧ اǂاȅبية اليت يتȴ اȅتنتاجها مøن  
ƫالية اƫريهاالتقارير اȡتثمر وȆƫال اƫا ȃرأ ɂوالعائد عل Ûالرحبية ǧشراǘƫهذه ا ȴولعل أه Û1(.نشورة(   

    ȣراøاه األطøƟ عاتقها ɂلقاة علƫالقانونية ا ǧولياǞȆƫوفائها با Ɂدارة عن مدɋا ǴصȦت ȷي أȢكما ينب
ة كاȆƫاƵني والدائنني اƪارجيةÛ ولɌفصاǳ عن اƫركز اƫاƃ ونتيǲة النشاȆƫ ȓتǺدميها من األطراȣ اƪارجي

   )2(.هاǧ اƫهنية واƩكومية وȡريهاواجل

  . تǖمƙ رقـابة فعـالة على اɉصـول والبيـانات -1-6-4

يقصد بذلك اƩماية لɊصول واƫمتلكاǧ من الȆرقة واالختالȃ وȅوء االȅتǺداȳ واǂافظة علɂ النقدية  
علɂ الǲȆالǧ ومحايتها حƓ ال تتعرɋ ȏدخال  بǚتباț اɋجراءاǧ الالزمة ƩمايتهاÛ وكذلك اǂافظة

تعديالŽ ǧ حمتوياőا أو إصابتها بالتلÛȤ واǂافظة علɂ الȆنداǧ اƬامة مثل عقد التȅǖيȄ للوحدة االقتصادية 
  . )3(ود بني الوحدة واألطراȣ األخرɁوالعق

أهøداȣ رئيøȆية    øǭالǫ تǶقيȨ والوșيȦة الرقابية لنظاȳ اƫعلوماǧ تتمثل Ž توفري الرقابة داخلية كافية ل
  )4(:وهي

• ȳة من خالل النظاǲنتƫا ǧعلوماƫكيد الثقة باǖت .  
•   ǧياøȅياȆهذه األعمال متطابقة مع ال ȷلكي تكو Ȩء ودقيȤالعمل بشكل ك ǧبنشاطا ȳكيد القياǖت

 .اɋدارية
 . محاية أصول اƫنشǖة  •

                                                 
)1(  Ǵميد مانع الصيƩ(1995)عبد ا:  ȏراȡنشورة ألƫالية اƫالتقارير ا Ž الئمة والثقةƫية اƵاألداءأ ȴوتقيي ǧالقرارا ǽاơري منشورة .اȡ تريȆالة ماجȅكلية .ر

 ȋ159-.العراȧ -بȢداد - امعة اȆƫتنصرة ج .اɋدارة واالقتصاد
)2( Ǣطلƫوناصر نور الدين عبد ا ȷقصود دبياƫيد عبد اȆ(2004)ال: ǧعلوماƫبية وتكنولوجية اȅاǂا ǧعلوماƫا ȴكندرية .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع .نظȅɋا 
 .ȋ19 
 ȋ .291 . رهكمرجع ȅبǽ Ȩ  نÛكمȅيمارȫ موȅكوÛȣ و اȅتيȦن  )3(
)4( Ûȴȅحممد قا ȧعبد الرزا  Ȩبȅ مرجعǽرهك.-ȋ51 
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بة الȦاعلة علɂ البياناǧ اǲȆƫلة ودقتها من خالل هذه األهداƱ ȣد أȷ الرقابة علɂ النظاő ȳدȣ إىل الرقا
للمǶافظة علɂ أصول اƫنشǖةÛ لذلك تشمل عملية الرقابة علɂ البياناǧ الرقابة علɂø اøƫدخالǧ واƫعاجلøة    

ǧرجاǺƫوا .  

1-7-  Ƒـام املعلـومات احملاسȚمقـومات ن  
وال شøك أȷ هøذه   . ȳ اجليøد ưا ȅبƹ ÛȨكننا أȷ نȆتǺلص اƪصائص الرئيȆية اليت Ǣƶ أȷ تتوافر Ž النظا

 ǧمقوما ȷǖوباختصار ف Ûتصميمه من اجلها ȴأهدافه اليت يت Ȩحتقي ɂعل ȳقدرة النظاƞ Ȕترتب ȷأ Ǣƶ صائصƪا
Ž صǺاجليد تتل ȳ1(: النظا(  

1. Ɠح ȷمكاɋحمددة بقدر ا ȳالنظا ȣأهدا ȷتكو ȷأ  ȴيت  ȳاøالع ȣدƬمع ا ȳتصميمه بالطريقة اليت تتالء
  . للمȆȅǘة

2. ȷيكو ȷاليت  أ ǧرياȢتƫمع ا ȴقلǖرونة الكافية لتمكينه من التƫبا ȴȆويت ÛǄمالئما ȳالنظا    ȳبالنظا Ȕحتي . 

 . أȷ يكوȷ النظاȳ مȆتقال حƓ يتمكن من اȦƩاȗ علɂ تناȨȅ العالقة بني القيȴ اƫتȢرية .3

ƹكøن التǖøقلȴ   أȷ يكوȷ للنظاȳ عالقاǧ كافية مترابطة األركاȷ األȅاȅية والبيǞة اليت حتيȔ به الøيت   .4
 .والتالȳǗ معها Ž الوقت اƫناǢȅ للوصول إىل حالة االȅتقرار اƫنشودة واƫرȡوبة

كما توجد ƭموعة من الشروȓ واƪصائص اليت Ǣƶ توافرها Ž نظاȳ اƫعلوماǧ حƓ يتصȤ بالȦعاليøة  
   )2(:يليومن أƵها ما 

وماǧ الالزمة لتǖدية الوøșائȤ اɋداريøة مøن    أȷ يرتبȔ النظاȳ باƬيكل التنظيمي للمنشǖة حƓ يوفر اƫعل - 1
  .ورقابة اơطيط

2 - Ȕطƪيذ اȦتن ǰالوافية عن نتائ ǧعلوماƫدارة العليا باɋمصدرا لتزويد ا ȷيكو ȷأ. 

أȷ يعمل علɂ حتقيȨ التوازȷ بني درجة الدقةÛ والتȦصيلÛ والȦتراǧ الزمنية ɋعداد التقارير اƫاليةÛ وبøني   - 3
 . لɂ اقتصادياǧ التشȢيلتكلȦة النظاƞ Ûȳا ƷافȘ ع

4 - Ǣȅناƫالوقت ا Ž دميهاǺتȆƫ بيةȅاǂا ǧعلوماƫبتوصيل ا ȳيقو ȷأ. 

5 - Ƭخال Ȩلالتصال تتدف ǧبية قنواȅاǂا ǧعلوماƫا ȳيوفر نظا ȷأƫا ǯإىل داخل وخار ǧعلوماƫةا اȆȅǘ. 

                                                 
 ȋ 48 –  مȆȅǘة شباب اجلامعة اȅɋكندرية .اƫعلوماǧ اǂاȅبية وحبوǫ العملياŽ ǧ اơاǽ القراراǧ :(1993)عبد اƩي مرعي )1(
 ȋ: 20-21.ره كمرجع ȅبǽ ȨوǓخروÛȷ أمحد حلمي مجعة   )2(
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  ة املعلوماتدورة البيانات للمعلومات يف نȚام املعلومات احملاسƑ وأثرها يف تعزيز جود -1-8

 -يتȒمن نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ لتشȢيل البياناǧ واƫعلوماǧ اǂاȅبية ƭموعه من الȦعالياǧ واألنشطة 
  .حƓ تتمكن من اƩصول علɂ اƫعلوماǧ الدقيقة واƫالئمة Ž اơاǽ القرار -اليت Ǣƶ القياȳ هباء 

  : حل الرئيȆية التاليةوتشمل دورة تشȢيل البياناǧ للمعلوماǧ اǂاȅبية Ž اƫرا

 يوضǴ مراحل دورة  البيانات للمعومات احملاسبية  يف نȚام املعلومات احملاسƑ ) 4-1(الشȮل رقم 
  

  

  

  

  

  

 

  

  :مـرحلة  املدخـɎت   .أ 
وƢثل ما يتȴ مجعة من بياناǧ عن ƯتلȤ العملياǧ واألحداǫ اƫالية والكمية الناشǞة عن عالقة اƫنشǖøة  

  . )1(يعتƎ أمرȡ Ž ȟاية  من األƵيةمدخالǧ النظاÛȳ لذا فȷǖ الدقة Ž اختيار البياناǧ باألطراȣ اƪارجية 

    ȳاøركة بنظøالش ȘȦتøحت ȷترجاعها البد أȅطلوبة واƫا ǧعلوماƫا ɂصول علƩة اȆȅǘƫتطيع اȆت Ɠوح
 øالشركة اليومية وحتويل ǧة من عملياƟالية الناƫا ǧيل البياناǲȆكنها من تƹ ȴليȅ Ƒȅحما  ǧاøها إىل معلوم

وتشمل مرحلة اƫدخالǧ للبياناǧ اƫالية اƫتصلة بالعملياǧ الȦرعية . مالئمة يتȴ توصيلها إىل األطراȣ اƪارجية
  )2(:التالية

• ǧيل البياناǲȆت .  
• ǧالبيانا Ȥتصني . 
 .Ɵميع البياناǧ اƫتشاهبة •

                                                 
)1(  Ûرǲاعيل حƧالك إƫعبد اȨابȅ مرجع .ȋ: 46 
)2(  Ɓاȅ ة ا :(1980)منري حممدȒدار النه Ûلكتروينɋا ǢȅاƩبية واȅاǂا ǧعلوماƫا ȴالقاهرةنظ Ûلعربية للنشر والتوزيع .ȋ 15 

رجات ـاملǺ اجلةـاملعدخɎت ـامل   Ǟة ــالبي
  طة ـاحملي
 Țام ـبالن

 امستǺدمو
  املعلومات

ȢـالتȮسيةــذية الع 

  دورة تشȢيل البياناŽ ǧ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاȮ)1-4(Ƒȅل رقمالش
 )ȋ19: 2006قاسم Û  .م.ț: ( اƫصدر
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• ǧة البياناǶكد من صǖالت. 

Ȇالذي ت ȳالنظا ǢȆابقة حبȆال ǧطواƪا ȴوتت  ȳداǺتøȅا ȷإال أ ÛلياǓ يدويا أو ȷواء كاȅ ةǖنشƫدمه اǺت
تكنولوجية اƫعلوماŽ ǧ نظȴ مجع البياناǧ وفر إمكانية مجع البياناǧ وتǲȆيلها مباشرة من خالل إدخاƬا إىل 

    . البياناǧ  قاعدة

ǭها من خالل وǶيȑتو ȴيت ǧنظماƫها اȅارƢ االقتصادية اليت ǫواألحدا ǧعالياȦال ȴمعظ ȷمكتوبةأ Ȩائ .
هذه األخرية تشكل الدليل علɂ أȷ اƩدǫ االقتصادي قد Ź وقوعه و أصبǴ يشكل اȆƫتند األȅاȅي الøذي  

Ƒȅاǂيل اǲȆعملية الت Ž ȳدǺتȆاليت ت ǧالبيانا ȳيقد .   

وتلعǢ اȆƫتنداǧ دورا هاما Ž النظاȳ اǂاƑȅ وŽ فعالياǧ دورة العمليøاŽ ǧ اƫنظمøة لøȅɊباب     
   )1(: ةالتالي

تشكل األȅاŽ ȃ حتديد تدفȨ البياناǧ داخل اƫنظمة من خالل حتديد مصدر هذه اȆƫتنداǧ وانتقاƬا  •
  .وأماكن حȦظها

 . تعƎ عن حركة التدفقاǧ اƫادية ألصول اƫنظمة •
 . تȆتǺدȳ كوȅيلة ǭɋباǧ العملياǧ وتǲȆيلها Ž الǲȆالǧ اǂاȅبية •
 . ياŽ ǧ اƫنظمة والرقابة عليهاتȆتǺدȳ كǖداة ƫتابعة ȅري نظاȳ العمل •
• Ɂأخر ǧتنداȆأعداد م Ž ȃاȅǖك ǧتنداȆƫا Ȑبع ȳدǺتȆاء  . تøمثال بن ȴاتورة الذي يتȦعداد الǚك

 . علɂ أمر البيع

و أȷ التصميȴ اجليد لكل من اȆƫتنداǧ األولية وعملياǧ إدخال البياناǧ يȆاعد Ž حتȆني جودة الرقابة 
ƹثل وøȅيلة أخøرɁ    أȆƫتنديهاكتمال البياناǧ  أعاله فȷǚإȑافة إىل الوȅائل . علɂ مجيع البياناŽ ǧ اƫنشǖة

   )2(.البياناǧلتȆǶني كȦاءة عملياǧ إدخال 

   ǧاøعلومƫا ȴøنظ Ž ǧدورة البيانا Ž راحلƫتند إليه بقية اȆالذي ت ȃاȅدخال هي األɋمرحلة ا Ǝوتعت
اƪاȳ للمعلوماǧ اǂاȅبية اليت ȅوȣ ينتǲها النظاŽ ȳ شكل  اǂاȅبيةÛ و هي تعتƎ اخطر مرحلة ألŒا Ƣثل اƫادة

  .تقارير مالية تȆتǺدŽ ȳ اơاǽ القرار

  
                                                 

)1(  ȅحممد قا ȧعبد الرزاȴ .Ȩابȅ مرجع. ȋ184 
)2(  Romney & Steinbart:(2003) Accounting Information Systems, g th Edition Prentice Hall,  P107 
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  ǡ–  مـرحلة معـاجلة للبـيانات:  
قوȳ عملياǧ اƫعاجلة Ž نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية بتǶويل البياناǧ اليت Ɵ ŹميعهاÛ وتǲȆيلها عن األنشطة ت

Ûاالقتصادية ǫحداɊة لȦتلǺƫبية من خالل  اȅحما ǧة إىل معلوماǖنشƫا ǧراء    الترحيلوعملياøجɋ Ƒøȅاǂا
ȳالنظا ǧرجاƯ ثلƢ هل نقلها إىل تقارير ماليةȆابية وحتليلها ليȆƩا ǧالعمليا .  

 Ǣƶ Ûعاجلةƫا ǧوبة من عملياȡرƫاية اȢكن الوصول إىل الƹ Ɠعاجلة  -وحƫا ȴنظ ȴعند تصمي-  ȳااللتزا
   )1( :ةاɇتيومن هذه القواعد . قواعد اليت تȆاعد Ž معاجلة العملياǧ بشكل فعالǲƞموعة من ال

  . ƟنǢ ازدواجية عملياǧ اƫعاجلة •
 . ƟنǢ العملياǧ اليت ال تȒيȤ قيمة •
 . تبȆيȔ عملياǧ اƫعاجلة •
 . ȦơيȐ الزمن الالزȳ لتنȦيذ عملياǧ اƫعاجلة •

بية واƫنطقة اليت ƟرɁ علɂ اƫدخالǧ بȢرȏ الوصøول  اƫعاجلة بŒǖا ƭموعة العملياǧ اȆƩا  توقد عرف
ǧرجاǺƫ2(. إىل ا(  

ơتلȤ عملية معاجلة البياناǧ باختالȣ نوț وحȴǲ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ اƫتبع Ž اƫنشǖة Û فȦي øșل  
الøيت  توجد العديد من اɋجراءاǧ واƪطواǧ والطرȧ الالزمة ɋنتاǯ اƫعلوماǧ ) اليدوي ( النظاȳ التقليدي  

Ž وتتمثل Ûǧالقرارا ǽاơا Ž اعدȆت : 

 . فرز البياناǧ وترتيبها وتصنيȦها •
  ).القيود اǂاȅبية ( إجراء العملياǧ اȆƩابية واƫنطقية  •
 . ترحيل البياناǧ وتبويبها •
 .ترميز البياناǧ وơزينها •

  
  
   
 

                                                 
  ȋ 151.مرجع ȅابȨ . قاȴȅ عبد الرزاȧ حممد  )1(
)2( ȴȅحممد قا ȧوبية :(2003)عبد الرزاȅاƩبية اȅاǂا ǧعلوماƫا ȴمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .نظ. ȷاألرد Ûȷعما.  ȋ  18 
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   )1(:ȷ لعملياǧ اƫعاجلة Ƶايوجد منهǲاȷ أȅاȅيا) اȅتǺداȳ الكمبيوتر(أما ș Žل األنظمة اɋلكترونية 

  ) :الدفعات( نȚـم معـاجلة امللـفات  .1
حيǬ يتƟ ȴميع البياناǧ اƫرȡوب معاجلتها وإدخاƬا Ž ملŻ ÛȤ يتȴ معاجلتها دفعه واحدة مøن أجøل   

 . اƩصول علɂ النتائǰ جلميع البياناǧ مرة واحدة

  ): املباشرة ( نȚـم املعـاجلة الفـورية  .2
لة علɂ حده بعد إدخاƬا إىل اƩاǢȅ مباشرةÛ وتظهر النتائƬ ǰذه اƫعاجلة  بصøورة  يتȴ تشȢيل كل معام

   ǫداøص أحøơ Ɂأخر ǰنتائ Ȅتعك  Ɠتمرة حȆبصورة م ǧالبيانا Ǭرورة حتديȑ Ɨا يعư Ûفورية ومباشرة
  .جديدة  وقعت بالنظاÛȳ و هكذا ƹكن اƩصول علɂ تقارير عن Ǔخر موقȤ ألي نشاŽ ȓ أي Ʃظة

   

  

  

 
  

  : مـرحلة املǺـرجات  -ج
من األهداȣ الرئيȆية لنظاȳ اƫعلوماǧ اǂاȅبية هو إنتاǯ اƫعلوماǧ وتقدƹها إىل اȆƫتǺدمني الøداخليني  

ȴأداء مهامه Ž ȴőاعدȆƫ لكǽو Ûارجينيƪبصورة . وا ȴيصم ȷأ ǢƷ Ƒȅاǂا ȳالنظا ȷǚف Ûلكǽ وءȑ ɂو عل
  )Ƣɂ.)2كن من إنتاǯ اƫعلوماǧ اليت تȆاعد عل

وتتمثل هذه الوȅائل واألدواǧ . ربȔ األهداȣ األȅاȅية والȦرعية Ž اƫنظمة بوȅائل وأدواǧ حتقيقها -) أ
 ǧوازناƫالية واƫالتقارير ا ŽÛاصة التقديريةƪا ǧرتبطة بالقراراƫافة إىل التقارير اȑɋبا . 

ǡ (- يتمك Ǭالوحدة االقتصادية حبي ȳاȆوأنشطة وأق ǧفعاليا ǰوحتليل نتائ ȏإدارة   عر ɂøعل ȷائموøن الق
 . الوحدة االقتصادية من تقوƇ أداء األنشطة اǺƫتلȦة

                                                 
 ȋ 23-24- ره كمرجع ȅبǽ Ȩصادȧ مطيع وǓخروÛȷ  ياȅر )1(
)2( ȅحممد قا ȧعبد الرزاȴ .Ȩابȅ مرجع.ȋ :125 

 قاعدة بيانات
نȚام إدارة قاعدة 
 البيانـــــات

     

ƤيȜ البيانات 
عن النشاطات 

الداخلية 
 واخلارجية 

 ƙدمǺاملست 

ȴ1-5(شكل رق(ǧيل قواعد البياناȢتش ȳنظا  
 )ȋ24:  2007مطيȜ وǓخرون Û.م.ي: (املصدر
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    ǧاøعلومƫا ȴøنظ ǧاøرجƯ ȴتقيي Ž داماǺتȅالية تعد الشكل األكثر اƫالتقارير ا ȷǚلك فǽ ɂوبناء عل
اƫنظمøة   وهذه التقارير هي أداة اتصال بني نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ واȆƫتȦيدين اøǺƫتلȦني داخøل  . اǂاȅبية

  . وخارجهاÛ لذلك تتعلȨ فعالية نظاȳ اƫعلوماǧ جبودة التقارير ومالئمتها للمȆتǺدمني

وƢثل التقارير اƫالية Ưرجاǧ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت تكوŽ ȷ شكل ƭموعة من التقارير الدوريøة  
ơا Ž فائدة ǧاǽة وǶȑوا ȷتكو ȷأ Ǣƶ واليت Ǣالطل ǢȆأعدادها ح ȴالقراراليت يت ǽا .  

علɂ اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية فǚنه Ǣƶ مراعøاة  ) اǺƫرجاǧ ( وحƓ حتتوي التقارير اƫالية 
  )1(:عند إعداد وعرȏ وتصميȴ أشكال التقارير الشروȓ التالية

1 -  ǧاƎخ ȷتلكوƹ نư وȆدميها ليǺتȆم ȴمعظ ȷالية خاصة وأƫالتقارير ا ȴهولة فهȅو ǳوȑرورة وȑ
  . يةحماȅب

مالئمة التقارير اƫالية الحتياجاǧ اȆƫتوياǧ اɋدارية داخøل اƫنظمøةÛ وكøذلك اøȆƫتǺدمتني      - 2
 . اƪارجيني

3 - ǧهذه القرارا ɂترتبة علƫا ǰوتقارير األداء عن النتائ ǧالقرارا ǽاơوة الزمنية بني اǲȦتقليل ال . 
4 - ƶ وما Ûاليةƫالتقارير ا Ž عنه ǳفصاɋإدراجه وا Ǣƶ ل حتديد ماș Ž Ûاله منهاƵحذفه وإ Ǣ

 ). التكلȦة واƫنȦعةÛ واألƵية النȆبية( حمدداǧ اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية 

اɋدارة ( و ƹيل االƟاه حاليا إىل ȦơيȐ هذا الكȴ اƬائل من التقارير والبياناǧ من خالل إتباț مبدأ 
 ǯتنتاȅرورة أعداد تقارير ح) باالȑ ȳي بعدȒطة الذي يقƪا Ȩحتقي Ž Ǵǲاليت تن ȳاȆواألق ǧعالياȦول ال
اƪطة اƫوȑوعة  وبالتاƃ يقتصر إعداد التقارير حول الȦعالياǧ واألقȆاȳ اليت ال تنŽ Ǵǲ حتقيȨ. اƫوȑوعية Ƭا
  )ș.)2ة Ž األهداȣ اƫرȅومة Ž اƪطةعن أدائها اƲرافاǧ ملǶو Ƭǰا أي اليت ينت

 Ž بدأƫهذا ا ȳداǺتȅدي اǘا تشمل ويŒأ Ǭحي Û اليت حتتويها ǧعلوماƫالية إىل اختصار اƫأعداد التقارير ا
 .علɂ االƲرافاǧ اƬامة فقư Ȕا يوفر الوقت الالزɋ ȳنتاǯ هذه التقارير واجلهد الالزȳ لتقوƹها

  

  

 

                                                 
 ȋ  560-561 . مصر .مركز اȅɋكندرية للمطبوعاǧ اجلامعية. اƫدخل اƫعاصر Ž اǂاȅبة اɋدارية :(1985)أمحد رجǢ عبد العال )1(
)2( ȅحممد قا ȧعبد الرزاȴ .Ȩابȅ مرجع.ȋ .144 
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  : سيةـذية العȮـالتȢ –د 
لقياȳ بǚنتاǯ اƫعلومøاǧ اǂاøȅبية   Ž هذه العملية Ǣƶ أȷ يكوȷ لنظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ القدرة علɂ ا

ưا يǘøدي إىل   –اƪصائص النوعية للمعلوماǧ  –اƫالئمة اليت تȆاعد علɂ مقارنتها مع اƫعايري اǂددة مȆبقا 
  . حتȆني جودة التقارير اƫالية وتعزيز فاعليتها وكȦاءőا Ž عملية اơاǽ القرار

ية ȑرورية للتǖكد من كȦاءة اȅتǺداȳ اƫوارد اƫتاحة لدɁ حيǬ ينظر إىل مȦهوȳ التȢذية العكȆية بŒǖا عمل
   )1(.مȆبقاالوحدة االقتصادية Ž حتقيȨ األهداȣ اǺƫطƬ Ȕا 

أو بǖداء اøȆȅǘƫاǧ  . لمȆȅǘة مع خططهالة فعالة Ž كȦاءة األداء الȦعلي كما Ƣثل التȢذية العكȆية أدا
لتعرȣ علɂ مدɁ حتقيȨ األهداȣ اƫعلن عنها من ناحيøةÛ  اƫماǭلةÛ أو باألداء الȦعلي للȦتراǧ الȆابقة هبدȣ ا

كȦاءة وفاعلة اȅتȢالل اƫوارد اƫتاحة Ƭا من ناحية أخرɁ لتǶديد االƲرافاǧ واكتشاȣ نقاȓ الȒعȤ والقوة 
  . بȢية التصرȣ علɂ أȅباهبا والعوامل اليت ȅاعدș Ž ǧهورها

ئص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫاليøة  وحƓ يتƖȆ لنظاȳ اƫعلوماǧ اǂاȅبية من توفري اƪصا
فǚنه Ǣƶ تصميȴ نظاȳ اƫعلوماǧ اǂاƑȅ علȑ ɂوء نوعية اǺƫرجاǧ اƫطلوبة , اليت Ʒتاجها ƯتلȤ اȆƫتǺدمني

 واليت علɂ أȅاȅها يتȴ حتديد اƫدخالǧ الالزمة و معاجلتها بالطريقة اƫرȡوبة عنها إنتاƯ ǯرجاǧ مناȅبة جلودة
 )2(.اơاǽ القرار

 :اسƑ ـلية لنȚام املعلومات احملـرقابة الداخـال-1-9

والøيت تøȆاهȴ   , تعد الرقابة الداخلية من أهȴ مقوماǧ نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية داخل الوحدة االقتصادية
ǧعلوماƫا ȴائية لنظŒ ǧرجاǺكم ǧعلوماƫني وتعزيز جودة اȆحت Ž مكن .بدورهاƫذا فانه من اƬال و  ȧرøتط

   .ɋعطاء فكرة توȑيǶية Ȧƞهوȳ الرقابة الداخلية وبيǞة وإجراءاǧ الرقابة

  : ليةـابة الداخـم الرقـريف نȚـتع .1-9-1
اƪطة التنظيميةÛ وكافة الطرȧ واƫقاييȄ اƫتنافȆة اليت تتبعها اƫنظمøة  " تعرȣ الرقابة الداخلية علɂ أŒا 

   )3(.مقدماتاجيةÛ وتشǲيع االلتزاȳ بالȆياȅاǧ اɋدارية اƫوȑوعة Û واالرتقاء بالكȦاءة اɋن Ʃماية أصوƬا 

                                                 
 Ȩ.ȋ628دمش .دار الȦكر اƫعاصر للنشر .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية :(1996)هيȴ أمحد الصعيدإبرا )1(
 ȋ: 180. رهكمرجع ȅبǽ Ȩ .عبد اƫالك إƧاعيل حǲر )2(
 ȋ .101: مرجع ȅبǽ Ȩكره  .قاȴȅ عبد الرزاȧ حممد )3(
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و ƹكنها أȷ تøȦوȏ  , تعد الرقابة الداخلية أحد األركاȷ األȅاȅية للعملية اɋدارية فهي مǞȆولية اɋدارةو
تبقɂ  أشǺاصا Ǔخرين ببعȐ الȆلطاǧ الرقابية مثل اƫراجع الداخلي واƫراجع اƪارجيÛ ولكن اǞȆƫولية النهائية

  . مǞȆولية اɋدارة

تقوȳ الرقابة الداخلية بتقدƇ تǖكيد معقوالǄ وليȄ مطلÛȨ وǽلك ألȷ الوصول إىل التǖكيد اƫطلȨ أمøر  كما 
صعǢ نتيǲة لتشابك العالقة الوșيȦية بني العمل واƫراقǢ الداخلي من جهةÛ ومن جهة أخرɁ لتعارȏ عالقة 

  .وماǧ اǂاȅبيةالتكلȦة باƫنȦعة فيما يرتبȔ بتوفري اƫعل

  :البـياناتراقبة ـم .1-9-2

   )Ƶ:)1اتتȴ مراقبة البياناǧ من خالل مرحلتني أȅاȅيتني 

 Ƃوɉة :املرحلة اǶيǶص Ǣاليȅǖب žليمة وكاملة وتعاȅ هباء ȗاȦاالحت Ź اليت ǧالبيانا ȷكد من أǖن  . التøوم
ƫوب مع اȅاƩا إىل اƬإدخا ȴاليت يت ǧلك مطابقة البياناǽ األصليةأمثلة ǧالǲȆوال ǧتنداȆ .  

ومøن  . توفري األمن واƩماية للبياناǧ من العبǬ وأخطاء الȈȢ والتالعǢ أو التلȤ واƩريȨø  :املرحلة الǮانية
األمثلة علǽ ɂلك منع الدخول إىل أمكاȷ نظȴ اƫعلوماǧ إال من خالل البطاقاǧ االلكترونيøة  

  . وهذا من أȅاȅياǧ أنظمة الȒبȔ الداخلي

   يǞة الرقابة الداخليةب -1-9-3

فمن خالل هøذه  . Ƣثل بيǞة الرقابة اɋطار العاȳ الذي يتȴ من خالله تنȦيذ اɋجراءاǧ والȆياȅاǧ الرقابية
 ɂعل ǢلȆاب أو بالƶɋره باǭأ Ȅينعكȅ ية الرقابة وهو ماƵدارة حول أɋنظر ا ǧوجها ɂعل ȣالتعر ȴة يتǞالبي

تماȳ اɋدارة بنظȴ اƫراجعة الداخلية ƹثل العمل الرئيȆي لبيǞة نظȴ الرقابøة  Ʊد أȷ اهاف. النظȴ اǂاȅبية للمنظمة
  )2(.اƪاصة بالوحدة االقتصادية

ر الȆياøȅاǧ واɋجøراءاǧ   هي التǭǖرياǧ اƫشتركة Ŏموعة من العوامل Ž تȅǖيȄ وتقري  والبيǞة الرقابية
  : و تتمثل هذه العوامل Ž. الرقابية

   .أȅلوب اɋدارة وفلȦȆتها •
 . اƬيكل التنظيمي •
 . طرȧ تȦويȐ الȆلطة واǞȆƫولية •

                                                 
)1(   ÛȷخروǓمطيع و ȧر صادȅياǽ Ȩبȅ رهكمرجع –ȋ:7 
)2( Ûرǲاعيل حƧالك إƫعبد ا ǽ Ȩبȅ ره كمرجع -ȋ: 44 
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 . طرȧ مراقبة األداء •
 . ȅياȅاǧ اȅتǺداȳ وتدريǢ اƫوارد البشرية •

( إىل بيǞة الرقابة بشكل Ưتصر وǽلك ɋعطاء القارǂ Ǜة ولو بȆيطة عن العناصر  اشرنا نامن اƫالحȘ أن
   .وȋ فيهاالرقابة الداخلية دوȷ الȢاليت تكوȷ بيǞة ) العوامل 

  : ليةـرقابة الداخـراءات الـإج -1-9-4

هي ƭموعة من األدواǧ اƫتاحة لɌدارة Û واليت ƹكن من خالƬا تنظيمها Û إنشøاء  : اɋجراءاǧ الرقابية 
اɋجراءاǧ الرقابية وتطبيقها Û لɌجراءاǧ الرقابية أهداȣ متنوعة وƹكن تطبيقها Ư ŽتلȤ اȆƫتوياǧ اɋدارية 

ƶ ما يلي ولذلك ǧجراءاɋهذه ا ȴنظمة ومن أهƫا Ž ة الرقابيةǞالنظر إليها بالتكامل مع البي Ǣ : 

  : التفويȐ املɎئم لسلطه تنفيذȻ اɉنشطة واعتماد العمليات  -1-9-4-1

   ǧلطاøȆبال ȴهøȒويȦوت ǧعالياȦيذ األنشطة والȦعند تن ȷإدارية تقيد هباء العاملو ǧاȅياȅ دارةɋع اȒت
  )ǽ.)1 القراراÛǧ هذا التȦويȐ يطلȨ عليه منǴ الصالحياǧالالزمة الơا

  :هام ـل بƙ املـالفص -1-9-4-2

يقصد به تقȆيȴ اǞȆƫولية عن إجراءاǧ تنȦيذ العملية الواحدة بني أشǺاȋ متعددين هبدȣ منع واحد من 
  . Ȇني الدقةالقياȳ بȆيطرة كاملة علɂ كل إجراءاǧ تنȦيذ العملية كما يȆاعد علɂ محاية اƫوجوداǧ وحت

  :املناسبةتصميم واستǺدام املستندات والسجɎت  -1-9-4-3
   ȳاøالنظ ǧراءاøكافة إج Ȩيǭال بد من تو ǧوحتديد الواجبا ǧاز العملياƱɋ ǧلطاȆبعد حتديد وتوزيع ال
ا الرقاÛŸ ويȆاعد التوǭيȨ اǂاƑȅ كافة اɋطراȣ علɂ تقييȴ كȦاءة وفعالية عملية Ɵهيز البيانøاǧ ومعاجلتøه  

    ȣداøأه Ȩøحتقي ɂøا علőمقدر Ǭدقتها ودرجة االعتماد عليها من حي Ɂومد ÛǧرجاǺƫا ɂصول علƩوا
ȳ2(.النظا(  

  :تنȚيم إجراءات الوصول إƂ اɉصول والسجɎت واستǺدامها  -1-9-4-4
Ǣƶ حتديد واơاǽ اƪطواǧ الكȦيلة حبȘȦ معلوماǧ اƫنظمة وأصوƬا من الøȆرقة أو التزويøر وكافøة    

   )3(.داȡ ǧري النظامية األخرɁاȆƫتن

                                                 
 ȋ :106: مرجع ȅبǽ Ȩكره قاÛȴȅ  عبد الرزاȧ حممد   )1(
)2(  Ûرǲاعيل حƧالك إƫعبد اǽ Ȩبȅ رهكمرجع:ȋ 99. 
 ȋ :112: مرجع ȅبǽ Ȩكره قاÛȴȅ  عبد الرزاȧ حممد  )3(
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  : الضبȔ الداخلي املستقل للعمليات واملستندات  -1-9-4-5
يتȴ حتقيȨ الȒبȔ الداخلي من خالل ƭموعة اɋجراءاǧ اليت حتكȴ اƫقارنة واƫطابقة للبياناǧ اǂاȅبية اليت 

     )ǧ.)1 اǂاȅبية Ȩ من صǶة البياناتدقȨ داخل نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية Û وǽلك ƞا يكȦل التǶق
 :  املعلومات احملاسبية وتطورات القياس احملاسƑ ةتȮنولوجي -1-10

, ونتيǲة لتزايد الطلǢ أƫعلومايت اƫتصارعة التǶديǬ التكنولوجي اƫتطورة األȅاليǢ واƫقاييȄ اǂاøȅبية  
ő يتنيȆما من خالل فقرتني رئيƬ ȧالتطر Ǭالباح ȣتهدȅاألوىل بفقد ا ȴبي  تكنولوتøȅاǂا ǧاøعلومƫة جية ا

  .Ƶǖية تطوير القياȃ اǂاƑȅوأƵيتها بينما يهتȴ الثانية ب
  : تȮنولوجية املعلومات احملاسبية وأƵيتها -1-10-1

  ȓاøكافة نواحي النش Ž هبذا العصر Ȕالتكنولوجي اليت حتي ǬديǶتصارعة التƫديثة اƩا ǧالتطورا ǧأد
كمøا أدǧ  . حاجة ƫزيد من البياناǧ الدقيقة  والتǶليالǧ الøȆريعة االقتصادي وكƎ حȴǲ اƫشروعاǧ إىل 

   ǧدأøب ǄاøليǓ ǧالبيانا ǯإنتا Ž دمهǺتȆائل مȅهور وș التطبيقية إىل ȳال العلوƭ Ž  التكنولوجية ǧالتطورا
  øȆا يøالكمبيوتر أو العقل االلكتروين كم ȴȅعروفة أƫلية اɇا ǧباȅاƩبة اليدوية وانتهت باȅاƩا ǧالɇميه با

Ȑ2( . البع(   

كما أدɁ اȅتǺداȳ نظȴ معاجلة البياناǧ الكترونيا إىل تȢري ملموŽ ȃ وșيȦة اǂاøȅبة حيǬø أدǧ إىل   
 ǧيل اليدوي للمعامالǲȆالت ǧعمليا Ž يه العامل يومياȒيق ȷالذي كا Ɨمقدار الوقت والعمل الروتي ȏاȦƳا

واȅطة الكمبيوترư Ûا أدɁ إىل توفري التكلøȦة والوقøت   واألحداǫ االقتصادية ويتȴ اȷɇ اƱاز هذه العملياǧ ب
الذي ƹكن اȅتثماره اȅتثمارا جيدا بواȅطة اǂاǢȅ باالشتراŽ ȫ حتليل اƫعلوماǧ الơاǽ القøراراÛ ǧ وقøد   
  ȓاøبة عن النشȅاǂا țأنوا ȤتلƯ   وتطوير Ûبيةȅاǂا ǧالǲȆال ȘȦح Ž الكمبيوتر ȳداǺتȅانتشار ا  ȴاهȅ

  )3(.قتصادية للوحدة اال

     Ȩøتعمي Ž لøائص تتمثøصƪن اøموعة مƭ اŒأ ɂة عامة علȦبص ǧعلوماƫتكنولوجية ا Ȥكن تعريƹو
 ɂصول علƩوا țترجاȅواال ǧعلوماƫوا ǧائل للبياناƬا ȴزين الكơعاجلة وƫ ليةɇائل اȅع للوȅالوا ȳداǺتȅاال

                                                 
)1(  Ûرǲاعيل حƧالك إƫعبد اǽ Ȩبȅ ره كمرجع.ȋ :100 
 ȋ  5-  اȅɋكندرية .مȆȅǘة لبناȷ اجلامعية للطباعة والنشر .Ž نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية :(1993)لȦيومي حممدالȆيد عبد اƫقصود دبياȷ وحممد ا )2(
 ȋ 53 -54  رهكمرجع ȅبǽ Ȩ ,نÛكȅيممارȫ موȅكوÛȣ و اȅتيȦن )3(
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وƹكن . وقت اƩصول عليها   واȦƳاȏ التكلȦة اǺƫرجاǧ الرقمية الوصȦيةÛ فȒال عن تǭǖريها البالŽ Ƞ تقليل
  )1(:عرȏ مزايا șهور اȅتǺداȳ تكنولوجية اƫعلوماǧ ألنشطة وعملياǧ الوحدة االقتصادية فيما يلي

ويظهر ǽلك من خالل الكȴ اƬائل من اƫعلوماǧ اليت ƹكن ơزينøها   :كفاءة عالية يف ختزين املعلومات - 1
 Žة وȦأقل تكل Ž ائل متعددةȅحيز حمدودبو .  

إǽ يتيǴ اȅتǺداȳ تكنولوجية اƫعلوماǧ للمعاجلة الȆريعة اليت ƹكن قياȅها بعدد مøن   :كفاءة العمليات - 2
 . األنواț اǺƫتلȦة اليت ƹكن القياȳ هبا من خالل وحدة من الزمن

قدار وƹكن قياȅها من خالل كمية اƫعلوماǧ اليت ƹكن إرȅاƬا Ž وقت حمدد ƞ :كفاءة عمليات النقل - 3
 . اȆƫافة اليت ȅوȣ يتȴ إرȅال اƫعلوماǧ خالƬا

وينعكǽ Ȅلك Ž تالŽ األخطاء Ž اƫعلوماǧ اليت يتơ ȴزينها ومعاجلتها  :حتقيȨ أكƎ قدر من املوثوقية  - 4
 . ونقلها

يǘدي اȅتǺداȳ تكنولوجية اƫعلوماǧ اǂاȅبية باȑɋافة إىل اƫزايا الȆابقة الøذكر    :التȮلفة املنǺفضة  - 5
 . دور متميز لتكلȦة اƫنȒȦǺة

1-10-2- Ƒـية تطـوير القـياس احملـاسƵأ :  

فȷǖ تطøور القيøاȃ ال   , باȑɋافة إىل التطوراǧ التكنولوجية للمعلوماǧ اǂاȅبية كما Ź اɋشارة إليها
ǧية عن تلك التطوراƵأ ȤتلƸ .ع نȑو ǧاالƭ Ž يةȅاȅاأل ȷأحد األركا Ƒȅاǂا ȃالقيا Ǝيعت Ǭة  حيøظري

للمǶاȅبةÛ وبالتاƃ فȷǚ حماولة تطويره من أهȴ اƫداخل اƫالئمة ألحداǫ التطوراǧ اƫنشودة لعلȴø اǂاøȅبة   
  . عموما

ومن اƫتȨȦ عليه أȷ القياȃ اǂاƑȅ ما زال قائما علɂ األحداǫ والعملياǧ اƫالية األمر الذي يترتǢ عليه 
رȴȡ أȷ الدقة اƫنشودة للقياȃ اǂاƑȅ هي الباعǬ وراء Ɵاهøل   و. إƵال اجلوانǢ واألبعاد النوعية والوșيȦية

 Ž اƬاƵإ ȷإال أ Ûهاȅحماولة حتديد إبعادها وقيا Ȥاليت تكتن ǧية نظرا لصعوباȦيșواألبعاد النوعية والو Ǣاجلوان
ȆتǺدمي حد ǽاته يعتƎ مصدرا  مǘكدا لعدȳ الدقة األمر الذي يثري قدرا من عدȳ الرȑا من جانǢ كبري من م

 . اƫعلوماǧ اǂاȅبية

  

                                                 
)1(  ȷو.عبد الناصر محداǽاǶالش ȴȅقا ȧب :(2005)عبد الرزاȅاǂالعملية ا ɂرها علǭوأ ǧعلوماƫلة الرابطة .يةتكنولوجية اƭ. للعدد األول Ȅامƪلد اŎا.   ȷاألرد  

ȋ :147 
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وهذا يȆتدعي ȑرورة االتȦاȧ علɂ أƵية اتȆاț نطاȧ القياȃ اǂاƑȅ وحماولة وتطويره ليشمل األبعøاد  
  )1(.واجلوانǢ النوعية ووȑع معايري القياȃ ومǘشراǧ حتديدها و توصيȦها

ȳنظا ɂعل ȏرȦاألمر ي ȷǚبية فȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماƪلك  ولتوفري اǽ مواكبة Ƒȅاǂا ǧعلوماƫا
  :من عدة زوايا

• ȃإطار عملية القيا. 
• Ƒȅاǂا ȃوقواعد القيا Ǣاليȅأ . 
• Ƒȅاǂا ȃوحدة القيا . 

علɂ اȅتǺداȳ الكمبيوتر  القائمة -النظȴ اليدوية أو النظȴ اɇلية  –وǓيا كانت طريقة تشȢيل البياناǧ اǂاȅبية 
   )Ȣ :)2يل البياناǧ من مراعاة االعتباراǧ اɇتيةتش يقوȳ بعمليةفǚنه ال بد علɂ من 

1 - ǧهذه البيانا ȳدǺتȆص الذي يǺحتديد الش .  
 . حتديد الȢرȏ الذي تȆتǺدȳ فيه - 2

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية وتكنولوجية اƫعلوماǧ :(2004)لǢطƫالȆيد عبد اƫقصود دبياȷ وناصر نور الدين عبد ا/  )1(

 ȋ  48 .اȅɋكندرية
 Ȩ :ȋ127مرجع ȅاب .وǓخروȷ  حممد عطية مطر )2(



 : املعـلومات احملـاسبية وخصائصـها النوعية[---------------- ----- -----------------  ] اɉولالفصـل 

 44 

  اخلصـائص النوعية للمعلومات احملـاسبية: املبـحث الǮـاين
  

 ȏراȡقابلة األƫ يدةȦƫا ǧعلوماƫتوفري ا Ž اليةƫالتقارير ا ȣارير  تتمثل أهداøدمي تلك التقǺتȆƫ ةȦتلǺƫا
ȅواء كاǽ ȷلك داخل اƫنشǖة أو خارجهاÛ ولكي تكوȷ اƫعلوماǧ مȦيدة لتلبيøة االحتياجøاǧ الøȒرورية    
ȆƫتǺدميها فال بد من توفري ƭموعة من اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبيةÛ ولذلك فاȷ اƬدȣ األȅاȅي 

ǧ اǂاȅبية هو اȅتǺدامها لتقوƇ مȆتوɁ جودة اƫعلوماǧ اƫالية اليت Ž حتديد هذه اƪصائص النوعية للمعلوما
  )1(.يتȴ عرȑها و اɋفصاǳ عنها Ž التقارير اƫالية 

وحƓ يتȴ اختيار الطريقة واألȅلوب واƫعيار اǂاƑȅ اƫقبول قبوال عاما ƫعاجلة وعرȏ اƫعلوماǧ اǂاȅبية 
اǳ عنها والصيȢة اليت يتȴ عرȏ اƫعلوماǧ بواȅطتها فاȷ األمر يلøزȳ  وحتديد نوعية اƫعلوماǧ اليت يتȴ اɋفص

ǧعلوماƫا ȳبية اليت تقدȅاǂالقرار األكثر دائما حتديد واختيار البدائل ا ǽاơا ȏراȡ2(.إفادة أل(  

) FASB(فقد أصدر ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية  Ûوكما اشرنا ȅابقا ȑمن اƫبǬǶ األول من هذا الȦصل
اليت تتمثل ƭ Žموعة اƪصائص النوعية الøيت تعøد   " معايري جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية"Ȧƫاهيȷ)2 ( ȴ رقȴ البيا

ألøȡراȏ اøơاǽ   ) األقøل إفøادة  (واƫعلوماǧ األدƅ ) األكثر إفادة(كمعيار للمقارنة بني اƫعلوماǧ األفȒل 
ǧص. القراراǺلل ǧدداǂعددا من ا ȄلŎع اȑلك فقد وǽ ɂبية   وعالوة علøȅاǂا ǧاøائص النوعية للمعلوم

  .اƫنȦعة واألƵية النȆبية للمعلوماǧ/تتمثل Ž التكلȦة

اƫعاƁ بني اƪصائص الذاتية للمعلوماǧ اǂاȅبية وبني خصائص مøȆتǺدمي    واǶȑا  تداخال وكما Ʊد
هو فائدة ومنȦعة اƫعلوماǧ هذه اƫعلوماÛǧ فاƫعيار الȆائد للǶكȴ علɂ االختيار اƫناǢȅ بني البدائل اǂاȅبية 

ǧالقرارا ǽاơا Ž .    Ûهاøيدين منȦتøȆƫل اøمن قب ȳداǺتȅواال ȴهȦقابلة لل ȷيدة هي اليت تكوȦƫا ǧعلوماƫوا
 ƃبية) 1-6(والشكل التاȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماƪا Ǵȑيو:  

  

  

  
  

                                                 
)1( ǽ Ȩبȅ مرجع Ûمهدي الشريازي ȃرهكعبا .ȋ 194 
 ȋ.الرياÛȏ اƫملكة العربية الȆعودية  .دار اƫريǸ للنشر .حǲاǯتعريǢ أمحد حامد  .اجلزء األول .اǂاȅبة اƫتوȅطة :(2005)دوانالد كيȆو وجريي جبانت )2(

68 
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1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  61صǶȦة .مرجع ȅابȨ .الصيǴ  عبد اƩميد مانع  نقال عن )1(

مستǺدمو املعلومات 
 احملاسبية

 يد الرئيسيــالق

خصائص مستǺدمي 
 املعلومات

 يار الرئيسيــاملع

 اخلصائص الرئيسية

عناصر اخلصائص 
 الرئيسية

 اخلصائص الǮانوية

 صلـنقطة الف

ȴ1-6(شكل رق( ǧصائص النوعية للمعلوماǺبيةشكل هرمي للȅاǂا  
  )Stamford. Conn, 1980: P.40-48()1(املصدر 

  )مستوɁ الفهمÛ املعلومات السابقة(القرارات وخصائصهم ذيǺتم

 لفةــالتȮ/الفائدة

 همــابلية للفــالق

 رارـاذ القـائدة يف اختـالف

القيمة
التنبؤية

القيمة
االسترجاعية

التوقيت
 املناسب

اɉمانة يف 
 التمǮيل

القابلية  ياديةاحل
Ȩللتحق 

 قةــالɎ Ǯئمةــامل

 اتــالǮب قارنةــابلية للمـالق

Ƶɉسبيةـية النـا 
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خل اƫنشǖøة و قȴøȆ خøارǯ اƫنشǖøة     قȴȆ دا: كما وƱد أȷ متǺذي القراراǧ ينقȆموȷ إىل قȆمني
 ǧعلوماƫا ɂي علȅاȅبشكل أ ȷالء يعتمدوǘوه Ûȴريهȡو Ûهنيةƫكومية واƩا ǧني واجلهاȑقرƫتثمرين واȆƫكا
    ɂøول علøصǶة للøبطريقة اختياري ȳواليت تقد Ûعليها ȋنصوƫالية اƫالتقارير ا Ž هاƹها وتقدȑعر ȴاليت يت

 تȆتƞ ƗȢعلوماǧ التقارير اƫالية Ž اơاǽ قراراȴő اǺƫتلȦة من ơطيȔ وتنظيȴ اƫعلوماǧ اليت حتتاجهاÛ ولكنها ال
  )1(.وتوجيه ورقابةÛ وتقييȴ األداء 

    Ûȴيøالتعل ɁتوøȆم ȣتالøهو اخ ȣلك االختالǽ ومرد Ûȴفيما بينه ȷوȦتلƸ ǧذي القراراǺمت ȷكما إ
حيǬ أȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية اȦƫيدة مøن  . وŒاوالȦهÛȴ واƫعلوماǧ اليت حبوزة كل منهÛȴ والقراراǧ اليت يواجه

 ȳأخر لعد ȳدǺتȆƫ بةȆكذلك بالن ȷمعني ال تكو ȳدǺتȆايتهاجهة مȦولذلك  ك Ûاليت ينشدها منها ȏراȡɊل
يذهǢ البعȐ إىل معرفة ƴوǯǽ قرار اȆƫتǺدȳ األȅاȅي مهȴ للمǶاǢȅ لتǶديد اƫعلوماǧ اليت يتطلǢ منøه  

ƫعرفة فŒǚا تبني مدɁ أƵية التعرȣ علɂ ما يبتȢيه اȆƫتǺدȳ بالنȆبة للمǶاȅبة حƓ تقدƹهاÛ ورȴȡ صعوبة هذه ا
  )2(.يتمكن من توفري اƫعلوماǧ اƫطلوبة الحتياجاǧ اȆƫتǺدȳ وتقدƹها

ومن هنا Ʊد أȷ اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية هي اليت Ƣيز اƫعلوماǧ األفøȒل وأكثøر نȦعøا    
لوماǧ األقل نȦعا لȢرȏ اơاǽ القراراÛǧ وكما صنȦها ƭلȄ معøايري اǂاøȅبة اƫاليøة    وفائدةÛ عن تلك اƫع

)FASB ( Ž)2 ( ȳ1980لعاƃو التاǶالن ɂبية علȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماƪا ȳ:  
  :ية الرئيسيةـائص النوعـاخلص .2-1

ة للمعلوماǧ اǂاȅبية باعتبارهøا  إȷ خاصية الȦائدة Ž اơاǽ القراراǧ تǖيت علɂ قائمة اƪصائص النوعي  
وأȷ حتقيǽ Ȩلك يتطلǢ توافر خاصيتني رئيȆيتني Ƶا خاصية اƫالءمة وخاصية اƫوǭوقية إمكانية : القاعدة العامة

االعتماد علɂ اƫعلوماÛǧ فǽǚا فقدǧ اƫعلوماǧ اǂاȅبية أي من اƪاصيتني الرئيȆتني  تكوȡ ȷري مȦيدة بالنȆبة 
ǺتȆƫȆ3(ينيدميها الرئي(  .   

هي اƪاصيتني األȅاȅيتني اللتني Ɵعالȷ اƫعلوماǧ ) الثقة(ا ƫالئمة واƫصداقية  أȷ) FASB(وكما أشار 
 ȴالقائمة  رق Ž Ǵȑالقرار وقد و ǽاơيدة الȦ2(م (ȷل   أøȒاألف ǧعلوماƫا ȷبا ȣاليت تعر ȋواƪا)  رøاألكث

ƫالءمة والثقة باȑɋافة إىل بعȐ اƪواȋ األخرɁ اƫتȦرعة Ƶا خاصييت ا) األقل فائدة(واƫعلوماǧ األدƅ ) فائدة
 )4(.عنها 

  
                                                 

 -ȋ195-196.عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )3)(1(
 ȋ 51،52.   ة  عبد اƩميد مانع الصيÛǴ مرجع ȅبǽ Ȩكره ا )2(
 ȋ69.  دوانالد كيȆو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )4(
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  :Ɏءمةــامل .2-1-1
 ɂالءمة علƫا ȣاتعرŒأ     Ûهøري عليǭǖøوالت ǧاøعلومƫا ȳدǺتȆيري قرار مȢت ɂبية علȅاǂا ǧعلوماƫقدرة ا

 ǽاơا Ž ȧاد فرƶɋ ǧعلوماƫهي قدرة ا ÛɁأخر ǧ1(.القراروبكلما(  

أȷ اƫقصود باƫالءمة قدرőا علɂ خدمة اơاǽ قرار معنيÛ إما من خøالل   )2()1996شورÛعا(كما عرفها 
ȦơيȐ حالة عدȳ اƫعرفة لدɁ متǺذي القرار أو زيادة اƫعرفة لدɁ متǺذي القرار Ɲصوȋ اƫوقȤ الذي يتǺذ 

  .القرار بشǖنه

متǺذ القرار وƟعله يتǺذ قøرار  اليت ȅتǭǘر علȅ ɂلوȫ  اƫعلوماǧ اƫعلوماǧ اƫالءمة بŒǖا تلك  توعرف
ǧعلوماƫياب هذه اȡ حالة Ž هǽاơكن اƹ ȷلك القرار الذي كاǽ عن ȤتلƸ. )3(  

ويرɁ الباحǬ باȷ خاصية اƫالءمة هي اƪاصية اليت تǭǘر Ž اƟاه ȅلوȫ متǺذي القرار وتǭǖر فيه لøتȢري   
حالة ȡياب هذه اƫعلومøاǧ وحالøة   (قراراǧ القرار Ʋو اƫوقȤ الذي يتǺذ بشǖنه وإƶاد الȦروȧ بني هذه ال

  ).مالئمة اƫعلوماǧ الơاǽ هذا القرار

 ȣوقد عر)APB (ǧالقرارا ǽاơا ǯǽاƴ مع ǧعلوماƫا ȳاǲȆا انŒǖالئمة بƫأي , اȷأ  ȃطريقة القيا ȷتكو
  .واɋفصاǳ مالئمة الơاǽ القرار وتلبية الحتياجاǧ مȆتǺدمي اƫعلوماǧ اǂاȅبية

بŒǖا تلك اƫعلوماǧ القادرة علɂ إحداǫ فروŽ ȧ القراراǧ من خالل مøȆاعدة  ) FASB(كما عرفها 
  )4(.اȆƫتǺدمني للمعلوماǧ علɂ تكوين تنبǘاǧ عن النتائǰ اȆƫتقبلية أو تȢيري التنبǘاǧ الȆابقة وتصǶيǶها

رجاعية تǭǘر Ž اøƟاه  ȅتإ أȷ اƫعلوماǧ اƫالءمة هي تلك اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت تكوƬ ȷا قيمة تنبǘية و
ȅلوȫ متǺذي القرار وتǭǖر فيه لتȢري القرار Ʋو اƫوقȤ الذي يتǺذ بشǖنه  عند تقدƹها Ž الوقت اƫالئȴ له قبل 

  .أȷ تȦقد قدرőا علɂ التǭǖري ǽ Žلك القرار

الذي أوǴȑ اȷ  1996عاChamnersn ( ȳ(وقدمت خاصية اƫالءمة لɌطار الȦكري للمǶاȅبة بواȅطة 
ƫبية   اøȅاǂا ǧاøعلومƫا ȷولكي تكو Ûذي القرارǺمت ȫلوȅ Ž رǭǘاليت ت ǧعلوماƫالءمة هي تلك اƫا ǧعلوما

 .ترتبȔ هذه اƫعلوماǧ بشكل منطقي بالȢرȏ من اȅتǺدامها واȷ تكوȷ مǭǘرة فيه أȷمالئمة فال بد 

                                                 
)1( ȈƵني دȆح ȴقبولة قبوال عاما :(1995)نعيƫعليها وا ȣتعارƫبية اȅاǂا Ǜبادƫالية واƫا ȴللنشر ودائرة .القوائ ǧطبوعاƫالوطنية دار ا Ǣكاتƫا .ȷاألرد Ûȷعما 
.ȋ 23 
 ȋ11.بريوǧ .لنهȒة للطباعة والنشردار ا .دراȅاŽ ǧ نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية :(1996)عاشور ȅيد امحد عصȦت )2(
 ȋ 26.القاهرة .لȦكري والنظȴ التطبيقيةاɋطار ا .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية :(1997)أمحد حȆني علي حȆني/  )3(
)4(  Ȩابȅ مرجع ÛǴميد مانع الصيƩعبد ا.ȋ55 
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 Ǭالباح Ɂير ȳوء ما تقدȑ Žوȷأ ǧعلوماƫالءمة اƫا ار اƬ اليت ǧعلوماƫري هي اǭǖا تƬبقرار معني و ȓتبا
  . وانعكاȃ علɂ هذا القرار

  :ولكي تكوȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية مالئمة يلزȳ توافر ǭالǫ خصائص فرعية هي

1. ǧية للمعلوماǘخاصية القيمة التنب.  
2. ɋخاصية القيمة اǧترجاعية للمعلوماȅ. 
3.  Ǣȅناƫالتوقيت ا)ȴالئƫا (ǧللمعلوما. 

ƪذه اƬ ȧالتطر ȴيتȅ الءمةوفيما يليƫاصة اƪ رعيةȦكما يلي صائص النوعية ال:  

  :علوماتـبؤية للمـمة التنـالقي -2-1-1-1
تعد مقدرة اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž حتȆني مقدرة متǺذ القرار علɂ التنبǘ بنتائǰ التوقعاǧ اȆƫتقبلية ȑ Žوء 

 ǧرعية للمعلوماȦصائص الƪر احد اȑاƩي واȑاƫا ǰالءمة"نتائƫعل". اƫفا ɂاعد علȆالئمة هي اليت تƫا ǧوما
   Ž هøعلي ȷتكوøȅ اƞ ǘالتنب Ǣية يصعȑاƫا ǫمعرفة األحدا ȷفبدو ÛتقبليȆƫا ȓرتبطة بالنشاƫبالعوائد ا ǘالتنب

  )1(.هادȣمعرفة نتائǰ األحداǫ اƫاȑية دوȷ اهتماȳ باȆƫتقبل يعتƎ عمال ȡري  أȷاȆƫتقبلÛ كما 

للمعلوماǧ مȆتǺدميها Ž التنبǘ بالنتائǰ اƫتوقعة لɊحداǫ اǺƫتلȦةÛ و  وƞعƖ أخر تȆاعد القيمة التنبǘية
  )2(.تصǶيǶها أوتǘكد توقعاȴő أو تȆاعدهŽ ȴ تعديلها 

اƫعلوماǧ اǂاȅبية علɂ عملية اơاǽ القرار ال بد أȷ تكوƬ ȷا قدرة تنبǘية لعمøل اختبøاراǧ    تǭǘر ولكي
  .قدرة علɂ تقييȴ نتائǰ االختياراǧ الȆابقةمȆتقبليةÛ بل يȆتȆǶن أȷ يكوƬ ȷا أيȒا ال

حول النتøائǰ  ) التǖكد(كما تعمل اƫعلوماǧ اǂاȅبية ǽاǧ القدرة التنبǘية علȦơ ɂيȐ درجة عدȳ اليقني 
  .اƫتوقعة Ž اȆƫتقبل اليت تتǺذ علɂ نتائǰ اƫاȑي

علɂ عمل تنبǘاǧ حøول  وعلȑ ɂوء هذا فاȷ القيمة التنبǘية للمعلوماǧ تȆاعد مȆتǺدميها علɂ القدرة 
حيǬ أȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية ǽاǧ الصøلة بعمليøة اøơاǽ القøرار تøȆاعد      . ǭǓار اƫاȑي واƩاȑر واȆƫتقبل

   )3(.مȆتǺدميها القياȳ بعملية للتنبǘ بالنȆبة لɊحداŽ ǫ اƫاȑي واƩاȑر واȆƫتقبل

                                                 
)1( Ȩابȅ مرجع ÛǴميد مانع الصيƩعبد ا.ȋ56 
)2( ȟداȦال ȟالية واألصول :(2002)فداƫا ȴالقوائ Ž Ȩطة نظرية والتطبيȅتوƫبة اȅاǂللنشر والتوزيع .ا ȧالورا.  ȷاألرد Ûȷعما .ȋ 26 
)3( ǽ Ȩبȅ مرجع ÛȈƵني دȆح ȴرهكنعي.ȋ23 
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أȷ تكوȷ للمعلوماǧ قيمة تنبǘية Ž  كما Ɵدر اɋشارة اȷ خاصية القيمة التنبǘية للمعلوماǧ ال يقصد هبا
  )1(.حد ǽاőا وإƴا يكوŽ ȷ إمكانية االعتماد عليها كȅǖاȃ لعمل التنبŽ ǘ اȆƫتقبل من قبل متǺذ القرار 

  :للمعلومات) سترجاعيةالالتȢذية ا( يمة االستراجاعيةـالق -2-1-1-2
 أورة علɂ تȢيري او تصǶيǴ توقعاǧ اƩالية وƢتلك اƫعلوماǧ اǂاȅبية قيمة اȅترجاعية عندما يكوƬ ȷا قد

اȆƫتقبليةÛ كما يطلȨ علɂ خاصية القيمة االȅترجاعية للمعلوماǧ أيȒا بالتȢذية االȅترجاعيةÛ وهي ال تقøل  
 ÛابقةȆة توقعاته الǶص Ɂمد ȴتقيي Ž ǧعلوماƫا ȳدǺتȆاعد مȆوت Ûǧية للمعلوماǘية عن خاصية القيمة التنبƵأ

ƫا ȳدǺتȆي ƃوبالتاǧهذه التوقعا ɂعل Ɩاليت تب ǧالقرارا ǰنتائ ȴتقيي Ž ǧ2(.علوما(  

كما تتميز اƫعلوماǧ اǂاȅبية بالقدرة علɂ التقييȴ االرتدادي لنتائǰ القراراǧ اƫاȑية وقيمة تنبǘية عاليøة  
مة مزدوجة فلها قيمة واليت يتȴ عرȑها Ž التقارير اƫرحلية والتقارير القطاعيةÛ وبالتاƬ ƃا قي, بالنȆبة للمȆتقبل

تنبǘية عالية بالنȆبة للمȆتقبل وتتميز أيȒا بقدرőا علɂ التȢذية االȅترجاعية لنتائǰ القراراǧ اƫاøȑيةÛ كمøا   
 ǴيǶذ القرار الصǺمت Ɂكد لدǖالت ȳدرجة عد ȐيȦơ دي إىلǘ4(.ت(  

يȐ درجة عدȳ التǖكøد  Ȧơ إىلوهبذا نصل إىل أȷ خاصية القيمة االȅترجاعية للمعلوماǧ اǂاȅبية تǘدي 
ǧذي القراراǺتƫ ,يةȑاƫا ǧالقرارا ǰبة لنتائȆابقة بالنȆال ȴőتوقعا ǴيǶوتص ȴتعديل وتقيي ƃدي إǘكما ت.  

نȆبة صاŽ الربǴ للنشاȅ ȓوȣ يȆاعد مȆتǺدȳ التقارير اƫالية علɂ التǶقȨ عن صǶة توقعاته  إȷفمثال 
  .تصǶيǶية أوعن التوقعاǧ النقدية اȆƫتقبلية 

  :)املɎئم(اسب ــوقيت املنـالت -2-1-1-3

يقصد بالتوقيت اƫالئÛ ȴ تقدƇ اƫعلوماŽ ǧ حينها ƞعƖ أنه Ǣƶ إتاحة معلوماǧ اǂاøȅبة اƫاليøة øƫن    
وǽلك ألȷ هذه اƫعلوماǧ تȦقد منȦعتها إǽا Ɓ تكن متاحة عنøدما تøدعو   . يȆتǺدموŒا عندما Ʒتاجوȷ إليها

إǽا تراخɂ تقدƹها فترة طويلة بعد وقوț األحداǫ اليت تتعلȨ هبøاء حبيǬø تȦقøد    اƩاجة إىل اȅتǺدامهاÛ أو 
  .فعاليتها Ž اơذا قراراǧ علɂ أȅاȅها

وتعƗ أȷ اƫعلوماǧ لكي )4() .توفري اƫعلوماŽ ǧ حينها(يقصد Ɲاصية التوقيت اƫناǢȅ للمعلوماǧ هو 
Ǣȅناƫالوقت ا Ž دميهاǺتȆƫ ȳتقد ȷأ Ǣƶ مالئمة ȷ5( .تكو(.  

                                                 
)1)(3(Ȩابȅ مرجع ÛǴميد مانع الصيƩعبد ا. ȋ56-57. 
 ȋ201 . عباȃ مهدي الشريازيÛ  مرجع ȅبǽ Ȩكره)4)(2(
)5(ȋ كرهǽ Ȩبȅ مرجع ÛيȆن ألكبȆح ȴ55علي إبراهي 
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   ɂøا علőدرøقد قȦت ȷقبل أ ǧذي القراراǺتƫ متاحة ȷتكو ȷأ Ǣƶ اŒǚمالئمة ف ǧعلوماƫا ȷولكي تكو
 ȴőقرارا Ž ريǭǖالت)Ǣȅناƫة  ). التوقيت اøايŒ تة أشهر بعدȅ دةƫ اƬها أعماǲخر تقرير الشركة عن نتائǖا تǽǚف

  )1(. اǽ القرارفاȷ اƫعلوماȅ ǧتكوȷ اقل إفادة ألȡراȏ اơ,الȦترة اƫالية

Ɓ توفر هذه اƫعلوماǧ عند اƩاجة إليها فلن تكوƬ ȷا تǭǖري علɂ اøƩدǫ او   إǽاو من البديهي أيȒا انه 
وƭ Žال التقارير اƫالية هنøاȫ جøانƑ   . ومعǽ Ɩلك انه Ǣƶ توفريها Ž الوقت اƫناǢȅ الơاǽ القرار, القرار

  )ƪ:)2اصية التوقيت اƫناƵ Ǣȅا

  .ارير اƫاليةدورية التق .أ 
 ǡ.  إصدار هذه التقارير Ǹالية وبني تاريƫترة اȦاية الŒ دة الزمنية بنيƫإتاحتها للتداول أوا.  

تنشøر   أȷو يقصøد بøذلك   . كما تعتƎ خاصية التوقيت اƫناǢȅ للمعلوماǧ أمرا هاما ƪاصية اƫالءمة
 ȴالئƫالوقت ا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا)Ǣȅناƫا (ȷدامها قبل أǺتȅال  ǽاơا Ž يتهاƵقد أȦالقرارت.)3(  

ونظرا ألƵية توفري اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž الوقت اƫناƱ ÛǢȅد أȷ العديد من اƫنظماǧ اƫهنية وȡري اƫهنية 
جلنة تنظيȴ أȅواȧ األوراȧ اƫالية Ž الوالياȷ ǧ والتشريعاǧ اƩكومية حتدد موعدا Œائيا لنشر التقارير اƫاليةÛ فا

كمøا   ǭالǭة أشهر بعد انتهاء الȆنة اƫاليøةŽ Û  لنشر التقارير اƫالية فترة زمنية حتدد) SEC(األمريكية اƫتǶدة 
 ȴاليمنية رق ǧالشركا ɂالدخل عل Ǣرائȑ ȷ31(حدد قانو ( نةȆادة 1995لƫا Ž ȳ)12 (   Ƈدøتق ȴتøي ȷبا

ة موقعا عليها من اǂاǢȅ القانوين اɋقراراǧ الȒريبية ƫصلǶة الȒرائǢ مصǶوباǄ بصورة من اȆƩاباǧ اƪتامي
عن الøȆنة  ) نيȆاȷ(بعد مصادقة اجلمعية العامة علɂ هذه اȆƩاباǧ   علɂ أال يتǲاوز ǽلك Œاية شهر ابريل 

  )4(:التالية

    Ƈدøتق ȏرøȢد لøكǖالت ȳية بشيء من الدقة ودرجة عدǶȒالت ǢȆمن األن ȷأنه قد يكو ɂلص علƳو
ơال Ǣȅناƫالوقت ا Ž ǧعلوماƫاǧالقرارا ǽا.  

  

 
                                                                                                                                                         

 ȋ193.أمني الȆيد لطȦيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره)1(
 ȋ 201. عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(
 ȅ.ȋ24بǽ Ȩكره نعيȴ حȆني دÛȈƵ مرجع )3(
 ȋ58.عبد اƩميد مانع الصيÛǴ مرجع ȅبǽ Ȩكره )4(
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  : يةـوثوقـامل -2-1-2

ǧية للمعلوماȆصائص النوعية الرئيƪوقية احد اǭǘƫخاصية ا Ǝتعت , ǧعلوماƫا Ž اصيةƪوتتوافر هذه ا
خاصية تتعلȨ بǖمانة اƫعلوماǧ  أي أŒا, وتتصȤ بǖمانة التعبري,وحيادية,عندما تكوȷ خالية من األخطاء 
  )1(.ليهااǂاȅبية وإمكانية االعتماد ع

اƫوǭوقية للمعلوماǧ اǂاȅبية تقدر ƞقدار اƫعلوماǧ اليت يتȴ نشرها Ž التقارير اƫالية اƪالية من األخطøاء  
وƢثل خاصية اƫوǭوقية Ž اƫعلومøاǧ  . والتǶيز Ž العرÛȏ والتصور الصادȧ لɊحداǫ والعملياǧ االقتصادية

لديهȴ الوقت واƎƪة الكافية لتقييȴ حمتوياǧ التقøارير اƫاليøة و    اǂاȅبية ȑرورة ملǶة لɊفراد الذين ال يتوفر
ȴƬ يدةȦƫا ǧعلوماƫ2(. اختيار ا(.  

       ȴرق ȷالبيا ǢȆوقية حǭوƫالصادر  2ا)FASB (هي " ǧعلوماƫا ȷǖكيد بǖالت Ž ǧعلوماƫخاصية ا
    )3(" .لهخالية من األخطاء والتǶيز بدرجة معقولة وأŒا Ƣثل بصدȧ ما تزعƢ ȴثي

         ɂعل ǧعلوماƫهذه ا ȷتكو ȷالية أƫبة اȅاǂتمدة من اȆƫا ǧعلوماƫا ȷدموǺتȆل من يȒȦلذلك ي
درجة عالية من األمانةÛ إǽ أȷ هذه اƪاصية هي اليت تƎر ǭقتهŽ ȴ تلك اƫعلوماÛǧ باعتبار تعƎ تعبريا صادقا 

Ƣللوحدة االقتصادية و ƃاƫركز اƫثيلوحقيقيا عن اƢ لȒأعمال الوحدة أف ǰثل نتائ . ȧوǭخاصية الو ȨقيǶولت
  :باƫعلوماǧ البد من توافر اƪصائص الȦرعية التالية

 الصدŽ ȧ التعبري  )1(

 اƩياد  )2(

)3( ȨقيǶالقابلية للت.  

  :دȧ يف التعبريـالص -2-1- 21- 
  ƫبني ا Ȩالتعبري وجود درجة عالية من التطاب Ž ȧاصية الصدƝ يقصد Ȅقايي)ǧعلوماƫوبني الظواهر ) ا

  .والعƎة هنا بصدƢ ȧثيل اȒƫموȷ واجلوهر وليƭ Ȅرد الشكل, اƫراد التقرير عنها
  .وبعبارة أخرɁ فاȷ اƫعلوماǧ الصادقة Ǣƶ أƢ ȷثل أو تصور اȒƫموȷ الذي őدȣ إلية Ƣثيال صادقا

                                                 
 ȋ Û201 عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
 ȋ70.كيȆو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(

)3( Ǣخوجه الطي ȣاالقتصادية :(2007)شار ǧبية لترشيد القراراȅاǂا ǧعلوماƫجودة ا ȴاهيȦم ,Ȇاألول م Ɨالوط ɂلتقƫا ǧداǲية لثالثتȦةاألل " : ɂة علȆȅǘƫا
قȴøȆ العلøøوȳ .كلية العلوȳ االقتصادية وعلوȳ التȆييøر.جøامعøة باجøي Ưتøارعنابة   2007 نوفمȑ"21/22 / Ǝوء التǶوالǧ اǂاȅبية الدولية 

 ȋ4. التǲاريøøة
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اتȦاȧ بني األرقاȳ واألوصاȣ اǂاȅبية  حيǬ تعƎ خاصية الصدŽ ȧ التعبري عن ȑرورة وجود مطابقة أو
  Ɩøعƞ ÛɁالية من ناحية أخرƫالتقارير ا Ž ȣواألوصا ȳها هذه األرقاǲاليت تنت ǫوارد واألحداƫوا Ûمن ناحية
   ǧامالøعƫة اøǲة نتيȆȅǘالية الواقع االقتصادي للمƫفعندما تبني التقارير ا ÛعلȦبال ǫما حد ȳثل األرقاƢ أخر

  .ية فاȷ هذه التقارير تكوȷ صادقة Ž العرȏواألحداǫ الȦعل
  )1(:كما أȷ خاصية الصدŽ ȧ التعبري تتطلǢ مراعاة ƟنǢ نوعني من أنواț التǶيز Ƶا

حتيز Ž عملية القياȃ كما Ž حالة اȅتǺداȳ أȅاȃ التكلȦة التارƸية وإتباȅ țياȅة اƩيطة واƩذر  . أ
  .لعرȏ بعȐ البنود اǂاȅبية

  .ȴ بعملية القياȃالتǶيز من قبل القائ . ب
وحƓ تكوȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية خالية من أنواț التǶيز Ǣƶ أȷ تكوȷ اƫعلوماǧ علɂ اكƎ قدرة ưكøن  

ومن الطبيعي إȷ االكتمال اƫطلȨ أمر ȡري ưكن الȷ التقارير اƫالية ما هي إال øƴوǯǽ لتمثيøل   . من االكتمال
  .نطوي علɂ قدر من التǶيز البȆيȔالواقع اǂاƑȅ للوحدة االقتصادية وال بد أȷ ت

  :يادــاحل :2-1-2-2
يقصد باƩياد أو عدȳ التǶيز عدȳ اختيار معلوماǧ بشكل ينتǰ عنه معلوماǧ تȒȦيل جهة أو طرȣ معني 

Ɂأخر ȣأو أطرا ǧاب جهاȆح ɂبية علȅاǂا ǧعلوماƫهتمة باƫعنية واƫا ȣ2(.من األطرا(  
فقد عƎ عن خاصية اƩياد بǖنة Ǣƶ أال تكوȷ البيانøاǧ اǂاøȅبية متǶيøزة     )3()1999الراويÛ (وأما

  .ȆƫتǺدȳ معني من مȆتǺدمي التقارير اƫالية علɂ حȆاب مȆتǺدȳ أو مȆتǺدمني Ǔخرين

ǧة عامة يقصد حبياد للمعلوماȦلك الع: وبصǽ ǢنƟعداد  ملǚب ȴه القائȅارƹ يز الذي قدǶقصود من التƫا
أو هبدȣ التǭǖري علي øȅلوȫ مøȆتǺدȳ هøذه    , ǂاȅبية هبدȣ التوصل إƃ نتائǰ مȆبقةوعرȏ اƫعلوماǧ ا

    .  اƫعلوماŽ ǧ اƟاه معني

لدرجة أحيانا تكøوȷ   مȆتǺدمي اƫعلوماǧجهاǧ متعددة وƯتلȦة من  ơدȳكما أȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية 
اſ ال يȆتدعي من اǂاǢȅ او حƓø  ولكن هذا التعارȏ أو التناقŽ Ȑ اƫص. مصاƩهȴ متعارȑة بعȐ الشيء

   ɂøة علøة معينǞف ſصادقة عليها لصاƫوا ǳفصاɋوا ǧاباȆƩإعداد ا Ž يزǶيت ȷا ǧاباȆǶارجي للƪراجع اƫا
Ɂاب أخرȆح.  

  
                                                 

 ȋ202.عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
)2( ǽ Ȩبȅ مرجع ÛȈƵني دȆح ȴكرهنعي ȋ26و 
 ȋ 210,حكمة أمحد الراويÛ  مرجع ȅبǽ Ȩكره   )3(
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  :كما انه Ǣƶ  مراعاة نوعني من أنواț التǶيز Ƶا

1. ȃعملية القيا Ž يزǶالت :Ʃة اȅياȅ ية اوƸة التارȦالتكل ȃاȅأ ȳداǺتȅذركاƩيطة وا.  

2. ȃبعملية القيا ȴيز من قبل القائǶالت : ȃبعملية القيا ȴالقائ ȳيقو ȷǖيزكǶمثل  بقصد الت   ȳعد
 .األمانة أو حالة نقص اƫعرفة واƎƪة اƫهنية

  ǧعلوماƫحيادية ا ȷا  -وخالصة القول أőيز -أو حيدǶالت ȳعد Ȥيص Ǣموج ǳوتتداخل . اصطال
معلومøاǧ ال   -حبكȴ طبيعتها  -أمانة اƫعلوماǧ ألȷ اƫعلوماǧ اƫتǶيزة  مع  واǶȑا  هذه الصȦة تداخال

وتوجه معلوماǧ اǂاȅبة اƫالية اليت تتصȤ باƩيدة للوفاء باالحتياجøاƹ .  ǧكن الثقة هبا أو االعتماد عليها
دوȷ افتراȑاǧ مȆبقة عøن احتياجøاǧ أيøة     -اƫشتركة ƫن يȆتǺدموȷ هذه اƫعلوماǧ خارǯ اƫنشǖة 

 ǧعلوماƫإىل تلك ا ǧموعة معينة بالذاƭ-  نزيهة خالية من ǧا معلوماŒǖالية بƫبة اȅاǂا ǧمعلوما ȴȆوتت
التǶيز صوب أية نتائǰ حمددة مȆبقا وتȒع خاصية حيدة اƫعلوماǧ واجباǄ علɂ عاتȨ اǞȆƫولني عن وȑع 

داد القوائȴ اƫالية Û وǽلك فيما يتعلȨø  علɂ عاتȨ اǞȆƫولني عن إع  كما تȒع واجبا. معايري اǂاȅبة اƫالية
باơاǽ قراراǧ منصȦة بشȷǖ االختيار من بني األȅاليǢ البديلة للقياȃ واɋفصاǳ حبيǬø يكøȦل ǽلøك    

تقدƇ اƫعلوماǽ ǧاǧ العالقة الوǭيقة باألهداȣ اليت تعد من أجلøهاÛ  : االختيار حتقيȨ هدفني أȅاȅيني Ƶا
ǧعلوماƫأمانة تلك ا Ȩوحتقي.  

  :قȨــابلية للتحـالق .2-1-2-3
Ƣثل خاصية القابلية لتǶقȨ احد األȅاȃ اǂاȅبية اليت ƹكن االعتماد عليها Ž اختيار بني الطرȧ اǂاȅبية 

  .اǺƫتلȦة كوŒا تزيد ǭقة اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫالية

قابلية لتǶقȨ بȷǖ هذه اƪاصøية مبøدأ   عن ال افقد عƎ)2003حناÛȷ ( و,)1999الصباÛȷ ( الكاتباȷ أما
وجود درجة عالية Ž االتȦاȧ بني القائمني بالقياȃ اǂاƑȅ الذين يøȆتǺدموȷ نȄøȦ    إىل نÛƑȆ وهي تشري
ȃالقيا Ȩطرائ ȴيتوصلوا  وه ȴŒǖب ǧعلوماƫا ȄȦص نǶإىلبصدد ف ǰالنتائ ȄȦ1(ن(.  

ني عدد من األفراد القائمني بالقياÛȃ والذين ويتǶقȨ هذا اȦƫهوȳ عندما حتدǫ درجة عالية من االتȦاȧ ب
ȃالقيا ȧطر ȄȦن ȷدموǺتȆتقلني , يȆƫراجعني اƫلك عندما يتوصل عدد من اǽإىلو   ȋوøصƝ ةǲالنتي ȄȦن

                                                 
)1(  Ûȷري الصباƧ اعيلحممدƧبية:(1999) مجعة وإȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ ȴمصر .حتليل وتصمي Ûكندريةȅɋالدار اجلامعية ا .ȋ 19 
فة للنشر والتوزيع عماÛȷ دار الثقاو الدولية للنشر والتوزيع  الدار العلمية. ȓ1 .مدخل لنظرية اǂاȅبة :(2003)رȑواȷ حلوة حناÛȷ تطور الȦكر اǂاƑȅو

ȷاألرد.ȋ198  
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 ȃالقيا ȧطر ȄȦن  ȳدǺتȆخارجية ت ȣا توصلت أطراǽǚف Ûاليةƫا ȴإىلعدد من القوائ  ȴالقوائ ȷفا ÛةȦتلƯ ǰنتائ
  )1(.ة للتǶقȨ وال ƹكن للمراجع إبداء الرأي فيهااƫالية تكوȡ ȷري قابل

تكøوȷ للبنøود    أȷكما يتȴ اشتقاȧ خاصية القابلية للتǶقȨ من فرȏ اƫوȑوعية Ž اǂاȅبةÛ اليت تقȒي 
 Ɩعƞ ÛȨقǶالية قابلة للتƫالواردة من التقارير اȷأ  Ǣȅاǂمنها من قبل ا ȨقǶالية قابلة التƫالتقارير ا ȷمن  أوتكو

 إىلǺص أخرÛ وƹكن للمǶاǢȅ أو ȡريه من التǖكد من األرقاȳ الواردة Ž التقارير اƫاليøة بøالرجوț   قبل ش
اȆƫتنداǧ اƫتعلقة بالعملياǧ اƫالية Ž أي مرحلةÛ باȑɋافة إىل إمكانية التǶقȨ من القوائȴ اƫالية بالرجوț إىل 

  )2(. نȄȦ القياȃ اƫوȑوعي الذي ينȴǲȆ مع واقع اƩياة االقتصادية

  ȃاøطريقة قي ɂبني علȅاǂعدد من ا țإمجا Ȅاصية اليت تعكƪهي ا ȨقǶخاصية القابلية لت ȷد أƱ وهبذا
أي . األحداǫ االقتصاديةÛ حبيǬ توفر درجة عالية من التǖكيد باȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ƣثل األحداǫ االقتصادية

شǺص باȅتǺداȳ أȅاليǢ معينة للقياȃ  إليها توصل أȷ اƫعلوماǧ تكوȷ قابلة للتǶقȨ عندما تكوȷ النتائǰ اليت
يتوصل إليها أشǺاǓ ȋخرين بشكل مȆتقل باøȅتǺداȳ نȄøȦ األøȅاليǢ وŽ نȄøȦ      أȷواɋفصاƹ ǳكن 

  )3(.الوقت

    ȃاøالقي Ǣاليøȅوأ ȧرøط Ȅاصية اليت حتدد وتعكƪهي ا ȨقǶخاصية القابلية لت ȷلك أǽ افة إىلȑɋبا
 ƶمع عليها عدد من اǂاȅبني للوصول إىل نȄȦ النتائǰ باøȅتǺداȳ نȄøȦ   اǂاƑȅ لɊحداǫ االقتصادية اليت

  .األȅاليǢ وŽ نȄȦ الوقت

  :وثوقيةـɎءمة واملـاصيƔ املـɎقة بƙ خـالع -2-1-3

خاصيتاȷ أȅاȅيتاŽ ȷ تقييȴ نوعية اƫعلوماǧ اƫقدمة Ž التقارير اƫاليøة  ) الثقة(تعتƎ اƫالءمة واƫوȑوعية 
لكن لȤȅɊ . حتȆني Ž األخرɁ إىليǘدي  احدƵا ǽŽلك أȷ أي حتȆني . مها Ž اơاǽ القراربȢرȏ اȅتǺدا

Ʒدǽ ǫلك دوماÛ والȆبǢ أȷ هناȫ كثري من االختياراǧ اǂاȅبية اليت تȆتدعي التǶȒية ƞقøدار   أȷال ƹكن 
 ǴيǶص Ȅالءمة والعكƫا Ȩبيل حتقيȅ Ž وعيةȑوƫ4(.من ا(  

 ƃشارة  إɋبقت اȅ الءمة والثقة وكماƫخاصييت ا ȷاأƵ   Ž اøƵتوافر ȳيلز ȷيتني اللتاȅاȅاأل ȷاصيتاƪا
  .اƫعلوماǧ اǂاȅبية

                                                 
 ȋ194.,أمني الȆيد لطȦيÛ Û مرجع ȅبǽ Ȩكره   )1(
)2( ȷمحدا ȷي وماموȑني القاȆبة :(2001)حȅاǂالدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع .نظرية ا. ȷاألرد Ûȷعما.ȋ  776 
 ȋ :60,عبد اƩميد مانع الصيÛ ÛǴ  مرجع ȅبǽ Ȩكره  )3(
جامعة فرحاǧ  .كلية العلوȳ االقتصادية وعلوȳ التȆيري .أطروحة الدكتوراه الȢري منشورة .مȆاƵة عملية لتȆǶني اǺƫطȔ الوطƗ :(2005)مصطȦي عقاري )4(

 ȃعبا– Ȥطيȅ - اجلزائر. ȋ 106 
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فيقصد هبا وجود ارتباȓ منطقي بني اƫعلوماǧ وبني القراراǧ موȑوț الدارȅةÛ فاƫعلومøاƫ :  ǧالئمةافا 
  .اƫالءمة هي تلك اƫعلوماǧ القادرة علɂ إحداǫ تȢيري Ž اơاǽ القرار

فهي خاصية تتعلȨ بǖمانة ومصداقية اƫعلوماǧ اليت ƹكن االعتمøاد  : أما خاصية الثقة للمعلوماǧ اǂاȅبية
    .عليها الơاǽ القرار

هناȫ احتمال التعارȏ بني خاصييت اƫالءمة والثقة Û كمøا øƱد أȷ هøذا     Ûباȑɋافة إىل ما ȅبǽ Ȩكره
و من اƫعروǂ . ȣاȅبية مثل تطبيȨ أȅاȃ التكلȦة التارƸيةالتعارȏ ناتǰ من تطبيȨ بعȐ الطرȧ والȆياȅاǧ ا

 Ûية تتمتع بدرجة عالية من الثقةƸة التارȦالتكل ȳأرقا ȷيت     إالأøال ǧاøعلومƫة اøقابل اقل ارتباطا بطبيعƫا باŒأ
øƱد أȷ   وبالتاƃ تتمتع بدرجة منȒȦǺة من اƫالءمةÛ وعلɂ العكȄ من ǽلك. Ʒتاجها اȆƫتǺدȳ للتقارير اƫالية

اȅتǺداȳ أȅاȃ التكلȦة اجلارية أكثر مالئمة لعملية اơاǽ القراراÛǧ إال انه Ž اƫقابل تكوȷ اقل موǭوقية مøن  
  )1(.حيǬ إمكانية االعتماد عليها

ونتيǲة Ƭذا التعارȏ بني خاصييت اƫالءمة والثقة فانه من اƫمكن التǶȒية ƞقدار من اƫالءمة Ž مقابøل  
Ûزيد من الثقةƫن    اøكƹو Ûǧاøالءمة للمعلومƫزيد من اƫبية مقابل اȅاǂا ǧعلوماƫا Ž فقد تقل الثقة Ȅوالعك

  :اƫالءمة والثقة Ž الشكل التاƃ: توȑيǴ هذا التعارȏ بني هاتني اƪاصيتني

 

  
  

  

  ).الثقة(يوǴȑ تعارȏ خاصية اƫالئمة واƫوȑوعية )   1-7(  الشكل 

  .)ȋ. 108()2. 2005. مصطفى عقاري: (اƫصدر

وهكذا Ʊد أȷ العالقة بني اƪاصيتني هي عالقة عكȆيةÛ حيǬ انه كلما زادǧ جودة أحدƵا اøȒȦƳت  
Ɂوعية  . جودة األخرøȑوƫالءمة مقابل مزيد من اƫية بقدر من اǶȒروري التȒمن ال Ǵيصبȅة (وøو ) الثقǓ

                                                 
 ȋ205-199 .عباȃ مهدي الشريازيÛ Û  مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
 ȋ 108.مصطȦي عقاريÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(

مة
الئ
الم

 

  )الثقة(الموضوعية 



 : املعـلومات احملـاسبية وخصائصـها النوعية[---------------- ----- -----------------  ] اɉولالفصـل 

 56 

Ȅالءمة والثقة. العكƫاصيتني اƪياب احد هاتني اȡ قبولƫمن ا Ȅا   وانه ليøư بيةȅاǂا ǧعلوماƫا Ž بالكامل
  .يȆتلزȳ إجراء نوț من اƫبادلة بينهما

وكما أكد اƫوقȤ التقليدي للمǶاǢȅ واƫراجع اƪارجي هو أȷ االعتبار األول الذي Ǣƶ أȷ تعطɂ لøه  
النȆبة للقوائȴ أƵية قصوŽ Ɂ اƫعلوماǧ اليت توفرها التقارير اƫالية األȅاȅية هو اعتبار الثقةÛ والعكȄ صǶيǴ ب
ǧالئمة للمعلوماƫا Ǣية اليت تتطلȅاȅالية األƫا ȴقة بالقوائǶلƫا ǧاحاȒيɋأو التكميلية وا Ɂاألخر.  

  :انويةـوعية الǮـصائص النـاخل -2-2
باȑɋافة إىل اƪصائص النوعية الرئيȆية اليت ȅبǽ Ȩكرها هناȫ خصائص أخرɁ ال تقل أƵية  أوصɂ هبøا  

بȒرورة توافرها Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية إىل جانǢ اƪصائص النوعيøة  ) FASB(ة اƫالية ƭلȄ معايري اǂاȅب
الرئيȆية واليت تتمثل Ž اƪصائص اǂاȅبية النوعية الثانوية كالقابلية للمقارنة والثباÛǧ واليت تȆاهȴ جنبøا إىل  

  .رير اƫاليةجنǢ مع اƪصائص النوعية األȅاȅية Ž جودة اƫعلوماǧ اليت تتȒمنها التقا

2-2-1. Ǯباتـــال:  
ǧبدأ الثباƞ يقصد :ȷبية إىل  أȅبية من فترة حماȅاǂا ǫاألحدا ȄȦلن ȧوالطر Ǣاليȅاأل ȄȦة نǖنشƫا Ȩتطب

 Ɂ1(.أخر(  

    Ž ةøابتǭ Ǝøا تعتøŒǚف Ɂمن فترة ألخر ǫدƩا ȄȦبية  لنȅاǂعاجلة اƫا ȄȦبية نȅوحدة حما Ȩعندما تطب
ǂدامها للمعايري اǺتȅة إىل  اøبه معينȅول من طريقة حماǶكنها التƹ بية الȅاǂالوحدة ا ȷلك أǽ Ɨبية وال يعȅا

أخرÛɁ حيƹ Ǭكنها التȢيري Ž الȆياȅاǧ الطرȧ اǂاȅبية إǽا ǭبتا أفȒليتها Ž هذه اƩالة يلزȳ اɋفصاǳ عøن  
  )2(.ها التȢيريطبيعة واǭر التȢري اǂاŽ Ƒȅ التقارير اƫالية وخاصة بالȦتراǧ اليت حدǫ في

اƫبادǛ اǂاȅبية اȆƫتǺدمةÛ يلزȳ اɋفصاǳ عن طبيعة واǭر هذا التøȢيري   أوعند حدوǫ تȢري Ž الظروȣ و
  Ž ريøȢت ǫحدو ȷكما أ ÛيريȢفيها الت ǫترة اليت حدȦاصة بالƪالية اƫا ȴالقوائ Ž لكǽر إجرائه وƎوم Ƒȅاǂا

حيǬ تقوȳ هذه الȦقرة . إليه اƫراجع Ž فقرة توȑيǶية لتقرير اƫراجعاƫبادǛ اǂاȅبية اȆƫتǺدمةǢƶ Û أȷ يشري 
  )3( .بتǶديد طبيعة التȢيري وإرشاد القارǛ إىل اƫالحظة الواردة Ž التقارير اƫالية اليت حدǫ فيها هذا التȢيري

                                                 
 ȋ :56.فداȟ الȦداȟ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
 ȋ72.دوانالد كينو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(
 ȋ 197.أمني الȆيد لطȦيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )3(



 : املعـلومات احملـاسبية وخصائصـها النوعية[---------------- ----- -----------------  ] اɉولالفصـل 

 57 

 øأكثر فائ ȷولكنها تكو Ûاőاǽ حد Ž يدةȦم ȷنة تكوȅ الية أليƫالتقارير ا ȷة عامة فاȦا  وبصøا مǽدة إ
  .أمكنت مقارنتها مع تقارير شركاǧ أخرɁ أو مع التقارير الȆابقة لنȄȦ الشركة

   Ƒøȅلوب حماøȅوجود طريقة أو أ ȳيتها بالنظر إىل عدƵتمد أȆا تŒإال أ Ûانويةǭ اصيةƪهذه ا ȷأ ȴȡور
لتȢيري من مبدأ ألخرÛ إǽا لذلك فمن اƫمكن ا. مȒȦل من بني تلك األȅاليǢ اǂاȅبية أو الطرȧ اǂاȅبية اƫتوفرة

 .ومبادئهأفȒلية اƫبدأ اجلديد علɂ اƫبدأ القدÛƇ علɂ أȷ يتȴ اɋفصاǳ عن هذا التȢيري وأǭرة  تبنيما 

  :قارنةـابلية للمـالق  -2-2-2

 Ǭحي Ûة قابلة للمقارنةȦتلǺƫا ǧاȆȅǘƫا Ž لةǭها والتقرير عنها بصورة متماȅقيا ȴاليت يت ǧعلوماƫا Ǝتعت
خاصية القابلية للمقارنة اȆƫتǺدمني Ž حتديد جوانǢ االتøȦاȧ واالخøتالȣ األȅاøȅية Ž الظøواهر      Ƣكن

  )1(.االقتصاديةÛ طاƫا انه Ɓ يتȴ إخȦاء هذه اجلوانǢ باȅتǺداȳ طرȧ حماȅبية متماǭلة

Ƣ اليت Ɂة األخرȆȅǘƫا Ž ائدةȆال ȃالقيا ȧطر ȄȦن ȳداǺتȅاصية القابلية للمقارنة اƝ ويقصد ȄȦن ȃار
النشاȓ االقتصادي حƓ يتيȆƫ ǴتǺدميها اơاǽ القرار بعد إجراء مقارناǧ مع اȆȅǘƫاǧ  اƫماǭلة األمر الøذي  

   )2(.يزيد من فاعلية اơاǽ القرار 

كما تعد فاعلية اƫعلوماǧ اǂاȅبية علɂ عقد اƫقارباǧ بني بنود التقارير اƫالية لنȄȦ الȆنة بني مøȆȅǘة  
Ȧأو لن ÛɁي  وأخرøالعمل ǰنهƫي واȅاȅدخل األƫا Ǝو تعت ÛɁنة وأخرȅ ة االقتصادية بنيȆȅǘƫا Ȅ  راءøجɋ

Ƒȅاǂوا ƃاƫليل اǶ3(.الت(  

وكما هو معروȣ إȷ إمكانية اȅتǺداȳ اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž عقد اƫقارناǧ يعتƎ أمرا حيوياÛǄ وǽلøك    
Ƭويتمثل ا Ûاألداء ȴلتقيي Ȩمطل ȃتوفر مقيا ȳابه   نظرا لعدøه التشøري أوجȆȦحتديد وت  Ž قارنةƫعقد ا Ž ȣد

Ƭذا يلزȳ . نوعني من اƫعلوماǧ أو األرقاȳواالختالŽ ȣ اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ وǽلك عن طريȨ إƶاد عالقة بني 
 ɂعل ȴبة يتȅاǂال اƭ Ž قارنةƫعقد ا ȷشارة إىل أɋتوينياȆ4(.م(  

  .لنȄȦ الوحدة االقتصاديةاƫقارنة بني نتائǰ الȦتراǧ اǂاȅبية  .1
  .اƫقارنة بني نتائǰ الوحداǧ االقتصادية اǺƫتلȦة .2

                                                 
 ȋ 72.دوانالد كيȆو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
)2( Ûيد امحد عاشورȅ ب/ عصافتȅ كرهمرجعǽ Ȩ. Û ȋ13 
)3( Ǣبة :(2004)كمال عبد العزيز النقيȅاǂنظرية ا Ž مقدمة. ȓ1. دار وائل للنشر والتوزيع. ȷاألرد Ûȷعما . ȋ296 
 ȋ 196 Û197.عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )4(
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  )1(: ولكي تكوȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية قابلة للمقارنة Ǣƶ أȷ يتوفر فيها الشرطني التاليني

1. ǧعلوماƫتلك ا ȴهل إجراء تقييȆي Ƒȅاǂا ȃلوب واحد للقياȅأ ȳداǺتȅوا ȏهولة العرȅ.  
 .لعرȏ للمعلوماǧ من فترة زمنية ألخرɁالثباŽ ǧ القياȃ وا .2

وتواجه اƫقارنة Ž التطبيȨ العملي صعوباǧ منشǞوها االختالŽ ȣ تطبيȨ الطرȧ واƫبادǛ اǂاȅبية مøن  
لذا Ǣƶ مراعاة االختالŽ ȣ الȆياȅياǧ اǂاȅبية اƫتبعة من بلد إىل أخر عند . منشǖة ألخرɁ ومن ƭتمع ألخر

كما يتطلǢ خاصية القابلية للتǶقȨ مøن اƫعلومøاǧ    .اƫالية ƫنشاǧ البلداȷ اǺƫتلȦةإجراء مقارناǧ التقارير 
 ȷمكاɋقدر ا ȃالقيا ȧحتديد طر ȃبية من قبل القائمني بعملية القياȅاǂاǽإ ȷا   أøبية وفقȅاǂعايري اƫمعدي ا

Ž قياȃ عنصر معøني مøن    تكوȷ الطريقة اȆƫتǺدمة أƬȷذه اƪاصية يعد دوȷ اƫعايري حبيǬ إƶاد ما يȒمن 
  )2(. عناصر التقارير اƫالية هي الطريقة اƫناȅبة ما بني الطرȧ اǂاȅبية البديلة Ž تلك الȦترة 

ولكي تعرȏ البياناǧ اƫالية بعدالة ال بد أȷ تعد علɂ أȅاȃ مبادǛ ومȦاهيȴ حماȅبية متعøارȣ عليهøا   
  .ومقبولة قبوال تاما

  :)ملالȮااɋفصاǳ (مول ــالش -2-2-3
  )3(.يقصد باɋفصاǳ الكامل أȷ تكوȷ كافة اƫعلوماǧ الȒرورية اƩالية واȆƫتقبلية متاحة أماȳ اȆƫتǺدمني

كما Ǣƶ أȷ تكوȷ اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ƭا عالقة باألنشطة بعȒها ببعŽ Ȑ شكل ƭموعة من التقøارير  
Ȩحتقي Ž يدȦالئمة اليت تƫالية اƫداري با اɋا ȳفاعلية النظاȣ4(.ألهدا(  

   ǧاراøع اعتبøم ɂا يتمشƞ لكǽعنية وƫا ȣاألطر ȴő ي أي حقيقة جوهريةȦƳ ȷي أȢفانه ال ينب ƃوبالتا
ولتوفري اƫعلوماǧ الكافية والالزمة Ž التقارير اƫاليةÛ فمبدأ اɋفصاǳ الشامل يشتمل علɂ أربعة . األƵية النȆبية
  .فروț أȅاȅية 

1. ȷار أƪدمني اǺتȆƫا ǧبالتقارير احتياجا ȣا يعرƞ كن مقابلتهاƹ بيةȅاǂا ǧوالبيانا ǧجيني للمعلوما
  .اƫالية ǽاǧ اȡɋراȏ العامة

 .عن الدخل والثروة اɋفصاǳما Ź  إǽاƹكن مقابلة االحتياجاǧ اƫشتركة لɊطراȣ اƫتعددة اƪارجية  .2

                                                 
 ȋ35 . إبراهيȴ أمحد الصعيدÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره/  )1(
 ȋ 61-62.رهعبد اƩميد مانع الصيÛǴ مرجع ȅبǽ Ȩك )2(
)3( ƖȆƩا ȧ(1998)صاد: Ƒȅاǂوا ƃاƫليل اǶا .التőاألصول العلمية وتطبيقا Ž ة معاصرةȅللنشر والتوزيع .درا Ûدƭ دار. ȷاألرد Ûȷعما. ȋ98 
)4( Ȥȅالتطبيقية :(1985)حممد حممد خريي يو Ȩوافƫوء نظرية اȑ Ž داريةɋبة اȅاǂمني .اǖدارية للتɋبة اȅاǂلة اƭ.  لدŎارة جامعة .32العدد . 24اǲكلية الت

 ȋ231.القاهرةÛ مصر
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3. ƫعن التقارير ا ǳفصاɋدمني اǺتȆƫإطار خدمة ا Ž دارةɋا ɂعل Ǣƶ انهƃاƫركز اƫالية التالية قائمة ا ,
 .وقائمة الدخلÛ وقائمة التȢري Ž حقوȧ اȆƫاƵنيÛ وقائمة التدفقاǧ النقدية

4. ȷني   أøب ȷالتواز Ȩوجبها حتقƞ ائل اليتȅالو ǢȆنǖب ȳالعا ȏرȢال ǧاǽ اليةƫعن التقارير ا ǳفصاɋا ȴيت
  .التكلȦة واƫنȦعة

  :فهمـابلية للـالق -2-2-4
ȷة    قابلية ا إøاليƫا ǧاøعلومƫا ȳداǺتøȅخالصة ا ɂعل ȴكǶشرطا هاما لل Ǝيعت ȴهȦبية للȅاǂا ǧعلوماƫ

  :واالȅتȦادة منها ويعتمد ǽلك علɂ مǘشرين مهمني Ƶا
 : ساطةـوǳ والبـة الوضـدرج .1

      ȴøهȦهل الȆي ȣالتعبري هد Ž اطةȆالب ȷبالشكل ال ȳلي عن اجلوهر واالهتماǺالت Ɨاطة ال تعȆوالب
ǽ صǺللش  ȳداøانع ƃوبالتا Ûإيصال جوهرها Ž ǧعلوماƫا ǳاƱ ȳدي التعقيد إىل عدǘوي ÛȔȅتوƫا ɁتوȆƫي ا

 )1(.فائدőا

   Ǭالية حبيƫالتقارير ا Ž ةȑعروƫبية اȅاǂا ǧللمعلوما ȴهȦال ȴيت Ɠوحȷها    أȦøوص Ž وعيةøȑمو ȷتكو
  .الذي يȆهل للمȆتǺدȳ تلقيها وفهمهالɊحداǫ والعملياǧ االقتصادية للمنشǖة يتȴ اɋفصاǳ عنها بشكل 

  :لوماتـǺدمي املعـهم و اɋدراȫ والوعي لدɁ مستـتوɁ الفـمس .2

يعكȄ هذا الشرȓ إمكانية مȆتǺدȳ اƫعلوماǧ اƫالية من فهمها بصورة معقولة دوȷ اƩاجة لبذل جهود 
معقولøة بطبيعøة    وباƫقابل يشترȓ أȷ يكوȷ هذا الشǺص ǽو معرفøة . ȡري اعتيادية أو ǽاǧ طبيعة Ưصصة

  .اƫعلوماǧ اƫالية

أȷ مȆتوɁ الȦهȴ للمعلوماǧ اǂاȅبية øƵزة وصøل بøني     )ÛƗȆ1998()2 اƩ(وŽ هذا الصدد ǽكر 
 Ǣƶ الية اليتƫا ǧعلوماƫاȷعرفة هبذه  أƫمن ا ƅحد أد ȴƬ تتوفر ȷي أȢدمني الذين ينبǺتȆƫوبني ا ÛيدةȦم ȷتكو

  .ȅتȦادة منهااƫعلومة لكي ƹكن من فهمها واال

 ȨابȆبية الȅاǂا ǧصائص النوعية للمعلوماƪكافة ا Ȩحتقي Ž ǧصعوبا ȫد هناƱ الواقع العملي Ž ولكن
وøƟدر اɋشøارة إىل أȷ   . اɋشارة إليهاÛ إǽا أȷ توفر بعȒها قد يǭǘر علɂ إمكانية توفري األخر بصورة كافية

األرقاȳ نȆȦهاÛ أما خاصييت الثبøاǧ والقابليøة لتǶقȨø     خاصية اƫالئمة و اƫوǭوقية للمعلوماƢ ǧثالȷ خاصية
ǧعلوماƫا ȳبني نوعني أو أكثر من أرقا ȷهومني يرتبطاȦم ȷاȆفيعك.  

                                                 
 ȋ 140.عبد اƫالك عمر زيدÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
)2( ƖȆƩا ȧكره, صادǽ Ȩبȅ مرجع. ȋ27 
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  :لوماتـاسية للǺصائص النوعية للمعـاɉس) احملددات(يود ـالق -2-2

عدد مøن   وعند اƩديǬ عن اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية فانه من الȒروري اƩديǬ عن توافر
 ǽاơا Ž ǧعلوماƫعة هذه اȦمن ɂعل ȴكǶالية للƫا ǧعلوماƫا ȏعند إعداد أو عر Ǣȅاǂهباء ا ȳالقيود اليت يلتز

ǧالقرارا.  

Ž هذا الصدد إىل أȷ اƫعلوماǧ الواردة Ž التقارير اƫالية ) FASB(وقد أشار ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية
ɂعتها علȦمن Ȥت إال أداة تتوقȆادة منها ليȦتȅاال Ɂمد.  

 ȴابقا من خالل الشكل رقȅ شارةɋا Ź 1-6(كما (   ǧعلوماƫوتوصيل ا ǯنتاɋ ينيȆقيدين رئي ȫهنا ȷأ
 ȃتوقعة عن قياƫوائد اȦال ƃتزيد إمجا ȷأ ȏترȦي ǽإ ÛبيةȆية النƵائدة واألȦة مقارنة بالȦالتكل Ž ȷبية يتمثالȅاǂا

  .مجاƃ التكلȦة اليت تتكبدها اƫنشǖة ȅ Žبيل اɋفصاǳ عن هذه اƫعلوماǧوعرȏ اƫعلوماǧ اǂاȅبية علɂ إ

  :فعةـȮلفة واملنـɎقات بƙ التـالع -2-2-1

  ȴتøي الذي يȅاȅعيار األƫهو ا ÛةȦتلǺƫاالقتصادية ا ǧالقرارا ǽاơا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫمعيار فائدة ا ȷإ
 ǧعلوماƫوتوصيل ا ǯبيةبناء عليه إنتاȅاǂ1(.ا(  

 ȷبية واøȅاǂا ǧعلوماƫوتوصيل ا ǯإنتا ɂيا علȆثل قيدا رئيƹ ائدةȦة والȦدة  . االختيار بني التكلøوالقاع
  )2(.تكاليȦهاحبيǬ ال Ǣƶ إنتاجها وتوزيعها إال إǽا ازدادǧ منȦعتها عن , العامة ɋنتاǯ اƫعلوماǧ اǂاȅبية

 Ȥمل تكاليǶيد منها إال من يتȦتȆبية ال يȅاǂا ǧعلوماƫاجهاإنتفاÛ دƱ لعة  وهبذاȆبية كȅاǂا ǧعلوماƫا
الوحدة تتǶمل بصورة  أȷفمن الناحية األوىل Ʊد . فŒǚا Ȓơع لعوامل العرȏ والطلǢ كما Ž األȅواȧ اƫالية

 إىلمنافع اȅتǺداȳ هذه التقارير اƫاليøة تعøود منȦعتøها     أȷمباشرة تكاليȤ إنتاǯ وتوزيع التقارير اƫالية ȡري 
  )3(.اƪارجينياȆƫتǺدمني 

 ȷوȑترȦالية يƫدمني للتقارير اǺتȆƫالبية اȡ ȷلقد كاȷدو     أøن معøولك ÛةøȦتكل ȷلعة بدوȅ ǧعلوماƫا
 ȷبية يعلموȅاǂا ǧعلوماƫومقدمو اȷري هذا أȡ   بيةøȅاǂا ǧعلوماƫا Ƈتقد Ȥوازنة بني تكاليƫا ȳويلز ÛǴيǶص

ولكن Ž اɇونة . يلزȳ بالطبع أȷ تزيد اƫنافع عن التكاليȤ واƫنافع اليت ƹكن اƩصول عليها من اȅتǺدامها كما
اƫنȦعة قبل إصøدار  / األخرية بدأǧ منظماǧ وȑع اƫعايري اǂاȅبية واجلهاǧ اƩكومية اللǲوء لتǶليل التكلȦة

                                                 
 ȋ 52.عبد اƩميد مانع الصيÛǴ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
 ȋ 208.عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(
 .ȅ. ȋ212بǽ Ȩكرهرȑواȷ حلوة حناÛȷ مرجع  )3(
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Ʃصøول  متطلباőا من اƫعلوماǧ بصȦة ŒائيةÛ ولتƎير اƫطالبة بȅǖلوب  معني Ǣƶ أȷ تزيد اƫنافع اليت ننتظر ا
  )1(.عليها عن التكاليȤ اƫرتبطة هبذا األȅلوب

    țترجاøȅزين واøơيل وȢøميع وتشƟ Ȥبية عناصر متعددة مثل تكاليȅاǂا ǧعلوماƫا Ȥوتشمل تكالي
  .اƫراجعة والتدقيȨ الداخلي واƪارجي واɋفصاǳ عنها إىل تكاليȤاƫعلوماÛǧ باȑɋافة 

ال تكوȷ قابلة للقياȃ ) وخاصة اƫنافع(هي أȷ التكاليȤ واƫنافع اƫنȦعة / ولكن الصعوبة Ž حتليل التكلȦة
 Ž اليةƫنافع لكل من معدي التقارير اƫتلك ا ȨقǶوتت ÛنيدائماȆةجودة الرقاب  حت  Ǣجل ɂدارية والقدرة علɋا

ا ولكن كما Ź اɋشارة ȅابق) ơصيص للموارد وربȔ للȒرائǢ( رأȃ مال إȑاÛŽ وللمȆتǺدمني Ƭا Ž شكل 
Ȥعادة أكثر صعوبة من التكالي ȷالكمي للمنافع يكو ȃالقيا ȷفا.  

ولتǶديد طريقة العرȏ للقوائȴ اƫالية قامت اللǲنة اƪاصة بالتقارير اƫالية التابعøة للمعهøد األمريكøي    
  )2( :التاليةبتقدƇ اǂدداǧ أو اƫقوماǧ ) AICPA(للمǶاȅبني القانونيني 

  . تكوȷ اɋدارة اƫصدر اƫالئƬ ȴاÛ مثل اƫعلوماǧ حول اƫنافȆةǢƶ اȅتبعاد اƫعلوماǧ اليت ال .1

 .عدȳ عرȏ اƫعلوماǧ اȒƫرة باƫركز التنافȆي للمنشǖة .2

عدȳ عرȏ وتوفري قوائȴ مالية تنبǘيةÛ وبدال من ǽلك فاȷ علɂ اɋدارة إȷ توفر معلومøاǧ تøȆاعد    .3
ƃاƫتقبل الشركة اȆƞ ȴهȆȦنǖب ǘدميها التنبǺتȆم. 

 .اŽ ȨƩ عدȳ توȅيع قاعد عرȑها للمعلوماǽ ǧاǧ النظرة اȆƫتقبليةللمȆȅǘة  .4

2-2-2- Ƶɉسبيةـية النـا:  

بالنȆبة ȆƫتوɁ األƵية فهي خاصية حاكمة لكافة اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية ويعتمد متطلبتها 
  .)3(علɂ اعتباراǧ كمية أو نوعية أو علɂ خليȔ منهما معا 

لȆعودية للمǶاȅبني القانونيني األƵية النȆبية بŒǖا القيمة النȆبية لبند من بنود التقارير وقد عرفت اƬيǞة ا
أو تǭǖريه اƫتوقع علɂ القراراǧ اليت  يتȴ يتǺذها  بناء علɂ , اƫالية أو ألمر من األمور الواجǢ اɋفصاǳ عنها

ǽ البند أو األمر Ǝويعت Ûاليةƫالتقارير ا Ž ةȑعروƫا ǧعلوماƫا ȳدي عدǘي ȷتمل إǂمن ا ȷا كاǽبية إȆية نƵو أ

                                                 
 ȋ 86- 87.دوانالد كيȆو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
 ȋ :123.اŎمع العرŸ للمǶاȅبني القانونينيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(
 ȋ206.عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )3(
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 Ž ةȑعروƫا ǧعلوماƫا Ž أو تشويه أو نقص ȣأو حذ ȏوء عرȅ أو ǳفصاɋدي إىلاǘالية بدرجة تƫالتقارير ا 
  )1( .معني علɂ تلك اƫعلوماǧ تȒليل القارǛ اƫدرȫ عند اơاǽ قرار

فه ȅوȣ يǭǘر علɂ أو يȢري Ž اƩكȴ الشǺصي  لȦرد ويعتƎ بند معني هاما نȆبيا إǽا كاȷ إدراجه أو احذ
ǧهاراƫا Ȕȅبيا . متوȆن ȳري هاȡ ȷحني يكو Ž– ȴري مالئȡ Ż ومن , ɂر علǭǘإدراجه أو حذفه لن ي ȷا كاǽإ

وبصȦة عامة فانه Ǣƶ إȷ يكوȷ له تǭǖري واىل لن تكوȷ هناȫ حاجه لɌفصاǳ عنهÛ ويتوقǽ Ȥلك . متǺذ القرار
ƑȆالن ȴǲƩا ɂيته علƵذا البند وأƬ .)2(  

  Ûǧعلوماƫا ȳدǺتȆقرار م ɂري علǭǖعنها أو عدمه له ت ǳفصاɋا ȷا كاǽبية إȆية نƵأ ǧاǽ ǧعلوماƫا Ǝتعت
واƫشكلة هنا هي حتديد مدɁ درجة األƵية النȆبية Ƭذه اƫعلوماǧ بالنȆبة لبعȐ اɋيراداǧ أو اƫصøروفاǧ أو  

خل اƫنشǖةÛ كما انه من الصعǢ التǶديد الøدقيȨ لøذلك القøدر مøن     اƫوجوداǧ أو اƫطلوباǧ أو صاŽ د
   )3(اƫعلوماǧ اليت تكوȷ علɂ درجة من األƵية اƫادية حبيǬ تظهر صاŽ التقارير اƫالية 

  Ž دمنيǺتȆƫقدرة ا ȳة لعدǲبية نتيȅاǂا ǧقيدا ها ما للمعلوما Ǝبية تعتȆية النƵاأل ȷكن القول أƹ كما
  )4(:كثري من اƫعلوماǧ اǂاȅبية ولذا ينبȢيالتعامل مع 

إعداد تقارير مالية حتمل تلǺيصها للكȴ الكبري من اƫعلوماǧ بطريقة Ɵعلها ǽاǧ معȆƫ ƖتǺدمي تلك  .1
  .التقارير

عدȳ عرȏ بياناȡ ǧزيرة تكوȷ مȒللةÛ كما هو اƩال Ž التȒليل عند عرȏ بياناǧ ملǺصøةÛ أي   .2
 .ماǧ اǂاȅبيةالتوازȷ النŽ ƑȆ عرȏ اƫعلو

3.  ȳدǺتȆƫعل اƶ اư ري مالئمةȡ ǧدي إىل معلوماǘبية الذي يȅاǂا ǧللمعلوما ȏالعر Ž عȅالتو ȳعد
 .يبƗ قراره علɂ بياناȡ ǧري مالئمة

 Ɂكما ير) Ûك   )5()1990الشريازيøلǽبية وȆية النƵالءمة وبني األƫبني خاصية ا Ȩيǭو ȓارتبا ȫهنا ȷبا
تربطها ارتباطا وǭيقا بǖهداȣ التقارير اƫالية ال تعتƎ مهمة وبالتاƃ ليȄ هناȫ ما يøدعو  ألȷ اƫعلوماǧ اليت ال 

  .اɋفصاǳ عنها

                                                 
)1( www.sacla.orgacall/index.htm 

 ȋ 87.دوانالد كيȆو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2( 
 ȋ74.نعيȴ حȆني دÛȈƵ مرجع ȅبǽ Ȩكره )3(
 ȋ215.رȑواȷ حلوة حناÛȷ مرجع ȅبǽ Ȩكره )4(
 ȋ207 ..عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )5(
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 ǧعلوماƫا ɂبني إمكانية االعتماد عل ȓارتبا ȫهنا ȷلك باǽ إىل ȣاȒوعية(ويȑوƫية ) اƵوبني اختيار األ
انة اƫعلوماǧ وإمكانية االعتماد عليهاÛ و øưا  النȆبية ƬاÛ وǽلك الȷ أخطاء القياȡ ȃري اƫهمة ال تǭǘر علɂ أم

ȅبƱ Ȩد باȷ عملية حتديد درجة األƵية النȆبية بالنȆبة للمعلوماǧ تȆتدعي األخذ بعني االعتبøار العناصøر   
  )1(  :التالية

  .البياناǧ الكمية اƫرتبطة بالقوائȴ اƫالية .1
2. ȴالقوائ Ž الكمية الواردة ǧصيل للبياناȦميع أو تǲالية حدود التƫا. 
 .البياناǧ الكمية اليت ƹكن تقديرها بدقة وتكȦي ɋدراجها Ž القوائȴ اƫالية .3
 .اƪصائص اليت Ǣƶ اɋفصاǳ عنها بعباراǧ ومجل وصȦية .4
5.    ȋاǺøأش ſاøومص ȧحقو ɂر علǭǘعنية واليت تƫا ǧاصة بني الوحدة واألفراد واجلماعاƪا ǧالعالقا

Ɂأخر ǧخرين أو مجاعاǓ. 
 .اǧ اƫالئمة لɌدارةاƪطȔ والتوقع .6

  .وưا ȅبȨ يتǴȒ لنا أȷ األƵية النȆبية عامل مهȴ لتǶديد ما ينبȢي اɋفصاǳ عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ȋ110 .مصطȦي عقاريÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
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  احملاسبية و قياسها لوماتـاملع جودةؤثرة يف ـاملوامل ـلعا :الǮالثاملبحث 
ɂ جودة العوامل اǭǘƫرة عل توȑيǶية األهȴيهدȣ الباحǬ من خالل هذا اƫبǬǶ إعطاء  صورة     

واليت قد تكوȷ هذه العوامل رجعة إىل طبيعة الظروȣ البيǞة اليت حتيȔ العمل اǂاƑȅ أو Ûاƫعلوماǧ اǂاȅبية 
باȑɋافة إƃ التعرȣ علɂ أهȴ معايري  Ûالعوامل اƫتعلقة باƫعلوماǧ نȆȦها وجبودة التقرير للمراجع اƪارجي

  . قارير اƫاليةقياȃ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž الت

  :احملاسبية لوماتـاملع جودةؤثرة يف ـوامل املـالع1-3-
 ȴأي أداة توصيل يت ȷǖلك شǽ Ž اŒالية بعدة عوامل شاƫالتقارير ا Ž قدمةƫا ǧعلوماƫر درجة جودة اǭǖتت

صائص النوعية وƹكن توȑيǴ العوامل اǭǘƫرة Ž اÛ ƪالتعامل معها Ž حميȔ البيǞة االجتماعية القابل للتǭǖري
  :للتقارير فيما يلي

  :)اسبةـبيǞة احمل(Ǟية ـوامل البيـالع1-1-3-

إȷ للظروȣ االقتصادية واالجتماعية والȆياȅية اليت تعيȈ فيها اƫنشاة تǭǖري علي جودة اƫعلوماǧ اليت 
اȅبية اليت يتȴ حيơ ǬتلȤ اƫعلوماǧ اǢƶÛ ǂ تقدƹها ومقدارها وأǭرها علɂ اƫنشاة ومقدارا الȅتȦادة منها

Ɂنشورة من دولة إىل أخرƫالية اƫالتقارير ا Ž هاȑعرÛ التباي Ǣبȅ ȷالباحثني أ ȴبت معظǭو قد ا Ɂحمتو Ž ن
فعلȅ ɂبيل اƫثال قد . التنوț واالختالŽ ȣ الظروȣ البيǞية من بلد إىل أخرالتقارير اƫالية هو 

ɁأجرAdhikar   Ž ةȅي 35دراǞتلك بلد حول العوامل البي Ž البورصة ȧواȅأ Ɂلد  ǳفصاɋا ǧة ومتطلبا
 ȧواȅأ Ž ǳفصاɋا ɁتوȆم ȣاختال ȷة هو أȅاليت توصلت إليها الدرا ǰالنتائ ȴمن أه ȷة وكاȦتلǺƫا ȷالبلدا

  )1(.تلك البلداȷ مرتبȔ بالعوامل البيǞية Ƭا

   Ž بية تعملȅاǂا ȴالنظ ȷأ Ǭل تلك وحيȑ ǧاǞية االقتصادية واالجتماع(البيȅياȆية والقانونية وال
فŒǚا بدورها تعمل ș Žل بيǞة متȢرية  Ûوȡريها من اجلوانǢ اȆƫتمرة Ž تȢريها Ž البلداȷ اǺƫتلȦة ƞرور الزمن)

وأȷ البيǞة االقتصادية واالجتماعية علɂ وجه اƪصوƬ ȋا تǭǖري كبري علي اƬياكل والعملياǧ اǂاȅبية وأȷ تلك 
متبادلة التǭǖري من حيǬ تداخل العالقاǧ بني األنشطة االقتصادية واالجتماعية علɂ  البيǞة تتكوȷ من أنشطة

  )2(.اȆƫتوɁ الكلي

                                                 
اȃ وتطوره ƞا يتناǢȅ ومتطلباǧ إقامة ȅوȧ اǂاƑȅ العتماد للشركاǧ اȆƫاƵة اليمنيةÛ قي اɋفصاǳمȆتوɁ  :(2002)خالد عبد الرمحاȷ أمحد علي )1(

 .ȋ22. العراȧ .جامعة اƫوصل .رȅالة ماجȆتري ȡري منشورة .األوراŽ ȧ اƫالية Ž اجلمهورية اليمنية
 .ȋ15.أمني الȆيد لطȦيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(
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كما تǭǘر Ûأهداȣ اǂاȅبة  ȷɂ البيǞة اǂاȅبية تǭǘر بصورة مباشرة علأ )Ȇ.2005( )1نكهندر(وكما يري
ة اƫعلوماǧ ومقدارها وأǭرها علɂ عملية االتȦاȧ اƫنطقي للمبادǛ والقواعد اǂاȅبية اليت حتدد جود ɂعل

  .ومقدار االȅتȦادة منها من إجراء اƫقابلة مع ȡريها من اƫنشǧǔ األخرɁ  اȆȅǘƫة

وƞا أȷ اǂاȅبة وȡريها من النظȴ واألنشطة اɋنȆانية هي نتاǯ بيǞتهاÛ حيǬ تتكوȷ بيǞة اǂاȅبة من 
  )2( .انونية والȆياȅية اليت ơتلȤ من وقت ألخر الظروȣ والقيود واǭǘƫراǧ االقتصادية واالجتماعية والق

  :من أهȴ العوامل البيǞية اليت تǭǘر علɂ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية ما يليو

   :صاديةـوامل االقتـالع 1-1-1-3-

Ǣƶ أȷ يكوȷ لكل القراراǧ اƫرتبطة بالȆياȅاǧ اǂاȅبية نتائǰ اقتصاديةÛ و إǽا Ɓ تترتǢ مثل تلك 
اƫعلوماǧ اƫتاحة  و تنتهي النتائǰ اƫرȡوبة Ž حتȆني. وȷ هناȅ ȫبǢ ألي من هذه القراراǧالنتائǰ فلن يك

 ȐيȦơة وǶيǶاقتصادية ص ǧقرارا ǽاơة اǲالنتي ȷوتكو ǧخرين للمعلوماɇدمني اǺتȆتثمرين و للمȆللم
ǧعلوماƫجلمع ا ǧعلوماƫدمو اǺتȆملها مǶاليت يت Ȥ3(.التكالي(  

فȦي șل . ǧ اليت تقدمها  التقارير اƫالية باختالȣ النظاȳ االقتصادي الȆائدوơتلȤ نوعية اƫعلوما
اŎتمعاǽ ǧاǧ االقتصاد الرأƧاƃ مثال حتظɂ التقارير اƫالية بƵǖية كبرية إǽا يتȴ التركيز علȑ ɂرورة توافر 

Ž دƱ االقتصادية بينما ǧالقرارا ǽدمني ألحتاǺتȆƫا ǧالءمة الحتياجاƫا ǧعلوماƫا   ȴاالقتصاد االشتراكي يت
 .جهة للتǺطيŽ Ȕ الدولة ولȢرȏ أحكاȳ اƫراقبة اƫركزيةاƫوالتركيز علɂ اƫعلوماǧ اǂاȅبية 

وƫا كانت األحداǫ  االقتصادية هي اƫادة األولية اليت يقوȳ اǂاǢȅ بتǲȆيلها و حتليلها فȷǚ من األƵية 
  )Ȇȅǘ.)4ةاليت تǭǘر بصورة أو بǖخرŽ Ɂ الظروȣ االقتصادية للمƞكاȷ  تبياȷ طبيعة تلك األحداǫ االقتصادية 

حيǬ يترتǢ . ويعتƎ التȴǺȒ  من أهȴ العوامل االقتصادية اليت تǭǘر علɂ خصائص اƫعلوماǧ اǂاȅبية 
 ȷلذلك كا ÛيةƸة التارȦالتكل ȃاȅبية اليت تعد وفقا ألȅاǂا ǧعلوماƫمالئمة ا ȳعد ȴǺȒالت ǧتزايد معدال ɂعل

الȒروري تطوير البدائل اǂاȅبة األخرɁ ألȡراȏ القياȃ واɋفصاǳ اǂاƑȅ اليت تǖخذ بعني االعتبار  من
 Ž ǧرياȢعارالتȅ5( .األ(  

                                                 
 .ȋ108.هندركȆنÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )1(
 .ȋ25 ..دوانالد كيȆو وجريي جبانتÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )2(
 ȋ215 ..هندركȆنÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )3(
)4(  ȷمحدا ȷي وماموȑني القاȆكره. حǽ Ȩبȅ مرجع.. ȋ155 
)5( ǯاƩعيد اȅ اجلمهورية اليمنية :(2002)حممد Ž اليةƫبة اȅاǂع معايري اȑلو ǳري منشورة  .إطار مقترȢارة و.أطروحة الدكتوراه الǲجامعة  .االقتصادكلية الت

 .ȋ166.اȅɋكندريةÛ مصر
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و بȒȦل الȆياȅاǧ النقدية . 71.4%المȄ نȆبة  1994إȷ معدل التŽ ȴǺȒ اجلمهورية اليمنية ȅنة و
ȅنة % Û5.9 بينما وصل ȅ1996نة % 30.3تȴǺȒ إىل واƫالية اƫتشددة اليت طبقتها اليمن اȐȦƳ معدل ال

  ).  وزارة التǺطيȔ والتنمية اليمنية(1997
ويالحŽ Ș اɇونة األخرية أȷ معدل التŽ ȴǺȒ اليمن عاد إىل االرتȦاț من جديد حيǬ وصل إىل 

%13.6. ȳ2003عاȳ. 
 ǧعلوماƫمالءمة ا ɂر علǭǘاليمن ت Ž ȴǺȒالت ǧمعدال ȷأ ȳا تقدư ǰتنتȆبيةونȅاǂاليت تقدمها التقارير  ا

  .اƫالية 
  : ياسيةـوامل السـلعا 2-1-1-3-

أنة  ɂأȷ الختيار الȆياȅة اǂاȅبية أǭار اقتصادية واجتماعية بعȒها يكوȷ حقيقيا وألخر ƹكن تصوره عل
ȴ كما يعتقد ȡريهȴ أŒ, وŽ كليت اƩالتني يعتقد بعȐ األفراد أȅ ȴŒوȣ يصبǶوŽ ȷ وȑع أفȒل. كذلك

وكنتيǲة لذلك ȅوƷ ȣاول بعȐ األفراد , ȅوȣ يكونوŽ ȷ وȑع اȅواء نتيǲة للȆياȅة اǂاȅبية اƫعينة
  .البǬǶ عن الȆياȅية اƫالئمة أو اǂافظة عليها عند ما تكوȷ منطقية

وقد تنظر اجلهاǧ  اƩكومية إىل الȆياȅة اǂاȅبية من حيǬ مدɁ توافقها مع األهداȣ القومية أو مع 
  .)1(.وهذا هو ȅبǢ التدخل الȆياȅي Ž أعداد الȆياȅاǧ واɋجراءاǧ اǂاȅبية , داȣ اƫعنية Ƭذه اجلهاǧاأله

 ȷحتديد  كما إ ȳا تلزŒبية ألȅاǂا ǧياكل والعملياƬا ɂري كبري علǭǖا تƬ بةȅاǂة اǞية لبيȅياȆالعوامل ال
ƫالية اليت تتالءȳ مع األوȑاț الȆياȅية االقتصادية االحتياجاǧ من اƫعلوماǧ اǂاȅبية للمȆتǺدمني التقارير ا

 ɂوعل, Ž أنتاǯ وتوزيع اƫعلوماǧلكل بلد من البلداȷ اليت تȢلǢ عليها وجهة نظر فǞة معينة من اȆƫتǺدمني
  اƫنشǖة واƫهنة تقع مǞȆولية توجيهه وتطوير إمكانيتهȴ وقدراƲ ȴőو حتقيȨ هذه االحتياجاǧ حبيǬ يتȴ القȒاء

  )2(.علوماǧ وبني ما هو ưكن التǶقيȨأي تعارȏ بني ما هو مطلوب من اɂ ƫعل 
و اȷ تǭǖر األطراȣ اƫتعددة بناتǰ العمل اǂاƑȅ قد دفعها  إىل التǭǖري Ž عملية إعداد ووȑع وتبƖ اƫعايري 

Ƒȅاǂا ǳفصاɋوا ȃعملييت  القيا Ž اليةƫإعداد التقارير ا ȴا حتكŒبية كوȅاǂ3( .ا(  
وقد . و  يǘكد هور Ʊراȷ باȷ وȑع وإنشاء اƫعايري اǂاȅبية هو بالدرجة األوىل نتاجا لتصرȅ ȣياȅي

 ȳاألمريكي عا Ƿالشيو ȄلŎ تقرير جلنة تابعة ǳوȑلك بصورة أكثر وǽ 1996أكد  ȴȅبا ȣعر
بة من والذي انتقد ưارȅة الرقا The Accounting EstablishmentبعنواMetcais Report    ȷتقرير

                                                 
 ȋ225 ..هندركȆنÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
)2( ȷحممود جرعو Ȥȅبة :(2001)يوȅاǂللنشر والتوزيع .نظرية ا ȧة الوراȆȅǘم .ȷاألرد Ûȷعما. ȋ42 
 ȋ   49.اŎلد الثاين,  6الكويت   .ǽاǧ الȆالȅل. اǂاȅبة اƫالية :(1986)ويوȤȅ عوȏ العدƃ ةحممد امحد العظم  )3(
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 ſصاƫعني االعتبار ا Ž خذǖعايري تƫع اȑة احتادية لوǞاد هيƶرورة إȑ وأكد Ûعايريƫع اȑو ɂواحد عل ȣطر
  )1(.اƫتعددة  لɊطرȣ اȆƫتȦيدة منها دوȷ حتيز

 ǧحصائياɋعداد اǚاصة بƪا ǧاȅياȆجوهريا عن ال ȤتلƸ بية الȅاǂا ǧاȅياȆإعداد ال Ǝويعت
وǢƶ التركيز أوال علɂ اƩصول علي دقة العرȏ واɋفصاǳ عن ,رجة األوىل عمال فنياوهو بالد, االقتصادية

  )2(.اƫعلوماǧ اƫالئمة وǢƶ أȷ تتȴ حماولة صادقة لتǶقيȨ اƩياد فيما يتعلȨ بالنتائǰ االقتصادية 
مهورية أȷ مالكي الوحداǧ االقتصادية Ž اجل )3()2002,اƩاȳ.ȃ. ǯ(وقد أșهرǧ الدراȅة اليت قاȳ هبا 

اƩصول علɂ اƫعلوماɂ  ǧعله قد توافرǧ لديهȴ قدرة كبري –الدولة والقطاț العائلي واƪاȋ  -اليمنية 
 ȳالية وعدƫالعادل للتقارير ا ȏوالعر ȳالعا ǳفصاɋا ǧدرجة متطلبا ȏاȦƳا ƃإ Ɂا أدư ǧتعلقة بالوحداƫا

  .اليت يȆود فيها Ȕƴ اƫلكية العامة  تطوير ưارȅة اǂاȅبة اƫالية علي النǶو الȆائد Ž الدول
  :ماعيةــوامل االجتـالع3-1-1-3-

اŎتمع Ʋو االهتماƟ   ȳاهاȅبية ببعȐ القيȴ االجتماعية مثل تتǭǖر اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂا 
ƀالية والوقت اƫا ȴالقوائ Ž ريةȆعلو.. بالƫميع ونشر اƟ ر علي عمليةǭǘرية يȆو الƲ بيةفالتوجهȅاǂا ǧماÛ  أما

وتعد البياناǧ اƫالية خالل فتراÛ   ǧللوقت őتȴ بقائمة الدخل أعالǲد أȷ الدولة اليت تعطي قيمة قيمة الوقت فن
و العكȄ بالنȆبة لدول اليت ال تعطي للوقت أƵية őتȴ بقائمة اƫركز اƫاƃ , ربع ȅنوية مثال, مالية متقاربة

Ȕ4(.فق(      
 ȴȡالر ɂوعلȷأ ǂنية اȦال Ǣباجلوان ȴتő بة بقيت وقتا طويالȅإالا ȷالوقت  أ Ž العوامل االجتماعية

حيƷ Ǭتȴ البعد االجتماعي للمǶاȅبة أنة Ǣƶ علي  ÛاƩاȑر أصبƬ Ǵا صداها علɂ التطبيقاǧ اǂاȅبية
لتǶيز إىل فǞة من اǂاǢȅ اɋفصاǳ الشامل عن  اƫعلوماǧ اليت تȦي باحتياجاǧ كافة الǞȦاŽ ǧ اŎتمع وعدȳ ا

Ɂة أخرǞاب فȆدمني علي حǺتȆƫاÛ  وعدالة التوزيع  للمنافع بني Ƒȅاǂا ǳفصاɋر علي عدالة اǭǘهذا ي ȷأل
  . كافة الǞȦاǧ اƫكونة للمǲتمع

كما تعتƎ اǂاȅبة عن اǞȆƫولية االجتماعية أحدǫ مراحل التطوير اǂاƑȅ واليت تتطلƴ Ǣوǽجا حماȅبيا  
ȅمبنيا علي أ Ž عȅبة االجتماعية التوȅاǂا ǯǽوƴ Ǣويتطل ȷكاƫوا ȷالزما Ž ائدةȆاالجتماعية ال ȴمن القي Ȅ

                                                 
عماȷ  .دار وائل للنشر والتوزيع .ȓ1 .دراȅة معمقة Ž نظرية اǂاȅبة: النموǯǽ اǂاƑȅ اƫعاصر من اƫبادǛ إىل اƫعايري  :(2001)حناȷ رȑواȷ حلوة  )1(

ȷاألرد. ȋ119 
 ȋ226 .هندركȆنÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )2(
)3(  ÛǯاƩعيد اȅ كره حممدǽ Ȩبȅ مرجع, ȋ160 
)4( Ǵميد مانع الصيƩعا :(1998)عبد اƫاجلمهورية اليمنيةا Ž Ȩدامها ومالئمتها للتطبيǺتȅا Ɂمد Ž ةȅدرا Ûبية الدوليةȅاǂري  .ير اȡ أطروحة الدكتوراه

 ȋ 42.القتصاد جامعة اȆƫتنصرهÛ بȢدادكلية اɋدارة وا .منشورة
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القياȃ اǂاƑȅ حبيƹ Ǭتد ليشمل اǭɇار اƪارجية لتصرفاǧ الوحدة االقتصادية وتتمثل هذه اǭɇار اƪارجية 
   )1(.فيما يعرȣ بالتكلȦة االجتماعية أو العائد االجتماعي 

  :انونيةــوامل القـالع 4-1-1-3-
 ǧرتبطة بقوانني الشركاƫا ǧنظماƫبية بشدة باȅاǂا اőيتها أو تطبيقاǲمنه Ž واءȅ بيةȅاǂة اȅمارƫر اǭǖتت

Ɂالتنظيمية األخر Ȅقاييƫريبية واȒالقانونية وال ǧوالتشريعا . ǧالقانونية قد زاد ǧتلك التشريعا ȷوالشك إ
وال يعتȡ Ǝياب اƫقاييȄ القانونية والتشريعاǧ أو التمȆك . اƫعلوماǧ اǂاȅبية من أمكانية مقارنة ومنȦعة تلك

 Ž وجودةƫمراحل التطور االقتصادي واالجتماعي ا ɂلك علǽ وبا فيه ويعتمدȡهباء أمرا مر Ȩالدقي ȳوااللتزا
  )ƭ.)2موعة الدول اǺƫتلȦة التشريعاǧ القانونية
ƭ هاƵالعوامل القانونية وأ ȷوكما أ ɂري مباشر علȡر بشكل مباشر وǭǘموعة األنظمة والقواعد القانونية  ت

مهنة اǂاȅبة والرقابة واألشراȣ علư ɂارȅتها خصوصا مع șهور الشركاǧ اȆƫاƵة اليت تتميز بانȦصال 
وهذا  اƫلكية عن اɋدارة ưا أدɁ خȒوعها إƃ التشريعاǧ القانونية والȒريبية منذ بداء تكوينها حƓ تصȦيتها

ț من الثقة ينعكȄ علɂ الكيȦية اليت تعد هباء اƫعلوماǧ وكيȦية عرȑها Ž التقارير اƫالية وǽلك هبدȣ إȑافة نو
ǧدمني للمعلوماǺتȆللمÛ  هاƹإعدادها وتقد Ǣƶ الية اليتƫا ǧعلوماƫلزمة بتوفري اƫالقواعد ا ȷكن القول أƹ و

  .)3(اƪصائص النوعية للمعلوماǧهي احد العوامل القانونية اليت تتǭǖر هباء 

أȷ قانوȷ الشركاǧ و قانوȷ اǂاȅبني القانونني يعد اكƎ تǭǖري علɂ عملية  )4()1998,الصيǴ (وكما أكد 
ƑريȒال ȳالبورصة والنظا ȧوȅ يتǖرتبة الثانية تƫا Žالية وƫالتقارير ا ȏإعداد وعر.  

 ǧالشركا ȷقانو ȷǚمهورية اليمنية فǲبة للȆأما بالن ȴنة ) 22(رقȆصيلية 1997لȦدد القواعد التƷ Ɓ ȳ
فȒال عن , وإƴا اكتȦي بتǶديد بعȐ اƫتطلباǧ اǂاȅبية العامة, ɋعداد التقارير اƫالية وتقدƹها للمȆتǺدمني Ƭا

 ȳوحد الذي صدر عاƫا Ƒȅاǂا ȳالنظا ȷǚلك فǽ1978Ž عنها ǳفصاɋالية و اƫعملية إعداد التقارير ا ȴينظ  ȳ 
ȔتلǺƫوا ȳالقطاعني العا ǧاȆȅǘوم ǧ5(. شركا( 

 

  

                                                 
 .ȋ27-28 .عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )1(
 ȋ18 .أمني الȆيد لطȦيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )2(
 ȋ 28:اƫملكة العربية الȆعودية .شǘوȷ اƫكاتǢ جامعة اƫلك ȅعودÛ الرياȏ . حتليل التقارير اƫالية :(1993)حممود إبراهيȴ عبد الȆالȳ تركي  )3(
)4(  ȋ كرهǽ Ȩبȅ مرجع ÛǴميد مانع الصيƩ81:عبد ا 
 .ȋ161 .حممد ȅعيد اƩاÛǯ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )5(
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  : قافيةــوامل الǮـلعا 5-1-1-3-
بلد كلما تȢري أيȒا اƬيكل والنظȴ العملياǧ اǂاȅبية  ɇينة كلما تȢري اȆƫتوɁ الثقاŽ اجلدير بالذكر أ

ƫا يعد اǽهنية إƫا ǧنظماƫع اȑالتعليمي وو ɁتوȆƫهذه العوامل الثقافية ا ȴالتعليمي أحد العوامل ومن أه ɁتوȆ
البيǞية اليت تǭǘر Ž اƫمارȅة اǂاȅبية والتدقيȨ بشكل عاȳ واƪصائص النوعية للمعلوماǂ ǧاȅبية Ž التقارير 
اƫالية بشكل خاȋ فالبلداȷ اليت تعاين من تدين اȆƫتوɁ التعليمي فيها يصبǴ من الصعǢ علɂ األȡلبية من 

 ǧتيعاب حمتوياȅوا ȴفه ȃة الناȦتلǺƫا ǧالقرارا ǽأحتا Ž دامهاǺتȅالية واƫالتقارير اÛ  ȷالبلدا Ž Ȅالعك ɂوعل
اليت حتظȆƞ ɂتوɁ تعليمي أفȒل وكذلك بالنȆبة لوȑع اƫنظماǧ اƫهنية فȦي الدول اليت Ƭا الȆبŽ Ȩ أنشاء 

ƫهذه ا ƃتو Ûبية فيهاȅاǂة اȅمارƫا ȴتطوير وتنظي ƃمهنية تتو ǧومجعيا ǧاحتادا Ž اهتماما متزايد ǧنظما
الوقت اƩاȑر وƱد إȷ هذه اƫنظماǧ تلعǢ دورا كبريا Ž التǭǖرياǧ علɂ جودة اƫعلوماǧ اƫقدمة من خالل 

  )1( .التقارير اƫالية 

وكما يتǴȒ دور اƫنظماǧ اƫهنية Ž تعزيز كȦاءة و جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫالية من 
 )2(:هداȣ اليت تȆعي لتǶقيقها و منهاخالل األ

Ƣارȅها أدارة الشركة هبدȣ نشر تقارير مالية ال  أȷمحاية ودعȴ اǂاȅبني ȑد الȢȒوطاǧ اليت ƹكن  .1
 .تظهر الصورة اƩقيقية ƫواقع الشركة وإșهارها بǖحȆن ưا هي علية 

يǢ والتǖهيل العلمي والعملي تطوير اƫعرفة الثقافية اǂاȅبية عن طريȨ الندواǧ العلمية و التدر .2
 .للمǶاǢȅ وإصدار التعليماǧ اƫهنية للمǶاƫ Ǣȅواجهة اƫشاكل اƫهنية Ž الواقع العملي

وǽلك ǂاولة Ƣكني اƫهنيني من االهتماȳ هباء  احماولة إنشاء ووȑع معايري اǂاȅبة اƫقبولة قبوال عام .3
ǧالية مع متطلباƫالتقارير ا Ž ȧاȦات Ȩة األكثر اهتماما  ألجل حتقيȦتلǺƫا Ɂاألخر ȷالبلدا Ž القوانني

  )3(.ة ȆƫتǺدمي تلك التقارير اƫاليةƞتطلباǧ العرȏ للمعلوماǧ اƫالئم
وبالنȆبة للǲمهورية اليمنية ƹكن القول بŒǖا تنتمي إƃ اŎتمعاǧ اليت تȒȦل الرقابة القانونية علɂ الرقابة 

واىل تȒȦيل التȘȦǶ والȆرية Ž القياȃ واɋفصاǳ ,اȃ واɋفصاǳ اǂاƑȅاƫهنيةÛ واىل توحيد إجراءاǧ القي
اǂاƑȅ علɂ التواƃ و تترتǢ علɂ انتشار هذه القيȴ الثقافية للمǶاȅبية Ž اŎتمع اليمȑ Ɨرورة قياȳ الدولة 

  )4(.بدور رئيȆي Ž وȑع و تطوير معايري اǂاȅبية اƫالية

                                                 
 ȋ165  و ȅ28بǽ Ȩكره ȋ حممد ȅعيد اƩاÛǯ مرجع    )4( )1(
 ȋ96 .رȑواȷ حلوة حناÛȷ مرجع ȅبǽ Ȩكره  )2(
)3(  ȋ كرهǽ Ȩبȅ مرجع ÛǴميد مانع الصيƩ95عبد ا. 

  



 : املعـلومات احملـاسبية وخصائصـها النوعية[---------------- ----- -----------------  ] اɉولالفصـل 

 70 

  :لوماتـعلقة باملـوامل املتعـالع 2-1-2- 
. تتǭǖر جودة التقارير اƫالية ƞدɁ توافر عدد من اƪصائص والصȦاǧ للǶكȴ علي منȦعتها Ž اơاǽ القرار

 ȴالية رقƫنشرة معايري التقارير ا ǧ2(ولقد حدد( اليةƫبية اȅاǂمعايري ا Ȅلƭ اليت أصدرها)FASB-1980 (
يتȴ التميز بني اƫعلوماǧ األقل منȦعة واألكثر منȦعة الơاǽ  اƪصائص النوعية اƫعلوماǧ اǂاȅبية واليت ƞوجبها

وكذلك ƞوجبها يتȴ اختيار الطرȧ اǂاȅبية وكمية ونوعية اƫعلوماǧ الواجǢ تقدƹها وعرȑها Û  Žالقرار
  .التقارير اƫالية

وحتليل ومعاجلة  ومن العوامل اƫتعلقة باƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž الوقت اƩاȑر اȅتǺداȳ اƩاȅوب Ž إدخال
ǧعلوماƫا ȏعر .Ž ر الكبريǭما األƬ ȷكا ȷريع لالنترنت واللذاȆع والȅ1(: وكذلك االنتشار الوا(  

1. ǧعلوماƫصول علي اƩوا ǯنتاɋة اȦكل Ž تمرȆƫالكبري وا ȏاȦƳاال. 
 .زيادة كمية اƫعلوماǧ اƫلبية الحتياجاǧ  اȆȅǘƫة واȆƫتǺدمني .2
 .د كبري من اȆƫتǺدمني Ƭا Ž العاŽ Ɓ الوقت اƫناǢȅإتاحة تلك اƫعلوماǧ لعد .3
 .أعداد بياناǧ أعمȨ للمȆتǺدمني ولعدد من الȆنني .4

وƞا أȷ اƬدȣ من اƫعلوماǧ هو اƩصول علɂ اƫعلوماǧ الȒرورية لتلبية االحتياجاǧ اليت ينبȢي باƫقابل 
ǖنة من اƫمكن التركيز علɂ بعȐ األبعاد و أȷ تكوȷ نوعية هذه اƫعلوماǧ جيدةÛ وƫعرفة نوعية اƫعلوماǧ ف

  )2( :اليت تلǺص  فيما يلي

الواقع مع شكل اƫعلومة ومȆتǺدمها وأȷ يكوƢ ȷثيل  تالءȳوهو ما يقصد به  : التصوير والتمǮيل – )1
 .الواقع مȦهوما Ȇƫتعمليه

بȢي أȷ يǘدɁ حيǬ ين, يȦترȏ أȷ تعكȄ األرقاȳ اƫعطاة كمعلومة صورة موȑوعية للواقع: التǖكد  – )2
 .إعداد أخر لنȄȦ النتيǲة

باȅتعمال قاعدة بياناǧ متاحة لقرائها فǖنة تكوȷ اɋجابة عن تȆاǗل ما  : أجل احلصول على املعلومة )3
 .الوصول إليها عند اƩاجة والطلǢ عليها بتعبري أخر إȷ اƫعلومة اǺƫزنة ƹكن. بȆرعة بعد صياȡته

ي تلك اƫعلومة اليت تعطي تȦاصيل أكثر حبيǬ يكوȷ القياȃ اƫعلوماǧ اǂددة بدقة ه : التحديد – )4
Ʒمل الكثري من األجزاء العشرية وبالتاƃ عدد التصنيȦاǧ للǞȦاǧ يكوȷ كبريا وقد :مثال -الرقمي

 ȴهȦال ȳصيل إىل عدȦدي هذا التǘي,ǖطƪأو رفع احتمال ا ,Ǣخذ العنصر بكل اجلوانǘي ȷأ ȴتƷ فهذا.  
 .اƩصول علɂ صورة شاملة لكافة اƫعلوماǧ الȒرورية : هاكمال املعلومة وƢام – )5

                                                 
)1( ȷزيدا ȷلماȅ اءƧا Ɂ(2002)  اجلبور: Ž اليةƩالية اƫاءة التقارير اȦك Ɂمدȟبالɋاالقتصادية  أداءعن  ا ǧري منشورة  دكتوراه أطروحة.الوحداȡ.جامعة 

 ȋ88 .بȢداد ,بȢداد
 ȋ:72.ائشة طاȅيÛƗ مرجع ȅابȨع) 2(
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للمعلومة اȦƫصǴ " اƫالئمة"وتعتő ,   Ǝدȣ اƫعلوماǧ الơاǽ القرار أو القياȳ بنشاȓ ما  :املɎءمة  – )6
 ǧربطها بالنشاطا ÛعتهاȦمن ȃاȅأ ɂعل ǧعلوماƫبة تعد وفقه اȅاǂا Ž يا ومعياراȅاȅعنها عنصرا أ

و يقترȷ مȦهوȳ اƫالءمة أȅاȅا باƫصداقية والصورة . ا أو النتائǰ اƫنتظر اƩصول عليهااليت تتعلȨ هب
 .الوافية للمعلوماǧ اليت يتطلبها مȆتعملوها  

  
 

 

 

 

  

  

  

  
 ȴبية ) 1-8(شكل رقȅاǂا ǧعلوماƫالئمة اƫ يةȅاȅاأل ǧدداǂا(  

  )1()75:2005 طاȅني (اƫصدر 
  
  

Ž إعداد وعرȏ اƫعلوماǧ يعد من العوامل ) الكمبيوتر(نولوجية اƩديثة وخالصة القول أȷ اȅتǺداȳ التك
ǧالقرارا ǽأحتا Ž ȷدموǺتȆƫبية اليت يعتمد عليها اȅاǂا ǧعلوماƫا țكمية ونو ɂرة علǭǘƫهمة اƫلك .  اǽ و

Ž Ɓالعا Ž ȃتاحة لعدد كبري من الناƫا ǧمصداقية وأكثر مصادر للمعلوما Ǝاك ǧمعلوما Ɨالوقت يع 
Ǣȅناƫا.  
  
  
 

                                                 
     75  ص.عائشة طاسيني، مرجع سابق   )1(

 لȮن املɎئمة من تزيد والتحديد الدقة
 للتǖثرياتȻنتبااالدرجة مناليزيد

املعلومة مقدار يف الǮقة درجة: املوثوقية

 ويȈالتش ȡياǡ:التǖكيد

احملدد  املعلومةعلى   احلصول سهولة
  الفعاللɎستعمالياɉساس

 منة أكǮر ذاź جانب: املعلومة شȮل
 موضوعي

 الوقت حدود احترام :الوقت

 املɎئمةمنيزيد تختفيȐ الوق: احلالة

 Ɏئمةـامل

 املعلومات وكمال Ƣام ƽولية
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  :)املراجȜ اخلارجي(ابات ـȨ احلسـرير مدقــتق. 3-1-3 
Ž جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية للتقارير اƫالية من خالل يعتƎ تقرير مدقȨ اȆƩاباǧ الركيزة األȅاȅية 

داد وعرȏ التقارير مراجعة التقارير اƫالية اƫنشورةÛ وإȦȑاء الثقة Ž اƫعلوماǧ الواردة هباÛ والتǶقȨ من أȷ إع
  .اƫالية قد Ź وفقا ƫعايري اǂاȅبة اƫعتمدة وكذلك متطلباǧ القوانني اƫعمول هبا

وال تكمن أƵية دور مدقȨ اȆƩاباŽ ǧ مراجعته للمعلوماǧ الواردة Ž التقارير اƫالية اƫدققة فǢȆǶ بل 
قراراǧ االȅتثمارÛ كما حتتل مرتبة متقدمة  حيǬ أȷ تقرير مدقȨ اȆƩاباǽ ǧو أǭر كبري علƢ .ɂتد إىل تقريره

ȴريهȡاليني وƫللني اǂا Ɂلد.  
وعند النظر إىل مȒموȷ معايري التدقيȨ الدولية يالحȘ أŒا تتطلǢ من اƫدقȨ أȷ يȦصŽ Ǵ تقريره ما إǽا 

ما تتطلǢ معايري ك.اǂاȅبة اƫتعارȣ عليها أȳ ال كانت اƫعلوماǧ الواردة Ž التقارير اƫالية تتȨȦ مع معايري
Ɂبية من فترة ألخرȅاǂا Ǜبادƫا Ȩتطبي Ž الشركة ǧباǭ من Ȩدقƫا Ȩحتق Ȩ1(.التدقي( 

فǽ ȷǚلك , وŽ حالة حتȘȦ مدقȨ اȆƩاباǧ أو إبدائه لرأي حتȦظي حول عدالة ومصادقيه التقارير اƫالية
الشركة و قدرőا علɂ اجتذاب األموالÛ  يثري الكثري من التȆاǗالư ǧا يترتǢ عليه أȑرار بالȢة األǭر علƧ ɂعة

  .الȅيما ȅ Žوȧ األوراȧ اƫالية
 Ž بية الواردةȅاǂا ǧعلوماƫوقية اǭمالءمة ومو Ž رǭǘي ǧاباȆƩا Ȩتقرير مدق ȷǚلك فǽ ɂوبناءا عل

يت يȦرȑها دȅتور التقارير اƫالية  من خالل التزامه بتطبيȨ اƫعايري اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها والقواعد اƫهنية ال
  .)2(.اƫهنة اليت ينتمي إليها 

ȑوء ما ȅبȨ فȷǚ مدقȨ اȆƩاباǧ اƪارجي الذي يقوȳ بتدقيȨ حȆاباǧ اȆȅǘƫاǧ التǲارية  Žو       
اليت حترȋ التشريعاǧ اƫهنية علɂ  -ما إǽا كاȷ يتمتع باالȅتقاللية اƫطلوبة  التǶديدوالصناعية علɂ وجه 

مل اليت تǭǘر علي طبيعة ونوț اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت Ǣƶ تقد ƹها Ž التقارير اƫالية يعد من العوا -توفرها 
  .جلعل تلك التقارير اƫالية أكثر فائدة ȆƫتǺدميها

  :اسبيةـلومات احملـودة املعـياس جـق -3-2
اƫعلوماÛǧ إال أنه  إنه من خالل العرȏ الȆابȨ جلودة اƫعلوماƱ ǧد أنه ال يوجد تعريȤ حمدد جلودة        

 )ǧ:)3 علɂ النǶو التاƹƃكن حتديد معايري عامة لقياȃ جودة اƫعلوما
 

                                                 
دراȅة تطبيقية للقوائȴ اƫالية والتقارير الȆنوية  .اǂاŽ Ƒȅ القوائȴ اƫالية وموقȤ اƫراجع اƪارجي منها اɋفصاǳ :(1986)مصطɂȦ حممد نداء الدين هبǲت )1(

ƵاȆƫا ǧعوديةللشركاȆملكة العربية الƫا Ž ي .ةƫلك عبد العزي .مركز النشر العاƫجدةزجامعة ا Û. ȋ39 
)2(  ȋ كرهǽ Ȩبȅ مرجع Ûتركي ȳالȆعبد ال ȴ31:حممود إبراهي 
 ȋ 305-306.عماÛȷ األردȷ .دار اȆƫرية للنشر والتوزيع والطباعة ȓ.1.اǂاȅبة اɋدارية  :(2002)حممد مǘيد الȒȦل وعبد الناصر نور )3(
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   :املعلوماتودة ـياسا جلـها مقـة بوصفـالدق -3-2-1
وال شك أنه كلما زادǧ دقة اƫعلوماǧ . اƩاȑر واȆƫتقبل, ƹكن التعبري عن جودة اƫعلوماŽ ǧ اƫاȑي 

  .متها Ž التعبري عن اƩقائȨ التارƸية أو عن التوقعاǧ اȆƫتقبليةزادǧ جودőا وزادǧ معها قي
  :املعـلوماتودة ـياسا جلـفها مقـفعة بوصـاملن -3-2-2

 ȷتكو ȷكن أƹو ÛدامهاǺتȅهولة اȅو ǧعلوماƫا حصة اƵ عنصرين Ž بيةȅاǂا ǧعة للمعلوماȦنƫتتمثل ا
  :اƫنȦعة Ž أحد الصور اɇتية

 .ي تطابȨ شكل اƫعلوماǧ مع متطلباǧ اơاǽ القرارأ: املنفعة الشȮلية .أ 
 ǡ. ا: املنفعة الزمنيةƬ Ǣȅناƫالوقت ا Ž ذ القرارǺتƫ علومةƫتوفر ا. 
 .أي اƩصول عليها بȆهولة: املنفعة املȮانية .ج 
 .قدرة اƫعلومة علɂ تقييȴ وتصǶيǴ نتائǰ تنȦيذ القرار: املنفعة التقيميه أو التصحيحية .د 

  :املعـلوماتودة ـياسا جلـفها مقـصاعلية بوـالف -3-2-3
بالنȆبة للمعلوماǧ فȷǚ الȦاعلية هي مدɁ , حتدد الȦاعلية مدɁ ودرجة حتقيȨ الوحدة االقتصادية ألهدافها

  .حتقيȨ اƫعلوماǧ ألهداȣ اƫنشǖة أو متǺذ القرار من خالل اȅتǺداȳ موارد حمددة
  :املعـلوماتودة ـياسا جلـفها مقـنبؤ بوصـالت -3-2-4

صد بالتنبǘ الوȅيلة اليت ƹكن هبا اȅتعمال معلوماǧ اƫاȑي واƩاȑر Ž توقع أحداǫ ونتائǰ اȆƫتقبلÛ يق
وأȷ هذه اƫعلوماǧ تȆتǺدŽ ȳ التǺطيȔ واơاǽ القراراÛǧ ومن Ż فǚنه من اǘƫكد أȷ جودة اƫعلوماǧ تتمثل 

  .Ȧơ ŽيȐ حالة عدȳ التǖكد

3-2-5- Ȯلوماتـدة املعوـياسا جلـفها مقـفاءة بوصـال : 

وتطبيȨ , يقصد بالكȦاءة حȆن اȅتǺداȳ اƫواردÛ أي حتقيȨ أهداȣ اƫنشǖة بǖقل اȅتǺداư ȳكن للموارد
مبدأ اقتصادية اƫعلوماǧ الذي يȆتهدȣ تعظيȴ جودة اƫعلوماǧ بǖقل التكاليȤ اƫمكنة واليت ال Ǣƶ أȷ تزيد 

 .عن قيمة اƫعلومة
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   :اخلــɎصة
ƫا ȴتنظي Ǝأو فشل األنشطة اليت يعت ǳاƱ ǴاتيȦي مȅاȅأ ǳتاȦهو م ǧاȆȅǘƫا Ž بيةȅاǂا ǧعلوما

 ȴوالدع ȨيȆالتن ǧعمليا ȴفيه من تدعي ȴاهȆلك من خالل ما يǽو ÛǧاȆȅǘƫها هذه اȅارƢعلومايتƫأ 
اء اȆȅǘƫة بني أجز اتصالللعملياǧ اɋدارية Ž مجيع اȆƫتوياǧ التنظيميةÛ هذا باȑɋافة إىل دوره كǚدارة 

  .اǺƫتلȦة من جهة ومن جهة أخرɁ دوره Ž تزويد البيǞة اǂيطة باȆȅǘƫة من معلوماǧ حماȅبية مȦيدة

تȢذية بالبياناǧ  بعد كما أȷ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية كمǺرجاŒ ǧائية لنظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية
اجهاÜ تعتمد وبشكل أȅاȅي علɂ جودة وكȦاءة اƫالية ومعاجلتها وفȨ دورة البياناǧ اƫعلوماǧ اǂاȅبية وإخر

ǧدخالƫجودة ا ɂتعتمد عل ǧرجاǺƫودة اǲف Ûبيةȅاǂا ǧعلوماƫا ȴلنظ ȴالتصمي.  

وانطالقا من هذا األǭر فقد اهتȴ هذا الȦصل بدراȅة تتركز علɂ مȦاهيȴ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية وأǭر 
ا Ž اơاǽ القراراÛǧ باȑɋافة إىل حتديد أهȴ رőقدوماǧ من تعزيزها وحتȆني كȦاءة التصميȴ لنظȴ اƫعل

الصȦاǧ واƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية والعوامل اǭǘƫرة هباÛ وǽلك هبدȣ قياȃ تلك اǭɇار اƫشتقة أو 
عن تعريȤ أو حتديد صȦاǧ وأهداȣ اƫعلوماUtility  ǧالنامجة عن قبول معيار الصالحية أو اƫنȦعة 

اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية من الصȦاǧ اليت Ɵعل اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž  اǂاȅبيةÛ تعد
مȦيدة للمȆتǺدمني الداخليني واƪارجينيÛ واليت ƹكن حتديدها ƭموعتني ) القوائȴ اƫالية(التقارير اƫالية 

Û بينما تتمثل الثانية Ž )الئمةÛ الثقةاƫ: مثل(رئيȆيتنيÛ تتمثل األوىل ƭ Žموعة اƪصائص النوعية األȅاȅية 
Û باȑɋافة إىل ƭموعة من اǂدداǧ اȆƩابية )النياÛǧ القابلية للمقارنة: مثل(ƭموعة اƪصائص النوعية الثانوية 

  ).الȦائدةÛ األƵية النȆبية/التكلȦة: مثل(

Û االقتصاديةÛ الȆياȅيةÛ وعة من العوامل البيǞيةƞǲ وتتǭǖراƫعلوماǧ اǂاȅبية تǭǘر كما أȷ جودة 
القانونيةÛ الثقافيةÛ االجتماعيةÛ اليت تعكȄ طبيعة أحداǫ وعملياőا االقتصادية اليت تعمل ș Žل șروفها 
 Ûارجيƪها وجبودة التقرير للمرجع اȆȦبية نȅاǂا ǧعلوماƫتعلقة باƫموعة من العوامل اƭ افة إىلȑɋبا ÛيةǞالبي

  .  أالزȳ اơاǽهلتǶديد اƫعايري  هايها وحتديدموجزÛ هبدȣ التعرȣ عل واليت Ź التطرȧ إليها بشكل
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  )مȦهومهاÛ أهدافهاÛ أنواعها(التقارير اƫالية  :املبحث اɉول

و تلبيتøها   ةŽ التقøارير اƫاليø   اƫعلوماǧ اǂاøȅبية  مالئمة: املبحث الǮاين

ǧالحتياجا  

  تعزيزها عملية اơاǽ القراراǧ ودور اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž: املبحث الǮالث
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Ƣهيدــ :  
بعȐ اȦƫاهيȴ األȅاȅية حول جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية و نظاȳ   يǖيت إعداد هذا الȦصلÛ بعد مناقشة

لتقارير اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية اƫطلوب توافرها جلودة ا إىلباȑɋافة , اƫعلوماǧ اǂاȅبية 
ألȄȅ النظرية لدراȅة التقارير اƫالية من خالل التطرȧ لتطور التقارير اƫالية بعȐ ا هبدȣ تقدƇ  ,اƫالية

ومȦهومها وأهدافها وأنواعها اǺƫتلȦة باȑɋافة إىل التطرȧ إىل مدɁ مالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž تلبية 
  .احتياجاǧ مȆتǺدميها  Ž عملية اơاǽ القراراǧ وأǭر اƫعلوماǧ فيها

ȷوما ال شك فيه أ  Ȕاليت حتي ǧعلوماƫة اǞعزل عن بيƞ ȴتت ȷكنها أƹ القرار ال ǽاơواليت اهبعملية ا  Û
تعد اƫصدر األول واألȅاȅي الơاǽ القرار بȐȢ النظر عن Ȕƴ وأبعاد ǽالك القرار ȅواء كاȷ مالياǄ أو 

ǧلك من القراراǽ ريȡ أو ÛǄأو اقتصاديا أو اجتماعيا Ǆإداريا.  

داد وعرȏ التقارير اƫالية واɋفصاǳ عنها لتلبية احتياجاȆƫ ǧتǺدميها Ž حيƹ Ǭثل اƬدȣ من إع
  .ترشيد عملية اơاǽ القرار

 Ûاليت تعد من أجلها ȣيتها واألهداƵالية وأƫة التقارير اȅدرا ȴيتȅ صلȦهذا ال Ž افة إىلȑɋبا
ƬاÛ وتوȑيǴ دورها Ž حتديد اƫعلوماǧ اǂاȅبية لتلبية احتياجاǧ اȆƫتǺدمني  متءالوقوȣ علɂ مدɁ مال

  :مȆتوɁ جودة عملية اơاǽ القرارÛ وǽلك من خالل اƫباحǬ التالية

  )مȦهومهاÛ أهدافهاÛ أنواعها(التقارير اƫالية : املبحث اɉول

  .مالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية وتلبيتها لالحتياجاǧ: املبحث الǮاين

 تعزيزها وماǧ اǂاȅبية Žعملية اơاǽ القراراǧ ودور اƫعل: املبحث الǮالث
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  )هاـدافهاÛ أنواعـهومهاÛ أهـمف( الية ـارير املـالتق: حث اɉولـاملب
ويتș Ž ȴل الوșيȦة األوىل قياȃ . القياȃ واالتصال (1): تقوȳ اǂاȅبة بǖداء وșيȦتني رئيȆيتني øƵا

طرأ عليها من تȢرياǧ خالل مدة زمنية القيمة االقتصادية للثروة اƫوجودة Ž حيازة اȆȅǘƫة و إșهار ما ي
وș Žل الوșيȦة الثانية يتȴ إيصال البياناǧ واƫعلوماǧ الناƟة عن القياƫ ȃن يرǢȡ فيها بصورة  Ûمعينه

Ǣȅناƫالوقت ا Žمالئمة و .  

  ǧعلوماƫيلة إيصال اȅبة وȅاǂا Ǝالية إىلكما تعتƫدميها من خالل التقارير اǺتȆمÛ ثلƢ أداة اليت 
 Ž دميهاǺتȆاعد مȆية اليت تȦطبيعة مالية عن الوحدة االقتصادية بالكي ǧاǽ كمية ǧمعلوما ȏهدفها عر

 ǧالقرارا ǽاơدارة واɋائه اȦك ɂعل ȴكƩا .  

 ǬǶبƫهذا ا Ž ȧالتطر ȴيتȅ الية  إىلولذلكƫالتقارير ا ȳهوȦوأهدافها,مÛ  التقارير اليت تنشرها țوأنوا
  .اȆȅǘƫاǧ االقتصادية

 : اليةـقارير املـهوم التـمف -1- 1

őدȣ اǂاȅبة اƫالية Œ Žاية فترة زمنية معينة إىل تقدƭ Ƈموعة متكاملة من القوائȴ اƫالية اƪتامية اليت  
  )2(.تكوȷ قد خȒعت عند إعدادها إىل ƭموعة من الȦروÛȏ و الȆياȅاÛǧ اƫبادǛ اǂاȅبية

ǧ اƫعƎة عن نتائǰ األعمال اليت Ʒتȴ علɂ اȆȅǘƫة تقدƹها حيǬ تȴȒ التقارير اƫالية كافة اƫعلوما 
 Ǆدوريا)Ǆها طوعاƹأو تقد (Ɂشكال األخرɋريها من اȡ مالية أو ȴشكل قوائ Ž واء كانتȅ.)3(     

إىل أȷ القوائȴ اƫالية  1980لȆنة ) 1(Ž البياȷ رقFASB  ȴ)( وقد أشار ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية 
و اليت حتتوي علɂ معلوماǧ يراد توصيلها للمȆتǺدمني من خارǯ اȆȅǘƫة  Ûرير اƫاليةتعد عصǢ التقا

 Ûالنقدية ǧوقائمة التدفقا Ûوقائمة الدخل Ûƃاƫركز اƫقائمة ا ɂالبا ما تشتمل هذه التقارير علȡو Ûوداخلها
ȫالƫا ȧحقو Ž ريȢل ت. وقائمة التȒȦبية يȅاǂا ǧعلوماƫا Ž تزيد الثقة Ɠها للمراجعة للمصادقة و حƹقد

   )4(. عليها وإبداء الرأي

                                                 
 . ȋ31: مرجع ȅبǽ Ȩكره .الصيǴ عبد اƩميد مانع   (1)
)2( Ǣحممد أبو طال ƚƷ (2005): بيةȅاǂعايري اƫبة واȅاǂمصر .نظرية ا .ȋ166.165  
 ȋ42,مرجع ȅبǽ ȨكرهويوȤȅ عوȏ العادÛƃ  ةحممد امحدا لعظم   )3(
 .ȋ47. مرجع ȅبǽ Ȩكرهن أمحد عليÛ خالد عبد الرمح )4(
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 ȷالية اليت تتكوƫا ȴموعة مترابطة ومتكاملة من القوائƭ Ž الية تتبلورƫبة اȅاǂا ǰنتائ ȷد إƱ و من هنا
القوائȴ اƫالية األȅاȅية وأخرɁ مكملة أو ملǶقة للȆǶاباǧ اليت تقر فيها اƩد األدƅ من : من نوعني
ǧعلوماƫبة اȅاǂا ȣأهدا ȨقيǶ1(. األزمة لت(   

تقوȷ  ȳأتقارير اƫالية اليت من اȦƫترȏ يتǴȒ من التعريȦاǧ الȆابقة أȷ القوائȴ اƫالية تعد جزءاǄ من ال
الذي أصبǴ من  Ûالشركة بǚعدادها اȅتǲابة لالزدياد اƫطرد Ž احتياجاǧ اȆƫتǺدمني Ƭا Ž الوقت اƩاȑر

Ǟة األعمال اليوȳ تلبية تلك االحتياجاǧ من اƫعلوماǧ من خالل القوائȴ اƫالية اȆƫتǶيل عملياș Ž Ǆل بي
 ȷلذا فا Ûبيةȅاǂري اȡبية وȅاǂا ǧعلوماƫائل والكبري من اƬا ȴالك ǢبȆب ȳالعا ȏرȢال ǧاǽ  يةȅاȅاأل

 ǧعلوماƫاصة جبودة اƪعايري اƫا ) ǧصائص النوعية للمعلوماƪا (ǧعلوماƫحتدد  نوعية ا  ǳفصاɋا Ǣƶ اليت
عنها ȅواء كاǽ ȷلك من خالل التقارير اƫالية اȑɋافية أو الوصȦية إىل جانǢ اƫعلوماǧ اليت تȒمنتها 

  .التقارير اƫالية األȅاȅية

1 -2- Ƶاليةـقارير املـية التـأ :  
مصادر اƫعلوماǧ واليت تعد من أهÛ  ȴتنبع أƵية التقارير اƫالية من أƵية اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت حتتويها

و من أهȴ األدوار اليت تǘديها اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت حتتوي عليها التقارير اƫالية . للمȆتǺدȳ اƪارجي
   )2(:تتمثل  فيما يلي 

  : ردـوɁ املستǮمر الفـلى مستـع -1-2
  .اƩصول علɂ معلوماǧ لتقييȴ أداء اɋدارة وإخالء مǞȆولياőا -ا
  .للتنبǘ بدرجة الرحبية واǺƫاطر اƫتعلقة باالȅتثماراƩصول علɂ معلوماǧ -ب
ǯ- اطرǺƫبني درجة الرحبية وا ȷتاحة وتقدير التوازƫتثمارية اȅاال ȋرȦلة بني الȑاȦƫالتمكن من ا.  
  .اƩصول علɂ معلوماƢ ǧكن من التعرȣ علɂ القنواǧ االȅتثمارية اƫالئمة لتوجيه اƫدخراǧ -د

مالحظøة ال يوجøد øȅوȧ لɊøوراȧ اƫاليøة Ž      ( :اليةـاملتوɁ السوȧ ـعلى مس -1-2-2
  )اليمøن

  .محاية اȆƫتثمرين وإشاعة الثقة بينهȴ -أ

                                                 
 .ȋ210.عباȃ مهدي الشريازيÛ مرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
 .ȋ76.   ويوȤȅ عوȏ العادÛƃ  مرجع ȅبǽ Ȩكره ةحممد امحد العظم )2(
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ȦơيȐ اǭر اƫعلوماǧ الȒارة أو اȒƫارباǧ اليت قد تǘدي إىل تȆعري خاطǜ لɊوراȧ اƫالية ưا يǘدي Ž  -ب
  .للموارد اƫتاحة لكǘȦالنهاية إىل التǺصيص ȡري 

ǯ-  ȃاȅتوفري أȴليȅ ȃاȅأ ɂتعاملني علƫلكية بني اƫا ȧلتبادل حقو.  
  .العمل علɂ التوصل إىل أȅعار التوازȷ عند تبادل حقوȧ اƫلكية -د

 øتثمرين -هȆƫا ǧجذب مدخرا ɂتثمار القادرة علȅاال ǧاالبتكار ألدوا ǧاالƭ Ȩخل.  

  : تمȜـتوɁ اجملـلى مسـع -1-2-3

االȅتثمار فيها  ةاƫرȡوباƫتعلقة حبȆن توزيعاőا بني القطاعاǧ  توجيه اƫوارد والقراراǧ االقتصادية - أ
Ǆواجتماعيا Ǆاقتصاديا.  

ǡ -  نقل الثروة  Ɩعƞ Ûاالقتصادي واالجتماعي ȷالتواز ȳدي إىل عدǘقد ت ǧارباȒأية م ɂاء علȒالق
  .من فǞة إىل فǞة أخرɁ بدوȷ مƎر اقتصادي

  .اƫاƃني Ž الȆوȧ عدالة توزيع العائد واǺƫاطر بني اƫتعامل -ج

  .حتقيȨ األهداȣ االقتصادية للمǲتمع بشكل عاȳ -د

  : اليةـقارير املـداد التـزمة ɋعـوامل امللـالع -1-3

اجلدير بالذكر أȷ التقارير اƫالية اƩالية كانت ناƟة عن التطور الذي وصلت إليه خالل مراحل تطوراőا 
الوقت اƩاȑر أصبǴ االلتزاȳ بǚعداد هذه التقارير اƫالية يرجع وŽ . االلتزاȳ بǚعدادها من حيǬالتارƸية 
       )1(:ةالتاليللعوامل 

  .اƫتطلباǧ القانونية اليت ترد Ž القوانني التǲارية كقانوȷ الشركاǧ والقوانني الȒريبية - 1

شركاǧ اƫتطلباǧ اليت تȦرȑها اƬيǞاǧ اƫنظمة للتعامل Ž أȅواȧ األوراȧ اƫاليةÛ وǽلك بالنȆبة ل - 2
ȧواȅهذه األ Ž يلǲȆالت Ǣȡلة أو اليت ترǲȆƫا. 

متطلباǧ اƫنظماǧ اƫهنية للمǶاȅبةÛ كالنقاباǧ أو اجلمعياǧ اƫهنية اليت حتدد اƫبادǛ اǂاȅبية  - 3
 ).GAAP( واƫتعارȣ عليه 

                                                 
 ǽ,ȋ.41كرهويوȤȅ عوȏ العادÛƃ  مرجع ȅبȨ , ةحممد امحد العظم )1(
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4 - Ɨمه ȳأي التزا ȷالية دوƫطواعية لقراء التقارير ا ǧاالختيارية اليت تنشرها الشركا ǧعلوماƫأو ا 
ǳفصاɌقانوين ل . ȴرق ƃعداد التقارير ) 1 - 2( و كما يشري الشكل التاɋ لزمةƫإىل هذه العوامل ا

 .يلي كما اƫالية

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : اليةــقارير املـداف التـأه -4- 1
ƭ Žال őدȣ التقارير اƫالية إىل تقدƇ أكƎ قدر من اƫعلوماǧ اȦƫيدة اليت حتقȨ أهداȣ مȆتǺدميها       

ǧالقرارا ǽاơعبارة عن . ا ȓذا النشاƬ النهائي ǰنتƫا ȷوأ Ûخدمي ȓا نشاŒǖبة بȅاǂعن ا ȣوكما هو معرو
فƭ  . ȷǚموعة من التقارير اƫالية اليت تعدها اɋدارة لصاſ أطراȣ متعددة من داخل اƫنشǖة وخارجها

وحƓ تتمكن اǂاȅبة من أداء مهامها . تقاريرأهداȣ اǂاȅبة تنطلȨ من حتديد الوșائȤ الرئيȆية Ƭذه ال
بالشكل اƫناǢȅ فǽ ȷǚلك يȆتدعɂ معرفة أهدافها حƹ Ɠكن النظاȳ اǂاƑȅ توفري احتياجاǧ تلك 

ȣمن احتمال . األهدا ǖالية ينشƫا ȴالقوائ ȣشاكل اليت تثريها عملية حتديد أهداƫمن ا Ǆجانبا ȷوالواقع أ

  

ــات القان ــةاملتطلبـ ونيـ

ȧوراɉا ȧمتطلبات أسـوا
املاليـــــــــــة

متطلبات املنȚمات املهنيـة
للمحاســـــــــبة

  

 اɋفصــاǳ االختيــاري

ــارير  التق
ــة  املاليـ

 توɁ اɉولــاملس

 توɁ الǮاينــاملس

 توɁ الǮالثــاملس

 توɁ الرابȜــاملس

ȴالية)1 -2(الشكل رقƫلزمة ألعداد التقارير اƫالعوامل ا  
 )37: 1995الصيț.Û Ǵ.م: (املصدر
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تقارير اƫالية وما قد يȦرǽ ȏلك من ȑرورة تȢليǢ وجهة نظر ƭموعة تعارȏ وجهاǧ نظر مȆتǺدمي ال
Ɂنظر األخر ǧوجها ɂمعينة عل.  

ومن اƫعروȣ أȷ مȆتǺدمي التقارير اƫالية قد يكونوا من داخل اȆȅǘƫة أو من خارجهاÛ وأȷ هذه 
   )1(:األطراȣ اليت تǭǘر وتتǭǖر بوșيȦة إعداد التقارير اƫالية هي

بصȦتها اǞȆƫولة عن إعداد التقارير اƫالية  –وما يتبعها من حماȅبني ومراجعني داخليني  –:ǖةاملنشإدارة  - أ 
ȷǖاب الشǶوتوصيلها إىل أص.  

 ǡ– مهنة احملاسبة واملراجعة:  Ȩص وتدقيǶولة عن فǞȆƫتها اȦهذه التقارير وعن حتديد ) مراجعة ( بص
  .وتطوير مبادǛ اǂاȅبة واƫراجعة

Ž األوىل تكوȷ لبعȒهȴ  :والذين ينقȆموȷ إىل ƭموعتني :قارير من خارج املنشǖةمستǺدمي الت - جـ 
ɂصول علƩا ɂالقدرة عل ȴالوقت لديه ȄȦن Žصصة وǺمت ǧمثل  احتياجا Ûȴőالحتياجا Ǆطبقا ǧعلوماƫا

 ǧاجلها Ûاليةƫا ȧاألورا ȧوȅ ɂشرفة علƫا ǧلطاȆال Ûاليةƫا ǧǔنشƫوا ȫوالبنو ÛǢرائȒة الǶمصل
Ʃكوميةا ..ƀا.  

أما عن اŎموعة الثانية فهي اليت Ƣثل اȆƫتǺدمني اليت ال تتوفر فيها القدرة علƢ ɂلية احتياجاőا من 
وتعتƎ التقارير اƫالية اليت تعدها اɋدارة هي اƫصدر األȅاȅي للǶصول علɂ . اƫعلوماǧ علɂ إدارة اȆȅǘƫة

  .اƫعلوماǧ اليت حتتاجها عن اƫنشǖة

  :التارƸية لقد مر االهتماȳ بتǶديد أهداȣ التقارير اƫالية بثالǫ مراحل هي احيةومن الن

Ƃوɉدارة ) 1933 -1900( املرحلة اɋدارة وكانت وجهة نظر اɋا ȣهداǖرحلة بƫاهتمت هذه ا Ǭحي
هي اȆƫيطرة علɂ حتديد أهداȣ اǂاȅبة وتقاريرها اƫاليةÛ وكاȷ اɋفصاǳ الȆائد 

  .اƫتطلباǧ القانونية للوفاء بالتزاماőا Ɵاه اƫالȫيتمثل Ž تنȦيذ 

وقد ركزǧ هذه اƫرحلة اهتمامها بوجهة نظر االحتاداǧ اǂاȅبية واƫهنية ) 1997-1933( املرحلة لǮانية
 Ȩبية مقبولة من خالل األخذ بوجهة نظر مدقȅحما Ǜعن مباد ǬǶمت بالبȆليت ات

Ǣȅاǂوا ǧاباȆƩالت. ا ȣأهدا ȷعدالة وبذلك فا Ɂهار مدșإ Ž الية تتمثلƫقارير ا

                                                 
)1(  Ûمهدي الشريازي ȃكره عباǽ Ȩبȅ مرجع,ȋ155 – 156. 
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 Ž ǧاصية الثباƪ لك حتقيقهاǽ Ž اƞ Ǜبادƫالية مع هذه اƫالتقارير ا ȳاǲȆوان ǳفصاɋا
  .تطبيȨ الطرȧ والȆياȅاǧ اǂاȅبة اƫعتمدة

الية وفيها تطور األمر إىل األخذ بوجهة نظر مȆتǺدمي التقارير اƫ) وحƓ اليوȳ -1997(  املرحلة الǮالǮة
وهو ما يطلȨ . حيǬ نصت التوجيهاǧ إىل مراعاة مصلǶة اȆƫتǺدمني اƪارجيني

ǧالقرارا ǽاơا Ž ǧعلوماƫعي أو مدخل فائدة اȦدخل النƫ1(.علية با(    

ولقد قامت اجلهاǧ اƫهنية واǂاȅبية بالعديد من الدراȅاǧ اƫتعلقة بتǶديد أهداȣ التقارير اƫالية ولعل 
     )2(:أƵها

1 -  ȴ4(الرأي رق ( بية األمريكيȅاǂا Ǜبادƫا Ȅلƭ الصادر عن)APB ( ȣمن حتديد األهداȒالذي ت
  .العامة والنوعية للتقارير اƫالية

وقد احتوɁ هذه التقرير علɂ أƖǭ عشر هدفاǄ مرتبة ȅ Žتة مȆتوياTrueblood  . Ûǧتقرير جلنة  - 2
هذه التقاريرÛ واحتياجاȴő من اƫعلوماÛǧ  تتمثل Ž األهداȣ العامة للتقارير اƫاليةÛ ومȆتǺدمي

 .وأهداȣ كل تقرير من التقارير اƫالية علɂ حدة

3-  ȳلترا وويلز عاƱǚبني القانونيني بȅاǂعهد اƫ بية التابعةȅاǂعايري اƫة الصادرة عن جلنة اȅ1975الدرا Û
  .اƪصائص النوعية للتقارير اƫالية واليت حددǭ ǧالǭة عشر هدفاǄ للتقارير اƫالية كما اشتملت علɂ حتديد

ويتعلȨ بتǶديد أهداȣ ) 1(رقFASB  ȴ) (البياȷ الصادر عن ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية األمريكي -4
 ȴرق ȳهوȦƫوالثاين هو ا Ûاريةǲالت ǧشروعاƫا Ž اليةƫالتقارير ) 4(التقارير ا ȣديد أهداǶبت Ȩويتعل

  .للربǴ اƫالية Ž اƫشروعاȡ ǧري اƬادفة

من أهȴ هذه الدراȅاǧ اليت أعتمد عليها ƭلȄ معايري اǂاȅبة اƫالية  (Trueblood)ويعد تقرير جلنة 
اƪاȋ بǖهداȣ التقارير اƫالية اƬادفة إىل حتقيȨ الربÛǴ ) 1(عند نشرة للبياȷ رقFASB   ȴ)(األمريكي 

 :وقد حصر أهداȣ التقارير اƫالية ƭ Žموعتني Ƶا

  

  

                                                 
)1(  Ûȷحلوة حنا ȷواȑكره رǽ Ȩبȅ مرجعȋ126- 131. 
 ǽ . ȋ38-39كرهمرجع ȅبȨ ,علي  الصيǴ ععبد اƩميد مان )2(
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ɉا Ǆساسية أوالɉهداف العامة للتقارير املالية ( هداف اɉا(  
ȷأ Ǣƶ ǧالية إىل توفري معلوماƫعملية التقارير ا ȣدő:   (1)   

تكوȷ مȦيدة ƫن يتǺذوȷ قراراǧ االȅتثمار واالئتماÛȷ وƫن يȦهموȷ األنشطة التǲارية  - 1
Ǣȅواالقتصادية بشكل منا.  

واƫرتقبني وȡريهȴ من اȆƫتǺدمني عند تقدير مقدار تكوȷ مȦيدة للمȆتثمرين والدائنني اƩاليني  - 2
 .وتوقيت ودرجة عدȳ التǖكد اƫصاحبة للتدفقاǧ النقدية اȆƫتقبلية

3 -  ǧطالباƫوارد االقتصادية واƫبا Ȩتتعل)ǧكل منهما) االلتزاما Ž ǧرياȢوارد والتƫهذه ا ɂعل. 

   )2(: اليةـقارير املـيلية للتـداف التفصـاɉه – ـاثاني
  .ري اƫعلوماǧ اليت تȦيد Ž تقييȴ اƫنشǖة وحتديد أرباحهاتوف - 1

 .توفري اƫعلوماǧ اليت تȦيد Ž حتديد درجة الȆيولة وتدفȨ األموال  - 2

ولتǶقيǽ Ȩلك يتȴ . توفري اƫعلوماǧ اليت تȦيد Ž التقرير عن مǞȆولية اɋدارة وتقييȴ كȦاءة أدائها - 3
 .őااالȅتعانة باƫعلوماǧ اƪاصة بالرحبية ومكونا

توفري معلوماǧ تتعلƞ Ȩالحظاǧ وتȆȦرياǧ اɋدارة يزيد من منȦعة اƫعلوماǧ اليت تتȒمنها التقارير  - 4
 .اƫالية

  : اليةـقارير املـواț التـأن -1-5
  :ƹكن تقȆيȴ التقارير اƫالية إىل نوعني Ƶا

  .التقارير اƫالية األȅاȅية اƫتكاملة -

 .ةاȑɋافيالتقارير اƫالية  -

  :اøƫاليةأنøواț التøقارير التاƃ يوǴȑ  )2- 2( رقȴوالشكل 

  

  
                                                 

(1)  ÛيȦيد لطȆكرهأمني الǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ188. 
  ǽ,ȋ172 -173كرهمرجع ȅبȨ , عباȃ مهدي الشريازي )2(
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  .أنـواț التقــارير املـالية اɉسـاسية واɋضـافية) 2-2(الشȮل رقم 
  )إعداد الباحǬ( :اƫصدر

  

  اسيةـالية اɉسـقارير املــالت -1-5-1
ن جلنة معايري اǂاȅبة الدولية الصادر ع) عرȏ القوائȴ اƫالية ( لقد حدد اƫعيار اǂاƑȅ الدوƃ األول      

    )1(:مكوناǧ التقارير اƫالية األȅاȅية كما يلي

-  ƃاƫركز اƫيزانية ( قائمة اƫا.(  

 .قائمة الدخل -

 ).اȆƫتثمرين ( قائمة التȢري Ž حقوȧ اƫلكية  -

 .قائمة التدفقاǧ النقدية -

  )امليزانية ( ركز املايل ـائمة املـق )أ 
ومصادر Ƣويل " األصول " بŒǖا كشȦاǄ باƫوارد اƫتاحة لدɁ اƫنشǖة ) اƫيزانية(ƫاƃ تعرȣ قائمة اƫركز ا      

  )2(.وحقوȧ اƫلكية Ž نقطة زمنية معينة" االلتزاماǧ "هذه اƫوارد 

    ȣيزانية وكما تعرƫية  اƸظة تارƩ Ž أو كما يقال Ûمعني Ǹتاري Ž ةǖللمنش ƃاƫا صورة للمركز اŒǖب
   )3( :ا إȷ قائمة اƫركز اƫاƢ ƃثل تعبريا عن اƫعادلة اǂاȅبية األȅاȅيةكم. معينة

                                                 
)1( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ.167-168. 
 ȋ11 .األردȷعماÛȷ  .مطابع الراشد التǲارية .ȓ3 .التǶليل اƫاƃ باȅتǺداȳ البياناǧ اǂاȅبية :ƪ (2004)اليليةحممود عبد اƩليȴ ا )2(
)3( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ167-168 

 افيةـالية اɋضـارير املـالتق

  التقــارير
 )الدورية(املرحلة

التقارير 
 القطاعية

  التــقارير 
 ةالقيمة املضاف

تقــارير 
املسؤولية 
 اɋجتماعية

تقـارير 
املـوارد 
 البشرية

 اليةـــقارير املـــالت

 اسيةـالية اɉسـارير املــالتق

  يري ـائمة التȢـق زانيةـاملي
 يف حقوȧ امللȮية

ائمة ــق
 دخلالـ

  ائمة ــــق
 التدفقات النقدية
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  حقوȧ امللȮية+ االلتزامات =اɉصول 

       ȧوحقو ǧتعلقة باألصول وااللتزاماƫا Ƞبالƫوا ǧاباȆǶية للȆموعة الرئيŎا ƃاƫركز اƫوتبني قائمة ا
  )1(.وعاŽ ǧ نقطة زمنية حمددةوالعالقاǧ بني هذه اŎم) اȆƫاƵني ( اƫلكية 

       ƃاƫركز اƫقائمة ا ȣكن معرفة أهداƹيزانية ( وƫا ( ÛدمنيǺتȆاليت حتققها للم ȣمن خالل األهدا
 ȧحقو Žصا ȷومنها بيا Ûظة زمنية معينةƩ Ž ةǖواالقتصادي للمنش ƃاƫركز اƫتصوير ا Ž تمثلƫوا

ȡريهÛȴ وتوفري معلوماǧ عن موارد اƫنشǖة والتزاماőا Ɵاه أصǶاب اƫشروț من مȆاƵني ومȆتثمرين و
كما أŒا تȆاهŽ ȴ توفري معلوماǧ تȆتǺدȳ كȅǖاȃ الحتȆاب معدل العائد . اƫودعني واƫقرȑني والدائنني

   )2(.علɂ االȅتثمار

جل القصري كما تȆاهŽ ȴ توفري معلوماǧ حول ȅيولة اƫنشǖة وقدرőا علɂ الوفاء بالتزاماőا Ž األ     
ɋاءة اȦك ȴتقيي Ž اعدȆت ǧوتوفري معلوما Û تاحةواألجل طويل األجلƫوارد اƫا ȳداǺتȅا Ž 3(.دارة(  

     ǧااللتزاما Ž خرɇا Ǣواجلان Ûاألصول Ž األول Ǣيتمثل اجلان Ûيزانية إىل جانبنيƫا ȴيȆتق ȴويت
ولذلك تقȴȆ عناصر اƫيزانية إىل . لعناصرÛ ويتȴ  علɂ أȅاȃ درجة ȅيولة هذه ا)اƪصوȳ(وحقوȧ اƫلكية 

  )4(.أصول وخصوȳ متداولة و ȡري متداولة 

 ȴرق ƃللميزانية) 3 -2( ويشري الشكل التا ȳإىل الشكل العا:  

  

  

  

  

  
  

                                                 
)1( ȈƵني دȆح ȴقبولة قبوال عاما :(1995) نعيƫعليها وا ȣتعارƫبية اȅاǂا Ǜبادƫالية واƫا ȴالوطنيةدار ا .القوائ Ǣكاتƫللنشر ودائرة ا ǧطبوعاƫ.  Ûȷعما

ȷاألرد.ȋ14 
 ȋ428.عماÛȷ األردȷ .ل للنشر والتوزيعدار وائ .ȓ1 .التكامل Ž اƫبادǛ اǂاȅبية :(2003) عبد الȆتار ألكبȆي )2(
 ȋ11. مرجع ȅبǽ Ȩكره. حممود عبد اƩليȴ اƪاليلية )3(
 ȋ217, مرجع ȅبǽ Ȩكره,  عباȃ مهدي الشريازي )4(
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  تبويب املـــــيزانيـــــــة
  االلتزامات وحقوȧ امللȮية(اخلصوم  اɉصول

  أصول متداولة 
  استǮمارات طويلة اɉجل 

  واɇالت واملعدات  العقارات
  اɉصول ȡري امللموسة 

 Ɂأصول أخر  

  التزامات متداولة 
  ديون طويلة اɉجل 

  حقوȧ امللȮية 
  أسهم رأس املال 

 țضايف املدفوɋرأس املال ا  
  اɉرباǳ احملتجزة 

  إƤايل اخلصوم   إƤايل اɉصول 

 ȴللميزانية)  3 -2( شكل رق ȳالشكل العا  
 )1(: ل قائمة بطريقتني كما يظهر Ž الشكل التاƃوƹكن عرȏ اƫيزانية بشك

  
  ريقة الǮانيةـالط ريقة اɉوƂـالط

×××   ǧوجوداƫاملوجودات املتداولة  ×××  ا  
  املطلوبات املتداولة) -(  ×××  متداولة  ×××  
  رأس املال العامل    ××× ǭابتة  ×××  
×××   )-(ǧطلوباƫابتة  ×××  ××× اǮاملوجودات ال  
  املطلوبات طويلة اɉجل) -(  ×××  ××× ةمتداول  ×××  
      ǭابتة  ×××  
  )صايف اɉصول ( حقوȧ امللȮية     )صايف اɉصول (حقوȧ امللȮية   

  

    Ǭحي ÛǬيده الباحǘالذي ي ǢȆلوب الثانية هو  األنȅɊل Ǆيزانية بشكل قائمة وفقاƫا ȏعر ȷوأȷيكو 
ومن . ماǧ أكثر مالئمة وفائدة Ž عملية اơاǽ القرارأȅهل فهماǄ واȅتيعاباǄ من قبل اȆƫتǺدمني ويوفر معلو

   )2(:أهȴ هذه اƫزايا ما يلي 

  .توȑيǴ رأȃ اƫال العامل الذي يلƑ احتياجاǧ الدائنني واƫقرȑني خالل فترة قصرية األجل - 1

                                                 
 ȋ56.مرجع ȅبǽ Ȩكره.خالد عبد الرمحن أمحد علي )1(
)2(  Ûȷحلوة حنا ȷواȑكرهرǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ311 -312 
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مثل نȆبة العائد عن االȅتثماراǧ ونȆبة . تȆهيل حȆاب اǘƫشراǧ اƫالية عن وȑع اȆȅǘƫة - 2
 .Ƹدȳ أȡراȏ التǶليل اƫاƃالتداول ưا 

3 -  ɂقة علǶتȆƫا ȧقوƩافية وكذلك اȑɋيولة اȆوال ȏة إىل االقتراȆȅǘƫحاجة ا ǧحتديد أوقا
 .اȆȅǘƫة ȅواء للمالȫ أو القروȏ طويلة وقصرية األجل وحتليل النǢȆ فيما بينهما

بويǢ اƫيزانية  حǢȆ نوț تعد اƫيزانية وفقاǄ لɊفكار اǺƫتلȦة الȆابقة الذكرÛ علɂ أȅاȃ ت          
ȓتداولة وتنتهي باألصول الثابتة أي البدء ف .النشاƫيزانية باألصول اƫا Ǣارية تبدأ تبويǲالية والتƫا ǧاȆȅǘƫا

   )1(.باألصول األكثر ȅيولة وتنتهي باألصول األقل ȅيولة والعكȄ صǶيǴ بالنȆبة Ž اƫنشǖة الصناعية

زانية تتمثل Ž توفري معلوماǧ عن طبيعة مقدار االȅتثمار Ž أصول وهبذا نصل إىل أȷ هدȣ وأƵية اƫي
 Ž يزانيةƫا ȴاهȆكما ت Û ةȆȅǘƫأصول ا Žصا ɂعل ȫالƫا ȧة لدائنيها وحقوȆȅǘƫا ǧة والتزاماȆȅǘƫا

     )2(:عملية التقدير اƫاƃ عن طريȨ توفريها

  .العائد لالȅتثماراǧ معدلأȅاȃ احتȆاب  .1

 .ȃ اƫال Ž اƫنشǖةأȅاȃ تقييȴ هيكل رأ .2

تقدير درجة الȆيولة واƫرونة اƫالية Ž اƫنشǖة وللǶكȴ علɂ درجة اǺƫاطر اليت تتعرȏ له اƫنشǖة  .3
 .  وتقديرها

 ǡ- دخلـائمة الـق :  
ƹثل الدخل واحداǄ من أهȴ اƫواȑيع اليت شȢلت الȦكر االقتصاديÛ حيƹ Ǭيل ȡالبية االقتصاديني         

ل بǖنه اƩد األقصɂ للقيمة اليت تȆتطيع الوحدة االقتصادية  توزيعها Œاية فترة زمنية معينة إىل تعريȤ الدخ
  )3(.مع اǂافظة علɂ الوȑع اƫاƃ اليت كانت عليها Ž بداية الȦترة 

نتيǲة بيع منتǲاőا أو تǖدية  اȆȅǘƫةتلǺيص للمعامالǧ اليت تولد إيراداǧ " وتعرȣ قائمة الدخل بŒǖا 
وكذلك اƫقابالǧ اليت تنتǰ عنها تلǺيص لɌيراداǧ واƫصروفاǧ هبدȣ أșهرǧ األرباǧ‘‘ , ǳاƪدما

  )4(.واȆƪائر الناƟة عن عملياǧ خالل فترة زمنية معينة

                                                 
 ȋ428,مرجع ȅبǽ Ȩكره.عبد الȆتار ألكبȆي )1(
)2(  Ûو وجريي جبانتȆكرهدوانالد كيǽ Ȩبȅ مرجع ȋ224 
)3( ȷمحدا ȷموǖي ومȑني القاȆكره. حǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ223 
 ȋ161. كلية التǲارة عني Ȅƽ .الدار اجلامعية للنشر. دليل اȆƫتثمر إىل بورصة األوراȧ اƫالية  :(2000) دطارȧ عبد العال محا )4(
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     Ž ǳفصاɋالدوري وا Ǵالرب Žحتديد صا Ȩاألعمال عن طري ǰنتائ ȷبيا ȴقائمة الدخل يت Ž أي أنه
واȅتǺداȳ ) التارƸية( ىل اȆƫاعدة Ž تقييȴ التدفقاǧ النقدية الدخيلة اƩالية مكوناته األȅاȅية اليت őدȣ إ

نتائǰ هذا التقييȴ ألȡراȏ التنبǘ بالتدفقاǧ النقدية الداخلية اȆƫتقبلية وإمكانية حتويل  إىل تدفقاǧ نقدية 
Cash Flows  .)1(     

 Ǆكن إعداد قائمة الدخل طبقاƹاألحد و Ǵني للربȅاȅهومني أȦامƵ Ƒȅاǂ:  

  .مȦهوȳ الربǴ من العملياǧ اجلارية أو من النشاȓ التشȢيلي ) أ

 .مȦهوȳ الربǴ الشامل ) ب

 ȳهوȦللم Ȩولوطبɉال األعمال اƭ Ž ةǖنشƫاءة اȦك ȃقيا ɂالتركيز عل ȴ2(.للدخل يت(  

ǧ واƫصروفاǧ ووفقاƬ Ǆذا اȦƫهوȳ يتȴ أعداد قائمة الدخل لقياȃ ربǴ النشاÛȓ أي أŒا تتȒمن اɋيرادا      
وهي اɋيراداǧ واƫصروفاǧ العادية اƫتكررة وبالتاƃ يȆتبعد من . اƫتعلقة بالنشاȓ اجلاري عن الȦترة اƫالية

    )3(.هذه القائمة اɋيراداǧ واƫصروفاȡ ǧري اƫتعلقة بالنشاȓ اجلاري

العملياǧ واألحداǫ و طبقاȦƫ Ǆهوȳ الربǴ الشامل  فاȷ قائمة الدخل Ǣƶ  أȷ تتȒمن أǭر كافة     
 ǧتبعاد العملياȅلك بالطبع بعد اǽخالل فترة زمنية معينة و ȫالƫا ȧيري حقوȢإىل ت ǧاليت أد ȣوالظرو

Ǆمالكا ȴتهȦال بصƫا ȃاب رأǶمع أص ȴالية اليت تتƧ4(.الرأ(    

ȡري اƫتكررة اليت أي أنه يتȴ إعداد قائمة الدخل حبيǬ تتȒمن كافة العملياǧ اƫالية العادية وȡري العادية و 
مالية بȐȢ النظر عن ارتباطها بالنشاȓ اجلاريÛ علȅ ( ɂنة(تǭǘر علɂ حقوȧ اƫلكية اليت وقعت خالل فترة 

    )5(.أȷ تȆتبعد العملياǧ الرأƧالية اليت تتȴ مع أصǶاب حقوȧ اƫلكية 

ومȦهوȳ الربǴ الشامل ونظر للمƎراǧ اليت يȆتند إليها أنصار كل من مȦهوȳ ربǴ النشاȓ اجلاري        
عند إعداد قائمة الدخلÛ فقد بدأǧ الدراȅاǧ اǂاȅبية اƫعاصرة وجلنة معايري اǂاȅبية الدولية بȒرورة 

ووفقاƬ Ǆذا  .)الربǴ من النشاȓ اجلاري والربǴ الشامل(إعداد قائمة الدخل علɂ أȅاȃ اجلمع بني اȦƫهومني 
قد أصبǶت قائمة الدخل أكثر أƵية لدɁ مȆتǺدمي التقارير ول. االƟاه تعد قائمة الدخل علɂ مرحلتني

                                                 
 ȋ211, مرجع ȅبǽ Ȩكره,  عباȃ مهدي الشريازي )1(
)2(  ÛنȆكرههندركǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ282. 
)3( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ170-171 
 .ȋ212, بǽ Ȩكرهمرجع ȅ,  عباȃ مهدي الشريازي )4(
)5( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ171 
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 Ǵالرب ȴويعد رق Ûة وتوقيتهاǖتقبلية للمنشȆƫالنقدية ا ǧقدار التدفقاƞ ǘالتنب ɂعل ȴاعدهȆا تŒلك أǽالية وƫا
   (1).الوارد Ž قائمة الدخل أكثر األرقاȳ اǂاȅبية أƵية ȆƫتǺدمي التقارير اƫالية 

خل إىل تقييȴ جدوɁ االȅتثماراǧ وعوائدها وتقييȴ مدɁ كȦاءة إدارة اƫشروț وőدȣ قائمة الد
وقدرőا علɂ اƩصول علɂ  االقتراȏ  -ومدɁ قدرة اƫنشǖة علɂ جذب االȅتثماراǧ -وفعالياőا 

 ǳاألربا ȴلرق Ǆشراǘا  مŒعن أ ǄالȒاالئتمانية ف ǧهيالȆال,  والت ǰنتائ ɂعل Ǆترة الحقه اعتماداȦاهها لƟترة اȦ
   )2(.الȆابقة 

  :قائمة التȢري يف حقوȧ املساƙƵ  -ج  

  تبني قائمة التȢري Ž حقوȧ اȆƫاƵني مبالȠ ومصادر التȢرياŽ ǧ حقوȧ اȆƫاƵني من

     )3(: وƹكن أȷ تشمل حقوȧ اƫلكية البنود التالية,  عملياǧ رأȃ اƫال

  .األȅهȴ اƫمتازة •

 ).بالقيمة االƧية( األȅهȴ العادية  •

 ).رأȃ اƫاƃ اȑɋاŽ(االحتياطي القانوين  •

 .األرباǳ اŎمعة •

• ȅزينة أƪا ȴشترا(هƫالشركة ا ȴهȅهأ.( 

•  ȴصص التقييƯ)Ɂأخر ǧشركا ȴهȅǖب ǧتثماراȅباال ȋخا.( 

• ȴتراكƫاألجنبية ا ǧصص ترمجة العمالƯ. 

ȡري ) اǂتǲزة(رباǳ ويظهر Ž هذه القائمة رأȃ اƫاƃ اƫدفوÛț وكذلك كافة اƫتȢرياŽ ǧ رقȴ األ
    )4(:اƫوزعة واالحتياطياǧ ولذلك يǭǘر علɂ هذه القائمة مصدرين أȅاȅيني Ƶا

فيتمثل Ž التوزيعاǧ علɂ أصǶاب حقوȧ اƫلكية اليت قد  الǮاينيتمثل Ž رأȃ اƫال اȑɋاÛŽ أما  :اɉول
  .تكوȷ توزيعاǧ لɊرباǳ أو توزيعاǧ من رأȃ اƫال

                                                 
 ȋ7. مرجع ȅبǽ Ȩكره. حممود عبد اƩليȴ اƪاليلية (1)

)2( Ûȷحلوة حنا ȷواȑكره رǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ216  
)3( ȈƵني دȆح ȴنعيÛ كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ16 
)4( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ172 
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ȅبية اƫتعارȣ عليها والتشريعاǧ القانونية ȑرورة اɋفصاǳ عن التȢرياŽ ǧ وتتطلǢ اƫبادǛ اǂا
ȅواء كǲزء مكمل لقائمة الدخل أو ȑمن مالحظاǧ التقارير اƫالية أو ) حقوȧ اƫلكية ( حقوȧ اȆƫاƵني 

ل كافة وتȢطɂ هذه القائمة فȒالǄ عن قائمة الدخ). قائمة التȢري Ž حقوȧ اȆƫاƵني(Ž شكل قائمة مȆتقلة 
مصادر التȢري Ž حقوȧ اȆƫاƵني اليت قد تنتǰ عن االȅتثماراǧ اƫقدمة من أصǶاب رأȃ اƫال أو 
التوزيعاǧ علɂ أصǶاب رأȃ اƫال بصورة أرباǳ أو كاǽ ȷلك التوزيع ȦơيȒاǄ أȅتردد وأȷ حتديد مصادر 

علɂ بنود حقوȧ  اƫلكية من أول يتطلǢ رصد التȢرياǧ اليت تǭǘر ) اȆƫاƵني ( التȢرياŽ ǧ حقوȧ اƫلكية 
 ɂلكية علƫا ȧحقو Ž ريȢوتتمثل قائمة الت Û اليةƫاية الدورة اŒ Ž لكيةƫا ȧإىل حقو Ǆالية وصوالƫالدورة ا

   )1(:العناصر اɇتية

1 - Žاȑمال إ ȃمال قانوين ورأ ȃإىل رأ ȴȆوينق țدفوƫال اƫا ȃرأ. 

 .رأȃ اƫال اƫكتǢȆ أو األرباǳ اǂتǲزة - 2

 .ȃ اƫال اǂتǢȆرأ - 3

 .رصيد حقوȧ اȆƫاƵني Œ Žاية الȦترة - 4

ويعد التȢري Ž حقوȧ اƫلكية حلقة الربȔ بني قائمة الدخل وقائمة اƫركز اƫاÛƃ وقد تتعدد مصادر 
التȢري Ž حقوȧ اƫلكية حبيǬ يتطلǢ األمر ơصيص قائمة منȦردة لبياȷ هذه اƫصادر اƫتعددة وتعرȣ هذه 

  )2(.ة التȢري Ž حقوȧ اƫلكيةالقائمة بقائم

  :ديةـائمة التدفقات النقــق –د  

تشكل قائمة التدفقاǧ النقدية أحدɁ التقارير اƫالية الرئيȆية اليت ينتǲها النظاȳ اǂاƑȅ وهي عبارة 
   )3(.عن كشȤ باƫقبوȑاǧ واƫدفوعاǧ اƪاصة ƞنشǖة خالل فترة مالية معينة

اƫقبوȑاǧ واƫدفوعاǧ النقدية Ž الȦترة اليت حتصل فيها هذه التدفقاǧ تبني قائمة التدفقاǧ النقدية 
 Ȥتثمارية أو ألنشطة التمويلية إىلواليت تصنȅيلية أو األنشطة االȢمن األنشطة التش ǧتدفقا ,  ȳكما تقد

  )4(.إيȒاحاǧ ملǶقة ترفȨ هبذه القائمة بالنȆبة لɊنشطة االȅتثمارية والتمويلية ȡري النقدية

                                                 
)1( Ûȷحلوة حنا ȷواȑر Ȩبȅ كره مرجعǽ.ȋ292-293 
 ȋ221, مرجع ȅبǽ Ȩكره,  عباȃ مهدي الشريازي )2(
 ȋ28. مرجع ȅبǽ Ȩكره. حممود عبد اƩليȴ اƪاليلية )3(
)4( ȈƵني دȆح ȴنعيÛ كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ15 
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  Žالية األمريكي وƫبة اȅاǂمعايري ا Ȅلƭ هذا الصدد أصدر )FASB ( ȴعيار رقƫا)95  ȳ1987لعا 
 ȴرق ƃالدو Ƒȅاǂعيار اƫالنقدية وتبعها إصدار ا ǧفيه بقائمة مالية جديدة هي قائمة التدفقا Ǣ7(طال (

 ȳالنقدية عا ǧال 1999بقائمة التدفقا ǧت قائمة التدفقاǶني أصبƩلك اǽ من ومن Ǆياȅاȅأ ăنقدية جزاء
    )1(.القوائȴ اƫالية

    )2(:واƬدȣ من قائمة التدفقاǧ النقدية مȆاعدة اȆƫتثمرين واƫقرȑني وȡريهŽ ȴ اŎاالǧ اɇتية

  .التنبǘ بالتدفقاǧ النقدية اȆƫتقبلية - 1
 ).التارƸية ( التقييȴ االرتدادي للتدفقاǧ النقدية اƩالية  - 2
3 -  ɂة علǖنشƫقدرة ا ȴومتقيي ǳرباɌل ǧعإجراء توزيعاȅتثمار والتوȅاال ǧقابلة متطلبا. 
اŎمع العرŸ (ويȒيȤ  ,حتديد مصادر االختالȣ بني صاŽ الدخل وصاŽ التدفقاǧ النقدية - 4

تقييȴ صاŽ التȢرياŽ ǧ صاŽ أصول الشركة وهيكلها اƫاÛƃ وتطوراǧ  )3()للمǶاȅبني القانونني
ومقارنة القيمة اƩالية للتدفقاǧ النقدية اȆƫتقبلية لشركاƯ ǧتلȦة  ƴاǯǽ التقدير للتدفقاǧ النقدية

ǧاǞنشƫقارنة بني تقارير األداء لعدد من اƫني قابلية اȆوكذا حت. 

  )4(:ويتȴ إعداد قائمة التدفقاǧ النقدية بǚحدɁ الطريقتني

  :الطريقة املباشرة) أ

 ƫمجال اɋ يةȆالرئي țعن األنوا ǳفصاɋاها اȒقتƞ ȴالنقديةيت ǧدفوعاƫوا ǧاȑقبو.  

ǡ (ري املباشرةȡ الطريقة:  

يتƞ ȴقتȒاها تȆوية صاŽ الربǴ أو اȆƪارة ƫراعاة أǭر اƫعامالǽ ǧاǧ الطبيعة ȡري النقدية وأي  
 ǧصروفاƫأو ا ǧيراداɋوبنود ا ÛتقبليةȆƫي أو اȑاƫيل اȢالتش ǧأو مدفوعا ǧاȑقبوƫا ȧقاǶتȅجيل أو اǖت

  .قاǧ النقدية لالȅتثمار أو التمويلاƫتعلقة بالتدف

وتوفر الطريقة اƫباشرة معلوماǧ قد تكوȷ مȦيدة Ž تقدير التدفقاǧ النقدية اȆƫتقبليةÛ األمر الذي ال 
  .يكوȷ متاحاǄ باȅتǺداȳ الطريقة ȡري اƫباشرة

                                                 
)1( Ûȷحلوة حنا ȷواȑكره رǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ294 
 ȋ226, مرجع ȅبǽ Ȩكره,  عباȃ مهدي الشريازي )2(
)3( Ƕللم Ÿمع العرŎاÛبني القانونينيȅكره اǽ Ȩبȅ مرجع ȋ316. 
)4( Ǣحممد أبو طال ƚƷ .كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ175 
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  :التقارير املالية الوصفية اɉخرɁ -ـه

  : للقوائم املاليةقائمة السياسات املتبعة واɋيضاحات املتممة  -1

تتطلǢ اƫعاير اǂاȅبية إعداد قائمة مȆتقلة للȆياȅاǧ اǂاȅبية اليت تتبعها الوحدة االقتصادية 
. وتعتƎ هذه القائمة جزء ال يتǲزأ من مصطلǴ القوائȴ اƫالية األȅاȅية. واɋيȒاحاǧ اƫتممة للقوائȴ اƫالية

قة اƫناȅبة لɌفصاǳ عن الȆياȅاǧ اǂاȅبية واƫعلوماǧ وللوحدة االقتصادية مرونة كافية Ž عرȏ الطري
 أهȴومن  –لذلك ال يوجد هناƴ ȫوǯǽ حمدد Ƭذه القائمة  -واɋيȒاحاǧ اƫتعلقة بالقوائȴ اƫالية 

     )1(:اɋيȒاحاǧ عن الȆياȅاǧ اǂاȅبية اليت يتȴ اɋفصاǳ عنها Ž هذه القائمة ما يلي

Û والȆياȅاǧ اǂاȅبية اƫتبعة واȆƫتǺدمة Ž معاجلة اƫعامالǧ عرȏ أȄȅ إعداد القوائȴ اƫالية )أ 
 .واألحداǫ اƫالية اƬامة

اɋفصاǳ عن البياناǧ الواجǢ اɋفصاǳ عنها واليت Ɓ يتȴ عرȑها Ž صلǢ القوائȴ اƫالية  )ب 
 .األȅاȅية

 ǯ( ȴالقوائ Ž هاȑعر ȴيت Ɓ تلك اليت Ǆافية خصوصاȑإ ǧأو معلوما ǧعن أي بيانا ǳفصاɋالية  اƫا
 .واليت Ǣƶ اɋفصاǳ عنها ɋعطاء صورة عادلة للقوائȴ اƫالية

  :تقرير مدقȨ احلسابات - 2 

 Ž ةǶا مصلƬ  ة اليتȦتلǺƫا ȣية اليت تعتمد عليها األطراȅاȅالركيزة األ ǧاباȆƩا Ȩتقرير مدق Ǝيعت
   )2(.البياناǧ اƫالية اƫنشورة

   )Ȧ:)3يه للمȆتǺدȳ مثلويȒمن تقرير مراقǢ اȆƩاباǧ معلوماǧ وص

  .التǭǖري اƫادي الȅتǺداȳ مبادǛ وطرȧ حماȅبية ơتلȤ عن تلك اƫقبولة قبوالǄ عاماǄ ) أ

 . تǭǖري التǶول من طريقة حماȅبة إىل أخرɁ من الطرȧ اƫقبولة قبوالǄ عاماǄ ) ب

حول مدɁ وبصȦة عامة فاȷ تقرير مراقǢ اȆƩاباǧ هو النتيǲة النهائية للقوائȴ اƫالية اȦƫصǴ عنها 
 . دقة اƫعلوماǧ الواردة فيها ومدƢ Ɂثيلها لعدالة العملياǧ اƫالية للمȆȅǘة خالل فترة مالية معنية

                                                 
)1( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ178 
)2( ( ȈƵني دȆح ȴنعيÛ كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ60 
)3( ȷمحدا ȷموǖي ومȑني القاȆكره .حǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ234 
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  :تقرير ƭلȄ اɋدارة - 3 

يتȒمن تقرير ƭلȄ اɋدارة معلوماǧ عن الشركة وأهدافها وكذلك معلوماǧ عن األنشطة التشȢيلية 
اȆƫتقبلي للمنشǖةÛ وƷتوي هذا التقرير ȡالبا معلوماǧ مالية  والتمويلية باȑɋافة إىل معلوماǧ عن األداء

ǧالقرارا ǽاơا Ž دمنيǺتȆƫاعد اȆري مالية تȡو . ȴقرة رقȦ1(وقد نصت ال ( ȏمن إطار إعداد وعر
 ɂنشورة يقع علƫالية اƫا ǧالبيانا ȏولية أعداد وعرǞȆم ȷبة الدولية أȅاǂالية عن جلنة معايري اƫا ǧالبيانا

   )Ȩ.)1 اɋدارةعات

 :  التقارير املالية اɋضافية -5-2- 1

يطلȨ علɂ هذا النوț من التقاريرÛ التقارير اƫالية اȑɋافية أو التقارير اƫلǶقةÛ وتقوȳ الوحدة 
    )2(.االقتصادية بǚعدادها بصورة اختيارية أو عند موافȨ اɋدارة ƫقابلة احتياجاǧ خاصة

مȆتمرة فȒالǄ عن وجود درجة عالية من عدȳ التǲانŽ Ȅ اƫعلوماǧ وƞا أȷ عملية القراراǧ عملية 
 Ǣافية إىل جانȑɋالية اƫالتقارير ا Ȑروري إعداد كل أو بعȒنه من الǚة فȦتلǺƫا ǧاǞȦاليت حتتاجها ال

  . التقارير اƫالية األȅاȅية اليت تلƑ احتياجاǧ كافة الǞȦاǧ اƪارجية

ة والعملية اƫهتمة باǂاȅبة Ž الوالياǧ اƫتǶدة األمريكية وقد șهرǧ الدعوة من اجلهاǧ العلمي
, وȡريهȴ..إىل تطوير التقارير اƫالية وǽلك بناء علɂ رȡبة اȆƫتثمرين والدائنني والبنوȫ , وȡريها.. واƱلترا

Ȑبع ǧاحتياجا Ȑبع Ƒافية اليت قد تلȑɋالية اƫهور عدد من التقارير اș هذا التطور من خالل ɂلǲويت 
      )3(.اȆƫتǺدمني

  :)املرحلية ( التقارير املالية الدورية  )أ 

وȡالباǄ ما يتȴ إعدادها ) ȅنة ( هي تلك التقارير اليت يتȴ عرȑها وتقدƹها عن فترة تقل عن الȦترة اƫالية 
 تلبية اƩاجة اȆƫتمرة من جانǢ اǂاȅبني الơاǽ القراراŽ ǧ أȅواȧ اƫال Ž هبدȣ )اقل من ȅنة(بشكل 

Ǣȅناƫوا ȴالئƫ4(.الوقت ا(  Ž لةǲȆƫا ǧالية األمريكية مجيع الشركاƫا ȧاألورا ȧوȅ ةǞوقد طالبت هي
  . الȆوȧ بȒرورة اɋفصاǳ الكامل ƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية ربع الȆنوية

  
                                                 

)1(  Ûبة الدوليةȅاǂ2000معايري ا:ȋ 45 . 
)2( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ181 
 ȋ48-54.الرياȏ اƫملكة العربية الȆعودية . شǘوȷ اƫكاتǢ جامعة اƫلك ȅعود. حتليل التقارير اƫالية  : (1993) حممود إبراهيȴ عبد الȆالȳ تركي )3(
 ȋ61.مرجع ȅبǽ Ȩكره اŎمع العرŸ للمǶاȅبني القانونينيÛ ا )4(
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 ǡ - التقارير املالية القطاعية:  

ǧ اليت Ƣارȃ أكثر من نشاÛȓ وتتȒمن معلوماǧ هامة يتȴ إعداد التقارير اƫالية القطاعية Ž اȆȅǘƫا
للمȆتثمرين اɇخرين الذي ال ƹكنهȴ الوصول إليها عن طريȨ اƫعلوماǧ اɋمجالية اليت تقدȑ ȳمن التقارير 

  .اƫالية األȅاȅية

ولقد ألزمت هيǞة ȅوȧ األوراȧ اƫالية األمريكية مجيع اȆȅǘƫاǧ اǲȆƫلة Ž الȆوȧ بȒرورة 
وǽلك هبدȣ التȢلǢ . ن اɋيراداǧ واألرباǳ اǂققة موزعة حǢȆ اɋنتاǯ أو اƫناطȨ اجلȢرافيةاɋفصاǳ ع

 ɂوقدا أوص ÛافةȒƫمشكلة القيمة ا ɂعل)FASB ( ȴرق ȷالبيا Ž)14 ( ȳهار مجيع  1989لعاșرورة إȒب
ȓمن النشا țصيلية عن مثل هذا النوȦالت ǧعلوماƫا.  

  :اريةاجل التقارير املالية بالقيمة -ج 

عن تȒافر جهود أطراȣ متعددة مرتبطة باƫنشǖة مثل أصǶاب رأȃ اƫال واɋدارة  اجلاريةتعƎ القيمة 
ألنه يعكȄ التȢرياMorley ( ǧ( لذلك تزداد أƵية هذا اȦƫهوȳ حǢȆ ما تعتمده . والعمال واƩكومة

   )1(.االجتماعية 

يȴ نتيǲة اƫنشǖة ليȄ علɂ أȅاȃ ما حتققه من يȆتطيع اȆƫتȦيدوȷ من تقي اجلارية وخالل قائمة القيمة
 Û ǧائية أو خدماŒ ǧاǲيطة إىل منتȅو ǧاǲومنت ǧويله من خاماǶما قامت بت ȃاȅأ ɂولكن عل ǳأربا
 Ž احهاƱة وǖنشƫابية اƶإ Ɂمد Ȅتلك القيمة كما تعك Ž ǯنتاɋة كل عنصر من عناصر اƵاȆم Ɂومد

   )2(.زيادة رفاهية اŎتمع 

  :احملاسبة االجتماعية قوائم -د

ƹكن تعريȤ قوائȴ اǂاȅبة االجتماعية بŒǖا ƭموعة من القوائȴ اليت يتƞ ȴوجبها قياȃ وحتليل األداء 
 ȏرȢلك بǽة وȦتلǺƫا ȣطراɋوا ǧاǞȦالالزمة لل ǧبية معنية وتوصيلها للمعلوماȅاالجتماعي لوحدة حما

 ǽاơوا ȴعملية تقيي Ž ȴőاعدȆمǧ3(.القرارا(  

                                                 
 ȋ27-29, مرجع ȅبǽ Ȩكره,   ازيعباȃ مهدي الشري )1(
 ȋ61, مرجع ȅبǽ Ȩكره. خالد عبد الرمحن أمحد علي )2(
 ȋ350, مرجع ȅبǽ Ȩكره,  عباȃ مهدي الشريازي )3(
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عد التقارير اƫالية عن األداء االجتماعي للمنشǞاǧ من أهداȣ التقارير اƫالية ويعد ǽلك األداء أحد ت
ويǖخذ ). رفاهية اŎتمع ( اƫعايري اليت ƹكن اȅتǺدامها لتقييȴ كȦاءة أداء الشركة من وجهة نظر اŎتمع 

  )1(:التقرير عن األداء االجتماعي أحد األشكال التالية 

  .Ȧي يتȒمن وصȦاǄ لɊنشطة دوȷ قيȴ التكاليȤ أو اƫنافع اليت حتققتتقرير وص )أ 

التقرير عن تكاليȤ األداء االجتماعي ويتȒمن هذا النوț من التقارير اƫبالȠ اƫنȦقة علɂ كل نشاȓ  )ب 
أما قيمة اƫنافع اǂققة من تلك األنشطة فال يتȴ . من األنشطة االجتماعية اليت تقوȳ هبا الشركة

 .نها Ž هذه التقارير نظراǄ لصعوبة قياȅهااɋفصاǳ ع

 ǯ(  فهو يعطي Ǆوالƽ ابقةȆال țولية االجتماعية وهو ما يعد أكثر األنواǞȆƫومنافع ا Ȥالتقرير عن تكالي
 .تصوراǄ معقوالǄ للقارǛ عن األداء االجتماعي للمنشǖة

Ȼ- التقارير املالية عن املوارد البشرية  

ƫيد من اȦتȆƫد هذه التقارير اƢ اءة من خاللȦداماها بكǺتȅية اȦوارد البشرية وكيƫعن ا ǧعلوما
تȦاصيل تكلȦة اختيار وتعيني وتدريǢ العاملني باƫشروț ونȆبة االȅتثمار Ž هذه اƫواد مقارنة باألصول 

  .األخرɁ وتقييȴ العائد علɂ االȅتثمار Ž هذه اƫوارد وȡريها

األȅاȅية والتقارير اƫالية اȑɋافية يتǴȒ أŒا ناƟة عن ومن العرȏ الȆابȨ لكل من التقارير اƫالية 
واƬدȣ الرئيȆي Ƭذا التطور . التطور التارƸي للȦكر اǂاȅ Ƒȅواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية

 ȣكن األطراƢ افيةȑية وإȅاȅتقارير مالية أ Ƈتمع أي تقدŎخدمة ا Ž بةȅاǂهو زيادة فعالية مهنة ا
  )ƪ.)2ارجية من مȆتǺدمي هذه التقارير من اơاǽ قراراǧ مالية واقتصادية رشيدةا

 

 

 

 

  

                                                 
)1( ȷمحدا ȷموǖي ومȑني القاȆكره. حǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ227 
)2( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ181 
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  .تلبيتها الحتياجات و ةاملالي التقارير يف احملاسبية املعلومات مɎئمة :الǮاين املبحث
            ǧعلوماƫيلة إيصال اȅبة وȅاǂا Ǝالية إىلتعتƫدميها من خالل التقارير اǺتȆمÛ Ƣ ثل أداةاليت ,

هدفها إىل عرȏ معلوماǧ كمية ǽاǧ طبيعة مالية عن الوحدة االقتصادية بالكيȦية اليت تȆاعد مȆتǺدميها 
ǧالقرارا ǽاơدارة واɋائه اȦك ɂعل ȴكƩا ŽÛ  الئمةƫا ǧة متطلباȅدرا ǬǶبƫهذا ا Ž ȴيتȅ وعلية

ǺتȆم ǧالية لتلبية احتياجاƫالتقارير ا Ž بيةȅاǂا ǧعنهاللمعلوما ǳفصاɋدميها وا.  

  :املالية التقارير يف احملاسبية للمعلومات املɎئمة متطلبات -  1-2

          Ȑبع Ɂير ȷتكو ȷمن أجل أ ǧعلوماƫا Ž نيȅاȅرورة توفر عنصرين أȒيدة  الكتاب انه من الȦم
  )Ƶ :)1ا

عاǧ بشكل مȦهوȳ أȷ تعرȏ التقارير اƫالية بطريقة علمية ȅليمة و أȷ ترتبȔ البنود واŎمو .1
 .ومنȴǲȆ مع القواعد العلمية

أȷ تتȒمن التقارير اƫالية اƫعلوماǧ اƫهمة واليت بدوŒا تعد التقارير اƫالية ȡري معƎة عن حقيقتها  .2
 .وال ƹكن االȅتȦادة منها

 إعداد و عمليةقوȳ عليها تالعتبار اƫقوماǧ األȅاȅية اليت ولتǶقيǽ Ȩلك الȢرȏ البد من األخذ Ž ا
 Ž Ȑالية واليت حددها البعƫالتقارير ا Ž ǧعلوماƫا Ƈو تقد ȏ2(:األيتعر(    

  :حتديد مستǺدمي التقارير املالية 1-1-2- 

 Ûǧال ترشيد القراراƭ Ž األكثر فائدة وصالحية ǧعلوماƫبية اجليدة هي تلك اȅاǂا ǧعلوماƫا ȷأ
د فقȔ علي اƪصائص النوعية اƫتوفرة بل يعتمد أيȒا لكن مȆتوɁ جودة اƫعلوماǧ واالȅتȦادة منها ال يعتم
أي مقدرȴő علɂ حتليل اƫعلوماǧ ومȆتوɁ الȦهÛ  ȴعلي خصائص تتعلȨ باȆƫتȦيدين منها أو متǺذ القرار

    )3(.ألدراȫ اƫتوفرة لديهȴاو

Ž ȴ يعترȣ بȷǖ التنوț القائ) FASB(وŽ هذا الصدد فƭ ȷǚلȄ معايري اǂاȅبة األمريكي        
ǧعلوماƫا ȣحتديد أهدا ȳيشكل حتديا أما ȴوخصائصه ǧعلوماƫدمي اǺتȆمÛ  ɁتوȆم ȏافترا ȷإ Ɨعƞ

                                                 
  ȋ52.مرجع ȅبǽ Ȩكرهȅ Ûليȴ إبراهيȴ اȆƩنية )1(
)2(  ÛȷخروǓو Ûكرهحممد عطية مطرǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ381 
)3( Ǣكره .  شارين خوجة الطيǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ4 
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معني من الȦهȴ واɋدراȆƫ ȫتǺدمي اƫعلوماǧ يǭǘر بصورة مباشرة علي مȒموȷ التقارير اƫالية األȅاȅية 
ɁتوȆم ɂر علǭǘقة أي أنة يǶلƫالية اƫالتقارير ا ɂوعل ȳالعا ȏرȢال ǧاǽ ǳفصاɋا.  

        ȃاȅبية األȅاǂا ǧعلوماƫدمي اǺتȆالذيويعد حتديد م  ǳفصاɋا ǧة حتديد مقوماȅاȅأ ɂعل ȴيت
وƹثل مȆتوɁ الȦهȴ واɋدراȆƫ ȫتǺدمي اƫعلوماǧ عامال مهȴ لالȅتȦادة من . Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية

ǧالقرارا ǽاơا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫعلو. اƫدمي اǺتȆم ȷبةكما أȅاǂا ǧأدبيا Ž كما جاء ǧنوعني  ما
واȆƫتǺدمني ǽوي , )ǽاǧ النȦع العاȳ(دمني العاديني اȆƫتƯ :ǺتلȦني من مȆتǺدمي اƫعلوماǧ وƵا

ǧعلوماƫاصة من اƪا ǧاالحتياجا.  

ة واجلدير بالذكر أȷ هǘالء اȆƫتǺدمني للتقارير اƫالية قد ال تتȨȦ مصاƩهŽ ȴ عرȏ التقارير اƫالي    
الȷ وجهاǧ نظرهȴ إليها ƯتلȦةÛ وقد أǭار هذا االختالȣ أو التناقȐ بني مصاƩهȴ بروز مشاكل عديدة 
ارتبطت بتǶديد أهداȣ التقارير اƫالية الواجǢ حتقيقهاÛ وبالتاƃ يتǭǖر مȒموȷ وإفصاǳ وعدد تلك التقارير 

Ɂة أخرǞف ɂة معينة علǞة فǶمصل ǢليȢالية عند تƫا .  

 ȣاȑكما أ)ȣ.ال ȟداȦ,2002:( )1(  النظر ǧوجها Ž متعددين ǧعلوماƫدمي اǺتȆم ȷǖب
ȦتلƯا  نيوŒذوǺاليت يت ǧنوعية  القرارا ŽÛ ɂدمني علǺتȆƫا ȷيكو ȷأ Ǣƶ ƃكامل من  و بالتا ɁتوȆم

فقد تتوفر معلوماǧ مالءمة وǽاǧ مصداقية ǘƬالء اȆƫتǺدمني  Ûلمعلوماǧ اليت ƹلكوŒاالȦهȴ واɋدراȫ ل
ومن هنا Ʊد أنة Ǣƶ حتديد هǘالء . ȴƬبنȆبة  فائدة  Ƭاكنهȴ ال يȦهموȷ حمتواها وبالتاƃ فŒǚا ليȆت وأل

ȫدراɋوا ȴهȦال ɁتوȆو حتديد م ǧدمني للمعلوماǺتȆƫاÛ ة تمكن تلȆȅǘƫإدارة ا ǧمن توفري معلوما
ǧالقرارا ǽاơا Ž مصداقية ǧاǽو ȴƬ بية مالئمةȅحما.  

 ȏ الƔ تستǺدم فيها املعلوماتحتديد اȡɉرا 2-1-2-

من أجل حتديد األȡراȏ اليت تȆتǺدȳ فيها اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ǣƶ ربȔ الȢرȏ الذي تȆتǺدȳ فيه 
أي ƞعƗ أȷ تكوȷ اƫعلوماǧ مرتبطة ارتباȓ وǭيقا من حيǬ قدراőا اɋيȒاحية . اƫعلوماƝ ǧاصية اƫالءمة

  )2(.إعدادهاودرجة التǭǖري Ž اƬدȣ الذي يتȴ من أجلة 

بقولة أȷ اƫعلوماǧ اƫقرر تǲȆيلها وعرȑها Ž التقارير ) Samuele Boliga( وكما يǘكد ǽلك 
    )1(.اƫالية ألبد أȷ يتȴ أعدادها علɂ أȅاȃ مالءمتها Ʃاجة اȆƫتǺدمني

                                                 
)1( ȟداȦال ȟكره. فداǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ51 
 .ȋ20.مرجع ȅبǽ Ȩكره.خالد عبد الرمحن أمحد علي )2(
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 ȏمن إعداد وعر ȏرȢمع بني الƟ بيةȅاǂا ǧالءمة للمعلوماƫخاصية ا ȷكن القول أƹ لكǽ ɂوعل
 الذيوهي بذلك تعد اƫعيار النوعي  Ûقارير اƫالية الȅتǺدمها وطريقة إعدادها وعرȑها Ž التقارير اƫاليةالت

  .Ʒدد طبيعة اƫعلوماǧ اليت Ǣƶ التقرير عنها وتقدƹها اƃ اȆƫتǺدمني Ƭا

  طبيعة ونوț املعلومات احملاسبية -3-1-2

Ǣƶ أȷ حتتوي عليها التقارير اƫالية يتوقȤ علɂ مدɁ إȷ عملية حتديد طبيعة اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت 
توفر ƭموعة من اƪصائص للǶكȴ علي صǶتها ومالئمتها وكȦاءőا Ƣ Žكني اȆƫتǺدمني اǺƫتلȦني من 

  . فهمها و اȅتǺدامها Ž عملية اơاǽ القراراǧ بصورة صǶيǶة

  حتديد أساليب وطرȧ إعداد وعرȏ املعلومات احملاسبية 4-1-2-

ȑوا ǴGardy طريقة إعداد ا ȷ)عȑفهمها ) و Ž رǭǘالية تƫالتقارير ا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا ȏوعر
    )2(.علي حتقيȨ أهداȣ اɋفصاǳ اǂاƑȅ عنها

 Ǣƶ لذاȷهل  أȆي ȧوطر Ǣاليȅوأ Ȅȅأ ɂالية علƫالتقارير ا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا ȏإعداد وعر ȴيت
طقية تركز علي ƭموعة من األمور اجلوهرية وفقا لطبيعة اƫعلوماǧ فهمها وترتيبها وتنظيمها بصورة من

  .ودرجة األƵية النȆبية وƞا يتناǢȅ مع معايري وقواعد اǂاȅبة اƫالية والدولية اƫقبولة قبوال عاما

 -5-1-2ȏونشر املعلومات احملاسبية توقيت عر  

لية علɂ وجوب عرȏ ونشر اƫعلوماǧ أكدǧ متطلباǧ مهنة العمل اǂاƑȅ و معظȴ التشريعاǧ اƫا
وǽلك ألȷ قيمة اƫعلوماǧ وفائدőا تتوقȤ علɂ صǶتها والتوقيت . اǂاȅبية Ž الوقت اƫناǢȅ الơاǽ القرار

 أTse,1986) (ȷوŽ هذا الصدد أشارǧ الدراȅة اليت قاȳ هبا . اƫناɋ Ǣȅصدارها و تقدƹها للمȆتǺدمني
يتȴ فيه نشر هذه  الذيأȅعار األوراȧ اƫالية عند التاريǸ  التǭǖري Žرة علي اƫعلوماǧ تكوȷ أكثر مالئمة وقد

   )3(.اƫعلوماŻ ǧ تقل قيمة هذه اƫعلوماƞ ǧرور الوقت لتقادمها 

  

 

                                                                                                                                                    
 .ǽ .ȋ85كرهمرجع ȅبȨ ,علي  الصيǴ ععبد اƩميد مان )1(
 ȋ159.اɋماراǧ العربية اƫتǶدة .دار الȦكر للنشر والتوزيع ȅ1ة نظرية اǂاȅبةȓ Ûدرا :(1989) حممد الȆيد الناȡي )2(
دراȅة حتليلية لȆوȧ األوراȧ اƫالية  .أƵية اƫعلوماǧ اǂاȅبية وهدي كȦايتها ƪدمة قراراǧ االȅتثمار Ž األوراȧ اƫالية :(1996) وائل إبراهيȴ الراشد )3(

 ȋ35. العدد األول .اŎلد الثالǬ .للمǶاȅبةاŎلة العربية  .بدولة الكويت
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    : التقارير املالية ذات الȢرȏ العام يمستǺدم -2- 3

 ȣطراɋكافة ا ǧاحتياجا Ȩإىل حتقي ɂعȆالية تƫالتقارير ا ȷأ ȣعروƫمن ا ǧعلوماƫا ȴيدة من نظȦتȆƫا
 Ǵهذه التقارير مصطل ɂعل Ȩويطل Ûبيةȅاǂالعامة " ا ȏراȡɋا ǧاǽ اليةƫالتقارير ا " Ȩتطاب ȏلك بافتراǽو

 Ǆنظرا Ǆكن عملياư ريȡ لكǽو Ûǧعلوماƫمن ا ȴőثل اهتماماƢالية وƫدمي التقارير اǺتȆمجيع م ǧاحتياجا
Ûدمي التقاريرǺتȆم ǧلتباين احتياجا  ÛاƬ يكل التمويليƬقوة ا Ɂة مدȅداء الشركة ودراǖب ȴمن يهت ȴفمنه

كما هو اƩال Ž اهتماماǧ الدائننيÛ ومنهȴ من يركز علɂ دراȅة رحبية الشركة واȅتمراريتهاÛ كما هو 
  )1(.اƩال بالنȆبة الهتماماǧ اȆƫتثمرين وهكذا لبقية اȆƫتǺدمني 

 حمدودية البياناǧ واƫعلوماǧ اليت يتȴ عرȑها Ž التقارير إىل )2()1997ندÛɁ (وŽ هذا الصدد أشار 
 Ž ȷبوȡاليت ير ǧاǞللمنش Ȩالدقي ȴالتقيي ɂدمني علǺتȆƫقدرة ا ȳدي إىل عدǘا يư Ûنةȅ اية كلŒ اليةƫا

  .االȅتثمار فيها

Ž ǳفصاɋاعتماد ا ȳبية وعدȅاǂا ǧعة من البياناȅوجود قاعدة وا ȴتƷ األمر ȷǚلك فǽ ɂوعل 
 Ž اعدةȆƫا Ž شلȦجامد وي Ǣقال Ž بةȅاǂع اȒلك يǽ ȷأ Ǭمعني حي ȳدǺتȆم ȃاȅأ ɂالتقارير عل

   )3(.إعداد نظريتها باƫرونة الكافية Ž عصر Ƨته التȢيري اȆƫتمر

ويعرȏ الȦكر اǂاƑȅ مدخلني أȅاȅيني ɋعداد التقارير اƫالية ș Žل تعدد اȆƫتǺدمني وتباين 
    )4(:وهذاȷ اƫدخالƵ ȷا. ƷتاجوŒا اƫعلوماǧ اليت

أȷ مȆتǺدمي التقارير اƫالية ȡري معروفنيÛ وȴƬ احتياجاȡ ǧري متǲانȆة وبالتاƃ فȷǚ التقارير  •
  .اƫالية تقدƪ ȳدمة كل األȡراȏ واالȅتǺداماǧ وال تصلƪ Ǵدمة ȡرȏ أو مȆتǺدȳ بذاته

ياجاȴő اƪاصة من اƫعلوماǧ وبالتاƃ فȷǚ أȷ مȆتǺدمي التقارير اƫالية معروفني وƹكن حتديد احت •
التقارير اƫالية يتȴ إعدادها حبيǬ حتتوي علɂ معلوماǧ موجهة الȅتǺداȳ حمددÛ ومن هنا كانت 

  .نشǖة االƟاه Ʋو اɋفصاǳ اƫتعدد

                                                 
كلية االقتصاد  . رȅالة ماجȆتري ȡري منشورة. أǭر اɋفصاǳ اǂاŽ Ƒȅ التقارير اƫالية اƫنشورة علɂ أȅعار األȅهȴ :(2004) حممد عبد اهللا اƫهندي )1(

 ȋ31.عماÛȷ األردȷ .جامعة Ǔل البيت .والعلوȳ اɋدارية
ƭلة الȦكر  .دراȅة تطبيقية .أǭر القوائȴ اƫالية علɂ أȅعار األȅهȅ Ž ȴوȧ األوراȧ اƫالية Ž مجهورية مصر العربية :(1997) يȴ نداءحممد جƎاȷ إبراه )2(

Ƒȅاǂالعدد األول .ا. Ȅƽ مصر .جامعة عني.ȋ62. 
)3( ȷمحدا ȷموǖي ومȑني القاȆكره. حǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ248. 
 .ǽ ,ȋ160كره مرجع ȅبȨ,  عباȃ مهدي الشريازي )4(
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ولكن االعتماد علɂ هذا ƫدخل ȅيكوȷ من شǖنه إصدار عدد ال Œائي من التقارير اǺƫتلȦة اليت 
  .ع االȅتǺداماǧ اǺƫتلȦة وهو ما ال ƹكن حتقيقه عملياƫ Ǆا يترتǢ عليه من أعباء باهȒهتتناǢȅ م

لذلك șهر االƟاه اƩديǬ ليǲمع بني اƫدخلني الȆابقنيÛ حيƹ Ǭكن حتديد االحتياجاǧ اƫشتركة  
Ž نȄȦ الوقت للمȆتǺدمني الرئيȆيني للتقارير اƫاليةÛ وبالتاƃ إعداد تقارير مالية ǽاǧ اȅتǺداȳ عاȳ و

  .تȒمينها معلوماǧ مالئمة Ƭذه االحتياجاǧ اƫشتركة

وȑ Žوء ما تقدȳ يرɁ الباحǬ أنه حƓ حتقȨ التقارير اƫالية ǽاǧ الȢرȏ العاȳ هدفها ș Žل تعدد 
 ɂعل ȣميدانية للتعر ǧاȅتدعي إجراء دراȆلك يǽ ȷǖف ǧعلوماƫمن ا ȴőدمني وتباين احتياجاǺتȆƫا

ǺتȆƫا ǧالتقارير احتياجا ȴبهȅدمني الذي تناǺتȆƫا ɂعل ȣوكذا التعر Ûاليةƫيني للتقارير اȆدمني الرئي
اƫالية ǽاǧ الȢرȏ العاÛȳ حƓ يتƖȆ إصدار توصياɋ ǧعداد تقارير خاصةÛ وكذا معرفة البنود اليت تشكل 

  .أƵية نȆبية للمȆتǺدمني واɋفصاǳ عنها Ž الوقت اƩاƃ واȆƫتقبل

ȅهذه الدرا Žو Ž رهاǭالية وأƫالتقارير ا Ž صائص النوعيةƪا ɂالتركيز عل Ǭاول الباحƷ ȣوȅ ة
  .اơاǽ القراراǧ من قبل مȆتǺدميها

  :االحتياجات املعلوماتية ملستǺدمي التقارير املالية -3-3

دامها Ž التقارير اƫالية هȴ األشǺاȋ الراȡبوŽ ȷ اƩصول علɂ اƫعلوماǧ اƫالية الȅتǺ يمȆتǺدم         
 ȣة الختالǲا نتيŒتاجوƷ اليت ǧعلوماƫاصيل اȦنوعية وت Ž ȷدموǺتȆƫا ȤتلƸو Ûǧالقرارا ǽاơعملية ا

ǧالقرارا ǽاơا اŒǖبش ȴطبيعة األنشطة اليت تت.  

         Ȥة التكاليǲدمني نتيǺتȆƫالء اǘƬ صيليةȦردية والتȦال ǧالوفاء باالحتياجا Ǣال يصعƩوبطبيعة ا
    )1(.وعنصر الوقت الذي يتطلبها إعداد معلوماǧ مالية لكل جهة بعينها الباهظة

        ǧالية قد أعدƫالتقارير ا ȷبة األمريكية أȅاǂمجعية ا ǧهذا الصدد أشار Žاوȅيدين أȦتȆƫدمة اƪ Ǆاȅ
 ǧعلوماƫا ɂصول علƩا Ž قدرة حمدودة ȴƬ ة والذينǖنشƫا ǯ2(.الالزمةمن خار(  

  

  

                                                 
)1(  Ûالك عمر زيدƫكرهعبد اǽ Ȩبȅ مرجع  .ȋ141. 
)2(  Ûتركي ȳالȆعبد ال ȴكرهحممود إبراهيǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ11. 
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  :ي ȅيتȴ عرȏ أهȴ فǞاǧ مȆتǺدمي التقارير اƫالية ونوعية اƫعلوماǧ اليت ƷتاجوŒاوفيما يل

  :املستǮمرون -3-3-1

 Ǆاȑة أكثر تعرǞȦوتعد هذه ال Ûاليةƫوتقاريرها ا ǧرتبطة بالشركاƫا ȣمن أكثر األطرا ȷتثمروȆƫيعد ا
 أكثركما أȴŒ . قيȨ أهدافهاللمǺاطر وحتمل ما قد يترتǢ عليها من خȆائر Ž حالة فشل الشركة Ž حت

 ǯتاƷ لذلك ÛاحهاƱ حالة Ž ادة من العائدȦتȅا ȣاألطراȷتثمروȆƫ  ǧعلوماƫإىل ا ȷتملوǂوا ȷاليوƩا
 االǭننياȦƫيدة الơاǽ القراراǽ ǧاǧ العالقة بالشركة واليت قد تǖخذ صيȢة اȅتثمارية أو صȦة رقابية أو 

Ǆ1(.معا(  

  )Ȇƫ: )2تثمرين يهمهȴ اƩصول علɂلذلك ƹكن القول أȷ فǞة ا

  .معلوماǧ عن األرباǳ الȦعلية اƫتǶققة  -أ 

 .األرباǳ اǂتȆبة للȆهȴ الواحد -ب 

 ǯ-  الواحد ȴهȆوزعة للƫا ǳاألربا. 

 .القيمة الȆوقية للȆهȴ الواحدÛ ومعدالƴ ǧو أȅهȴ اƫنشǞاǧ اƫماǭلة  -د 

من Ż مدɁ كȦاءőا Ž اȅتȢالل معلوماǧ عن كȦاءة إدارة الشركة Ž رȅ ȴȅياȅتها التمويلية و  -ه 
 .اƫوارد االقتصادية اƫتاحة للشركة

Ž وȑع  األȅاȅيبȷǖ اƫعلوماǧ اǂاȅبية تعتƎ اƫصدر  )3()1994زين الدينÛ ( أشاروŽ هذا الصدد 
  .أو إنشاء أو تركيǢ هيكل األȅعار النƑȆ لɊوراȧ اƫالية

  :اɋدارة -3-3-2

والȆبǽ Ž Ǣلك . كثر إƩاحا وأƵية من حاجاǧ األطراȣ األخرɁتبدو حاجة اɋدارة للمعلوماǧ أ
  .واƫتمثل Ž التǺطيȔ والرقابةÛ والتقييȴ وإعداد التقارير عن نتائǰ أنشطتها, يتمثل Ž طبيعة نشاȓ اɋدارة

                                                 
 .ȋ73.مرجع ȅبǽ Ȩكره.خالد عبد الرمحن أمحد علي )1(
 ȋ73.مرجع ȅبǽ Ȩكره.عبد اƫالك عمر زيد )2(
 .دراȅة لبعȐ مشكالǧ عرȏ األوراȧ اƫالية والطلǢ عليها .ودورها التنموي اƫنشود ȅوȧ األوراȧ اƫالية اƫصرية :(1994) صالǳ زين الدين )3(

  ȋ73. اƢǘƫر العلمي الثامن عشر لالقتصاديني اƫصرينيÛ القاهرة
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يتمثل التǺطيŽ Ȕ . أȷ مهمة التǺطيȔ هي اجلانǢ األول Ž وșيȦة اɋدارة والشركة بصورة عامة
  .مǰ اليت من شŒǖا أȷ تȆاهŽ ȴ حتقيȨ أهداȣ الشركة من خالل االȅتǺداȳ األمثل Ƭاإعداد الƎا

 ƖȆولن يت Ûحتقيقها Ž اƬمن خال Ǣȡخططها اليت تر ȴȅالشركة بر ȳتقو ȣوء تلك األهداȑ ɂوعل
ȣية الوصول إىل تلك األهداȢوارد بƫة لتلك اǶȑوƫالية اƫا ǧعلوماƫلك إال من خالل اǽ.  

الرقابة فتتعلƞ Ȩهمة التǖكد من كȦاءة وفاعلية التنȦيذ للǺطة اليت ȅبȨ وȑعها للتǶقيȨ  أما مهمة
وتتعلȨ مهمة التقييȴ بالوصول إىل قرار حول مدɁ حتقيȨ الشركة ألهدافهاÛ كما تشمل . أهداȣ الشركة

التقييȴ علɂ ويكوȷ . حتديد مكانة الشركة Ʃ Žظة معينة من خالل مركزها اƫاƃ ومن خالل نوț نشاطها
الشركاǧ اƫماǭلة  مȆتوɁ الشركة Ȧƞردها مقارنة باƫوازنة التقديريةÛ أو مقارنة مع الȆنواǧ اƫاȑية أو مع

ȓالنشا Ž اƬ.)1(  

  :الدائنون واملوردون -3-3-3

يهتموȷ باƫعلوماǧ اليت Ƣكنهȴ من تقدير مدɁ إمكانية اɋقراȏ أو البيع باɇجلÛ والتǖكد من توفري 
لة النقدية الكافية لدɁ طالƑ القرȏ أو منǴ االئتماÛȷ حبيǬ يȆتطيعوȷ تȆديد ما عليهŽ ȴ تاريǸ الȆيو

ȧقاǶتȅاال.  

  :املوșفون -3-3-4

 Ûفيها ȷاليت يعملو ǧاǞنشƫتقرار رحبية اȅتعلقة باƫا ǧعلوماƫبا ȴƬ لةǭماƫا ǧموعاŎوا ȷوȦșوƫا ȴيهت
Ž دامهاǺتȅال ǧعلوماƫإىل ا ȷتاجوƷ مزايا كما ɂصول علƩأو ا ǧرتباƫاصة بزيادة اƪا ȴتعزيز مطالبه 

Ɂأخر.  

  :العمɎء -3-3-5

يهتȴ العمالء باƫعلوماǧ اƫتعلقة باȅتمرارية اƫشروț أو الشركة من عدمهÛ كما يهتموȷ بنوعية 
  .وجودة اƪدماǧ اƫقدمة ومواعيد توفريها

  

  

                                                 
 ȋ146-148.مرجع ȅبǽ Ȩكره.عبد اƫالك عمر زيد.  )1(
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  :املنافسون -3-3-6
ƫا ȴيهت ȴومراكزه ȴمعه ȷوȆاليت يتناف ǧاȆȅǘƫا ǰتعلقة بنتائƫا ǧعلوماƫة عامة بتلك اȦبص ȷوȆناف

 ɂعل ȧوȆال Ž لȒأف Ǆعاȑو ȴية معنية تعطيهƟتراȅع إȑو Ż Ûƃاƫا ȴومركزه ȴهǲقارنتها مع نتائƫ اليةƫا
ȴيهȆاب منافȆح.  

  :الدولة ومؤسساőا املǺتلفة -3-3-7
ǺƫتلȦة باƫعلوماǧ اƫالية لتǶقيȨ أȡراȏ الدولةÛ كتǶديد الȆياȅاő ǧتȴ الدولة ومȆȅǘاőا ا

الȒريبيةÛ ومدɁ تطابȨ اƫعلوماǧ اƫالية مع القوانني النافذة Ž الدولةÛ كما حتتاǯ الدولة إىل اƫعلوماǧ اليت 
Ɂمشاهبة أخر ǧوإحصاءا Ûالدخل القومي ǧحصاءاɋ ȃاȅǖك ȳدǺتȆت.  

3-3-8- Ȝاجملتم:  
مع األشǺاȋ الذين يقعوȷ خارǯ نطاȧ الǞȦاǧ الȆالǽ Ȥكرها والذي يعكȆوȷ ويقصد باŎت

وőتȴ هذه الǞȦة باƫعلوماǧ اƫالية والتقارير األخرɁ حول نشاȓ . طموحاǧ وتصوراǧ الشعǢ بصȦة عامة
اƫنشǞاǧ وƴائهاÛ واƟاهها هل يصŽ Ǣ مصلǶة اŎتمع وحتقيȨ رفاهيتهÛ وأǭر نشاȓ اƫنشǞاǧ علɂ البيǞة 

  .واألȑرار الناƟة عن مزاولة هذا النشاȓ والوȅائل الكȦيلة بتالفيها Ž اȆƫتقبل
وما تقدǽ ȳكره من مȆتǺدمي التقارير اƫالية واحتياجاȴő من اƫعلوماǧ ليȄ علȅ ɂبيل اƩصرÛ بل 

ȴȡ من وعلɂ الر. هناȫ فǞاǧ أخرɁ متنوعة حتتاǯ بصȦة مȆتمرة إىل معلوماǧ مالية وȡري مالية عن اƫنشǖة
ɂعل ǬǶبالب ȨȦها لكنها تتȑراȡأ ȣالختال Ǆتبعا ǧعلوماƫمن ا ǧاǞȦهذه ال ǧاحتياجا ȣ1(:اختال(   

معلوماǧ حول مدƱ Ɂاǳ الشركة Ž اȅتثمار األموال اليت تديرها وحتقيȨ عائد ƭزي  -أ 
  .للمȆاƵنيÛ ومدƱ Ɂاǳ الشركة كذلك ȅ Žياȅتها التمويلية وƱاǳ إدارőا التنȦيذية

مدɁ قدرة اƫنشǖة علɂ االȅتمرارية ومȆاƵتها Ž االقتصاد الوطư ƗثالǄ  لǧ حومعلوما -ب 
 .بالقيمة اȒƫافة أو ƞقدار ما حتمله من تكاليȤ اجتماعية

 ǯ-   الشركة ȓة نشاǲالتعبري عن نتي Ž اليةƫوعدالة التقارير ا ȧصد Ɂحول مد ǧمعلوما
 .افذة عند إعداد Ɵهيز تلك التقاريرومركزها اƫاÛƃ ومدɁ مراعاة القوانني اǺƫصصة والن

 

                                                 
 ȋ581.عماÛȷ األردȷ. دار حنني للنشر .اɋفصاǳ اǂاƑȅ والتǶليل .ياȃاǂاȅبة اƫاليةÛ الدورة اǂاȅبية ومشاكل الق :(1993)حممد عطية مطر )1(
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وŽ نȄȦ وقت أوǓ Ǵȑخروȷ أȷ طبيعة االحتياجاǧ اƫعلوماتية لكل فǞة من اȆƫتǺدمني كما يلي  
:)1(    

  تياجاتــــاالح  ǺدمƙـǞة املستـف

  املستǮمرون
  العائد على رأس املال املستǮمر -
  النمو يف القيمة الȮلية املنȚمة -

  املونــالع
- șمن الوɉيفيا 
 يف اɉرباǳ املشاركةمعدالت اɉجر وحجم  -
  مستوɁ الدخل السنوي -

 القدرة على إعادة سداد الفائدة على رأس املال -  قرضونــامل
  الضمان املتاǳ يف حالة عدم السداد -

  املوردون الدائنون التجاريون
 االئتمانية للمؤسسةالقدرة  -
  الفترة املتاحة للسداد -

  مɎءــالع
 ضمان تقدƇ اخلدمات -
- țضمان استمرار املشرو  

  احلȮومة ومصاحلها
- Ƒاملوقف الضري 
  إحصائيات التجارة -

  مهورــاجل
 اɉمن الصناعي -
 االعتبارات البيǞية -
  اɉداء االقتصادي الȮلي -

وȑ Žوء ما تقدȳ حول مȆتǺدمي التقارير اƫالية وطبيعة اƫعلوماǧ اليت ƷتاجوŒا وباالȅترشاد ƞا 
   )2(.أورده 

Ǭ اȅتǺالȋ أهȴ البياناǧ واƫعلوماǧ اǂاȅبية الالزمة لتلبية حاجاǧ اȆƫتȦيدين Ž وƹكن للباح
  :اơاǽ القراراÛǧ وƹكن حصرها Ž العناصر الرئيȆية التالية

وهي عبارة عن اƫعلوماǧ اǂاȅبية الȦعلية اليت  :)التارƸية ( املعلومات احملاسبية عن الفترة السابقة  - 1
لية واƫتمثلة بكافة أرصدة اȆƩاباǧ اليت تظهرها قائمة الدخل تتȒمنها التقارير اƫا

 ƃاƫركز اƫيزانية العمومية(وقائمة اƫترة و ) اȦعلية عن الȦال ǰالنتائ Ȅواليت تعك
                                                 

)1(  Ûيȡيد الناȆكرهحممد الǽ Ȩبȅ مرجع  .ȋ94.Ȥبتصري. 
)2(  ÛǢكرهكمال عبد العزيز النقيǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ306 
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الȦتراǧ اƫالية الȆابقة وتقوȳ اƫنشǞاǧ باɋفصاǳ عنها وعرȑها للمȆتǺدمني 
ƫا ȣعلي مع األهداȦمقارنة األداء ال ȴƬ ƖȆتقبليةليتȆƫا ȣرحلية واألهدا.  

Ƣثل هذه اƫعلوماǧ أƵية بالȢة  :املعلومات اخلاصة بالتنبؤات عن الفترة املستقبلية للمنشǖة -2
ȡري . للمȆتȦيدين وخاصة اȆƫتثمرين إǽا Ź وȑعها Ž مصاȣ اƫعلوماǧ اƫطلوبة
لتȦصيليةÛ أȷ إعداد وعرȏ مثل هذه اƫعلوماƷ ǧتاǯ إىل دراȅاǧ لتǶديد بنودها ا

  .وتتركز أƵيتها Ž مقدار العائد اƫتوقعÛ ونȆبة التوزيعاǧ اƫزمع توزيعها وȡريها

اɋدارة Ž  تنبع أƵية هذه اƫعلوماǧ للمȆتǺدمني من الدور الذي تلعبه : املعلومات اخلاصة باɋدارة -3
فعندما  ,Ʊاǳ أو فشل اƫنشǖةÛ إǽ أȷ إدارة اƫنشǖة هي الرباȷ الذي يقود اƫنشǖة

ȷǚف ǧالقرارا ǽاơا Ž عرفة واألمانة والعقالنيةƫة واƎƪدارة باɋهذه ا ȴȆلك  تتǽ
ǴيǶص Ȅري نشاطها والعكȅ ɂعل Ȅينعكȅ.  

 اǳ احملاسƑ يف التقارير املاليةاɋفص -2-4

 Ǆحال توفره جوا Ž ȨقƷ Ƒȅاǂا ǳفصاɋفا ÛاحهاƱ ȃاȅة وأȆȅǘأي م ǳرو Ƒȅاǂا ǳفصاɋا Ǝيعت
 ȧوȆال Ž تعاملةƫا ǧاȆȅǘƫا ǧراقبة ميزانياƞ عنيةƫا ǧاجلها ȳتعاملني من خالل قياƫمن الثقة بني ا
واɋشراȣ علɂ وȅائل اɋعالȳ اǺƫتلȦة اليت تشكلها هذه اȆȅǘƫاÛ ǧ والتدخل ɋزالة الȈȢ ومنع إعطاء 

    )1(. معلوماȡ ǧري صǶيǶة للمȆاƵني

ائȴ اƫالية كمǺرجاǧ للنظاȳ اǂاƑȅ القائŽ ȴ اƫنشǖة يتوجǢ إعداد هذه وانطالقاǄ من أƵية القو       
 ǽاơعملية ا Ž ȳاƬا ƑȆري النǭǖالت ǧاǽ ةȒامȢعن األمور ال ǳفصاɋا ǧمع متطلبا  ȨȦتت Ȅȅأ ɂعل ȴالقوائ

التاƃ التǭǖري القرار إǽ أȷ أي تȒليل Ž اƫعلوماǧ اƫتȒمنة Ž هذه القوائȴ من شǖنه أȷ يȦقدها أƵيتها وب
علɂ قرار االȅتثمار الذي يعتƎ من القراراǧ اƬامة واƪطرية ưا يȆتلزȳ توافر معلوماǧ علɂ درجة كبرية 

 .من الدقة واƫوȑوعية 

  :حاسƑـاǳ املـبيعة اɋفصـط -2-4-1
  Ȕيرتب   ǧعلوماƫعن ا ǳفصاɋية اƵي  أșلو ǫي  الذي  حدƸول التارǶنشورة بالتƫالية اƫة اȦ

 Ž لكيةƫمدخل  ا ȷعليه الباحثو Ȩعن ما يطل ǧتيناȆبة منذ بداية  الȅاǂلك  عندما حتولت اǽبة وȅاǂا
                                                 

العلوȳ االقتصادية  .ƭلة جامعة تشرين . ȅتثمار دور اɋفصاǳ اǂاȅ Ž Ƒȅوȧ األوراȧ اƫالية Ž ترشيد قرار اال:(2007)  وǓخرينلطيȤ زيود    )1(
  ȋ178) . 1(العدد ) 29(والقانونية اŎلد 
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 Ûǧللمعلوما  ȳدمني أي دورها اجلديد كنظاǺتȆƫدخل اƞ ȣإىل  ما يعرÛ الƫاب اǶك الدفاتر ألصȆم
ǂا Ǜبادƫا Ȑبع ȷǖش ɂاجلديد ارتق ȓنوƫبة بدورها اȅاǂا ȳاب  ولكي تقوȆح ɂعليها عل ȣتعارƫبية اȅا
  .مبادǛ أخرɁ منها مبدأ اɋفصاǳ واƫالءمة  واƫصداقية هذا من جهøة

من جهøة أخرɁ تزايد الدور  االقتصادي لȅɊواȧ اƫالية العاƫية أǭر مباشر علɂ اǂاȅبة وǽلك 
د أȷ أصبǶت هذه البياناǧ  للتǖكيد علɂ أƵية اɋفصاǳ عن اƫعلوماŽ ǧ البياناǧ اƫالية  اƫنشورة بع

  ȳوشهد عا ȧواȅهذه األ Ž بة  للمتعاملنيȆبالن ǧللمعلوما ȴهƫي واȆصدر الرئيƫ1984ا  ǽا  بارزا إǭحد
  Ǭمن حي țوȒƪارية  باǲالت ȣصرƫفيه ا  ȳألز ȃرȢدة األمريكية تشريع  الكونǶتƫا ǧالواليا Ž صدر

 (SEC) تصدرها هبذا اƪصوȋ جلنة  هيǞة  البورصة شروȓ وقواعد اɋفصاǳ للوائǴ والتشريعاǧ اليت
وǽلك بشȷǖ اɋفصøاǳ عن اƫعلوماǧ للشركاǧ اȆƫاƵة األخرɁ اƫدرجة  Ž البورصة وقد ترتǢ  عن 

   )1(.هذا التشريع  انعطاȣ هاŽ ȳ مȆرية اɋفصاǳ عن اƫعلوماǧ اǂاȅبية

) أصǶاب اƫشروț (رة اȆƫاƵني وكاȷ لتعدد األطراȣ اȆƫتȦيدة من اƫشروعاǧ وƝاصة كث
ǳفصاɋنشوء ا Ž ȴدور عظي ÛȴتهǶصلƫ țشروƫيري اȆدارة بتɋا ȴ2(.وتوكيله(    

وأنه من اȦƫيد أȷ يعطɂ اɋفصاǳ اǂاƑȅ للتقارير اƫالية فكرة حول األȄȅ واȦƫاهيȴ اƫتعلقة بالتقارير 
ر اƫالية هو تزويد مȆتǺدمي هذه التقارير باƫعلوماǧ فاƬدȣ من اɋفصاǳ اǂاƑȅ للتقاري. اƫالية وإعدادها

  )3(.اليت تȆاعدهŽ ȴ اơاǽ القراراǧ االقتصادية الȆليمة

Ƒȅاǂا ǳفصاɋعطاء : فاɋ روريةȒالالزمة وال ǧعلوماƫمجيع ا ɂالية علƫول التقارير اƽ Ɨيع
  .مȆتǺدمي هذه التقارير صورة واǶȑة وصǶيǶة عن الوحدة اǂاȅبية

تقدƇ للمعلوماǧ والبياناǧ إىل اȆƫتǺدمني بشكل ومȒموȷ : ما عłرȣ اɋفصاǳ اǂاƑȅ علɂ أنهك
صǶيǴ ومالئȆƫ ȴاعدȴő علɂ اơاǽ القراراÛǧ لذلك فهو يشمل اȆƫتǺدمني الداخليني واȆƫتǺدمني 

  )4(.اƪارجيني بȷǔ واحد

                                                 
اƫركز اجلامعي برǯ .معهد العلوȳ االقتصادية والتǲارية وعلوȳ التȆيري.االƟاهاǧ العاƫية Ž اɋفصاǳ بالبنوȫ التǲارية : مداخلة :بن افرǯ زوينة   )1(

ǰبوعريري.ȋ5 
)2( ȑني القاȆحȷمحدا ȷموǖكره. ي ومǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ22. 
)3( ȈƵني دȆح ȴكره. , نعيǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ42. 
 ȋ179.مرجع ȅبǽ Ȩكره ,لطيȤ زيود واخرين )4(
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ة يعد القاعدة الذهبية لنظرية اǂاȅبة باȑɋافية إىل ǽلك فȷǚ اɋفصاǳ اǂاŽ Ƒȅ التقارير اƫالي
وتطبيقاőاÛ حيǬ تقȐ اƫعايري اǂاȅبية بȒرورة اɋفصاǳ عن الȆياȅاǧ اǂاȅبية اليت Ź تطبيقها عند أعداد 

   )1(.التقارير اƫالية وتقدƹها للمȆتǺدمني

  )2(: يȆيةويعتمد مبدأ اɋفصاǳ الكامل للمعلوماŽ ǧ التقارير اƫالية علɂ أربعة فروȏ رئ

 ȏرȢال ǧاǽ اليةƫكن مقابلتها من خالل التقارير اƹ ارجيةƪا ȣطراɊشتركة لƫا ǧاالحتياجا ȷأ
ȳلك من وجهة نظر مقارنة , العاǽو ǳفصاɋائل اȅو ǢȆأن ȳالعا ȏرȢال ǧاǽ اليةƫا ȴلوب القوائȅأ ȷوأ

Ɂاألخر ǳفصاɋا Ǣاليȅǖقارنة بƫة بالعائد باȦالتكل.  

  : اسƑــاǳ احملـاɋفصواț ـأن – 2-4-2
  )Ž:)3 هذه الȦقرة ƹكن اɋشارة إىل أنواț اɋفصاǳ تبعاǄ لɊهداȣ من خالل ما يلي

  :اɋفصاǳ الȮامل ـ1
 Û Ǜالقار ɂعل ȃوȆر حمǭأ ǧاǽ ǧطيتها ألي معلوماȢية تƵالية وأƫولية التقارير اƽ Ɂري إىل مدøيش

Ƶالكامل من أ ǳفصاɋرورة اȑ ɂيت التركيز علǖوي ǽاơا Ž ي يعتمد عليهȅاȅالية كمصدر أƫا ȴية القوائ
القراراÛǧ وال يقتصر اɋفصاǳ علɂ اƩقائȨ حŒ Ɠاية الȦترة اǂاȅبية بل ƹتد إىل بعȐ الوقائع الالحقة 

 ȴدمي تلك القوائǺتȆم ɂر بشكل جوهري علǭǘالية اليت تƫا ȴالقوائ Ǹلتواري.  

  :اɋفصاǳ العادل ـ2
ادل بالرعاية اƫتوازنة الحتياجاǧ مجيع األطراȣ اƫاليةÛ إǽ يتوجǢ إخراǯ القوائȴ يهتȴ اɋفصاǳ الع

اƫالية والتقارير بالشكل الذي يȒمن عدȳ ترجيǴ مصلǶة فǞة معينة علɂ مصلǶة الǞȦاǧ األخرɁ من خالل 
ȷبشكل متواز ǧاǞȦمجيع هذه ال ſمراعاة مصا.  

  :اɋفصاǳ الȮايف ـ3

لواجǢ توفريه من اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž القوائȴ اƫالية Û وƹكن مالحظة أȷ يشمل حتديد اƩد األدƅ ا
مȦهوȳ اƩد األدȡ ƅري حمدد بشكل دقيȨ إƸ ǽتلȤ حǢȆ االحتياجاǧ واƫصاſ بالدرجة األوىل كونøه 

  .يǭǘر تǭǖرياǄ مباشراŽ Ǆ اơاǽ القرار ناهيك عن أنه يتبع للƎǺة اليت يتمتع هبا الشǺص اȆƫتȦيد 
                                                 

)1( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ219 
 .ȋ322 -323,مرجع ȅبǽ Ȩكره, عباȃ مهدي الشريازي )2(
 ȋ180-181.مرجع ȅبǽ Ȩكره ,لطيȤ زيود وǓخرين )3(
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  :اɋفصاǳ املɎئم ـ4
إǽ أنه ليȄ من . هو اɋفصاǳ الذي يراعي حاجة مȆتǺدمي البياناǧ وșروȣ اƫنشǖة وطبيعة نشاطها

اƫهȴ فقȔ اɋفصاǳ عن اƫعلوماǧ اƫالية بل األهȴ أȷ تكوǽ ȷاǧ قيمة ومنȦعة بالنȆبة لقراراǧ اȆƫتثمرين 
  .يةوالدائنني وتتناǢȅ مع نشاȓ اƫنشǖة وșروفها الداخل

  ):اɋعɎمي ( اɋفصاǳ التǮقيفي  ـ5
أي اɋفصاǳ عن اƫعلوماǧ اƫناȅبة ألȡراȏ اơاǽ القراراǧ مثل اɋفصاǳ عن التنبǘاǧ اƫالية من 
 ƃاƩا ƃاƧالرأ ȧاȦنɋعن ا ǳفصاɋا Û اليةƫا ȴالقوائ Ž ري العاديةȡصل بني العناصر العادية وȦخالل ال

حȘ أȷ هذا النوț من اɋفصاǳ من شǖنه اƩد من اللǲوء إىل اƫصادر واǺƫطȔ ومصادر Ƣويله Û ويال
 ɂعل ǧاǞȦال Ȑلبع Ǣȅعليها مكا Ǣية يترتƧري رȡ ȧافية بطرȑɋا ǧعلوماƫا ɂصول علǶالداخلية لل

 Ɂاب أخرȆح.  

  :ائيـاǳ الوقـاɋفص ـ6
وȡ ȷري مȒللة يقوȳ هذا النوț من اɋفصاǳ علȑ ɂرورة اɋفصاǳ عن التقارير اƫالية حبيǬ تك

 ƃاƫتمع اŎي لذلك  محاية اȅاȅاأل ȣدƬوا ȷǖاب الشǶتثمر العادي ( ألصȆƫا ( ɂدودة علǂو القدرة اǽ
 ȨȦالوقائي يت ǳفصاɋوعية فاȑوƫدرجة عالية من ا ɂعل ǧعلوماƫا ȷتكو ȷأ Ǣƶ ذاƬ ǧعلوماƫا ȳداǺتȅا

  .وبة جلعلها ȡري مȒللة للمȆتثمرين اƪارجيني مع اɋفصاǳ الكامل ألŒما يȦصǶاȷ عن اƫعلوماǧ اƫطل

Ž الواقع العملي وبعيداǄ عن التǶيز ال بدŉ من اɋفصاǳ عن كافة اƫعلوماǧ بشكل موȑوعي من 
  .خالل القوائȴ األȅاȅية ودوȷ تبƗ وجهة نظر معينة

  :مƎرات اɋفصاǳ احملاسƑ للتقارير املالية -2-4-2

   )1(:تقارير اƫالية علɂ مƎرين رئيȆني ƵايȆتند اɋفصاǳ اǂاŽ Ƒȅ ال

األطراȣ اƪارجية Ž حاجة دائمة و مȆتمرة ألكƎ قدر من اɋفصاǳ عن الȆياȅاǧ واƫعلوماǧ   - أ
  .اǂاȅبية

أنه ƹكن تلبية احتياجاǧ اȆƫتǺدمني للقوائȴ اƫالية ǽاǧ االȅتǺداȳ العاȳ باƫعلوماǧ اليت Ƣكنهȴ  - ب
 .قتصادية رشيدة عن طريȨ اɋفصاǳ اǂاƑȅمن اơاǽ قراراǧ مالية وا

                                                 
)1( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ215. 
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  :طرȧ اɋفصاǳ احملاسƑ للتقارير املالية -2-4-3
Ʒتوي اɋفصاǳ علɂ كامل عملية النشر واɋعالÛȳ ومع ǽلك فȷǚ هناȫ طرȧ عديدة ƯتلȦة ومتوفرة ألجراء 

ǳفصاɋا .ƫطبيعة ا ɂعل Ȥكل حالة تتوق Ž ǳفصاɌل لȒونوعها وعملية اختيار الطريقة األف ǧعلوما
  .ومدɁ أƵيتها النȆبية

ƃو التاǶالن ɂكن تبويبها علƹ ǳفصاɌالشائعة ل ȧ1(:والطر(    

  .شكل وطريقة عرȏ القوائȴ اƫالية األȅاȅية .1
 .اƫصطلǶاǧ الȦنية والعرȏ التȦصيلي .2
3. ȃع بني األقواȑاليت تو ǧعلوماƫا. 
4. ǧاحاȒيɋوا ǧالحظاƫا. 
 .القوائȴ واجلداول اƫرافقة .5
 .ليقاŽ ǧ تقرير مدقȨ اȆƩاباǧالتع .6
 .تقرير رئيȄ الشركة أو رئيƭ ȄلȄ اɋدارة .7

  :موقȜ اɋفصاǳ يف التقارير املالية -2-4-4
   )2(:يتȴ اɋفصاǳ اǂاƑȅ عن اƫعلوماǧ اǂاȅبية للتقارير اƫالية Ž مكانني Ƶا

Ȇياȅاǧ واƫعلوماǧ أما Ž صلǢ القوائȴ اƫالية ǽاǧ االȅتǺداȳ العاȳ حيǢƶ Ǭ أȷ تتصȤ ال . أ
القابلية  الكمالÛ اƩيادÛ للȦهÛȴالقابلية  الثقةÛ الصدÛȧ خصائصÛاǂاȅبية اليت يتȴ اɋفصاǳ عنها 

Ûȃالقابلية  للقياÛللمقارنة Ûالئمةƫقيقة قبل  اƩاÛبية الشكلȆية النƵوأخري األ.  

اǧ اƫتممة للتقارير اƫالية أو Ž قائȴ الȆياȅاǧ اǂاȅبية اليت Ź أتباعها واƫعلوماǧ واɋيȒاح . ب
 :التقارير اƫالية كما قد يظهر اɋفصاŽ ǳ كالǄ من اصطالǳاألȅاȅية واليت تعتƎ جزءاǄ من 

  تقرير ƭلȄ اɋدارة - )1

 القوائȴ اƫالية اȑɋافية - )2

3( - ǧاباȆƩا Ȩتقرير مدق. 

                                                 
)1( ȈƵني دȆح ȴكره. , نعيǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ48-49. 
)2( Ǣحممد أبو طال ƚƷ.كرهǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ215. 
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ȑها Ž التقارير اƫالية فȷǚ اليت Ǣƶ اɋفصاǳ عنها وعر) اƫالية(وعند حتديد كمية اƫعلوماǧ اǂاȅبية 
اǂاȅبني واƫمارȅة العامة للمǶاȅبة واƫتطلباǧ القانونية تتطلǢ حد أدƅ من اɋفصاŽ ǳ البياناǧ اƫعدة 
 ȴوترشيده ǧعلوماƫدمي اǺتȆم ȴحك ɂري علǭǖية كافية للتƵا أƬ ȷǖب Ȥاليت تتص ǧعلوماƫللنشرة لتزويد ا

رشيدةÛ والذي يǖخذ بعني االعتبار طبيعة ونوعية وكمية اƫعلوماǧ اƫراد ومȆاعدŽ ȴő اơاǽ القراراǧ ال
اɋفصاǳ والواردة Ž التقارير اƫالية اليت تعكƭ Ȅموعة مȦاȑلة لɊحكاȳ الشǺصية اƫتعاقبة وتȆعɂ هذه 

   )1(:اȦƫاȑلة إىل حتقيȨ ما يلي

شŒǖا أȷ تǭǘر علɂ قرار  اɋفصاǳ عن قدر كاŽ من التȦاصيل اǺƫتلȦة أو الكشȤ عن أمور من - 1
  .مȆتǺدمي اƫعلوماǧ اƫالية الواردة Ž القوائȴ والبياناǧ اƫالية

2 -  ǧعلوماƫا Ž عȅصيل الواȦالت ȷأل ȴهȦعلها قابلة للƶ اليت ǧعلوماƫواختصار كافة ا Ȥتكثي
ار تكاليȤ أعداد اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية يترتǢ عليه صعوبة اȅتيعاهباÛ أخذين بعني االعتب

 .هذه اƫعلوماǧ واȅتǺدامها

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
)1( ȈƵني دȆح ȴكره. , نعيǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ50. 
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  املعلومات احملاسبية يف تعزيزها فعاليةعملية اختاذ القرارات و:  املبحث الǮالث
وưا ال   ,ƹثل توفري اƫعلوماǧ اǂاȅبية من أجل اơاǽ القراراǧ أحد األهداȣ الرئيȆية للتقارير اƫالية        

ǧ اليت تقدمها التقارير اƫالية يكوȷ من شŒǖا زيادة اƫعرفة العلمية والعملية ƫتǺذي شك فيه أȷ اƫعلوما
Ǣȅناƫالقرار ا ǽاơال ȴلوكهȅ وتوجيه ǧالقرارا.    

  :القـراراذ ـلية اختـريف عمـتع -3-1
 Ƭوا ȏرȢهذه العمومية إىل عمومية ال Ž ǢبȆبالعمومية ويرجع ال ǧالقرارا ǽاơعملية ا ȤتتصȣدÛ 

  .ƞعƢ Ɩاǭل اƫعيار الذي علɂ أȅاȅه تقيȴ البدائل اǺƫتلȦة

الكتǢ والدورياǧ واŎالǧ العملية ة اơاǽ القراراǧ اليت تناولتها العديد من التعريȦاǧ لعملي يوجدو
وȡريها إال أȷ تلك التعريȦاǧ ال ơتلŽ Ȥ مȢزاها فهي تǘكد أȷ عملية اơاǽ القراراǧ عملية اختيار بني 

  :عرȏ بعȐ هذه التعريȦاǧ كاɇيت ȅيتȴ وŽ هذا اŎال.األفȒل من بني البدائل اƫتاحة البديل

إȷ القرار هو الرأي النهائي الذي يتوصل إليه متǺذي القرار ويعتمده ويتǺذه من بني أراء ƯتلȦة 
    )1(.مطروحة

دائل اǺƫتلȦة و اƫتاحة كما Ź تعريȤ القرار بǖنه عملية اختيار البديل األفȒل من بني ƭموعة من الب
    )ƫ.)2تǺذ القرار

ȣاختيارها من بني البدائل  القرار و عر ȴاليت يت ǧموعة من التصرفاƭ أو ȣنه عبارة عن تصرǖب
  )3( .اƫمكنة

عرȣ القرار بǖنه هو اȴȆƩ أو الȦصل Ž نزاț من خالل إصدار حكȴ عن موȑوț أو كما  و
  )4( .والتǶليل الوصول إىل نتيǲة معينة تȦيد الدراȅة

ƞرحلة حتديد اƫشكلة موȑوț  ابتداءأما عملية اơاǽ القرار فهي عبارة عن كل مراحل اơاǽ القرار 
  .حتقيقه باختيار البديل اƫناǢȅ لتǶقيȨ اƬدȣ اƫطلوب اوانتهاءهالقرار 

                                                 
 .اƫنظمة العربية للتنمية اɋدارية .ة وتنمية اƫوارد البشريةدور اǂاȅبنيÛ ومراقǢ اȆƩاباŽ ǧ اơاǽ القراراǧ اɋداري : (2006)خوري لأمحد حممد زنبي )1(

 ȋ36.والشارقةÛ اɋماراǧ العربية  .القاهرةÛ مصر
)2(  ÛȷخروǓمطيع و ȧر صادȅكرهياǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ59 
 ȋ18.اȅɋكندريةÛ مصر.الدار اجلامعية للنشر والتوزيع  .اǂاȅبة اɋدارية : (1989)أمحد نور )3(
 .ȋ.ȋ308.لعزيز النقيÛǢ مرجع ȅبǽ Ȩكرهكمال عبد ا )4(
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اƫقارنة بني وǽلك بويرɁ الباحǬ أȷ عملية اơاǽ القرار هي عملية اȦƫاȑلة الختيار البديل األفȒل 
كل بديل من البدائل اƫمكنةÛ ويتǽ ȴلك عن طريȨ حتديد مزايا وعيوب كل بديل علɂ حده Ż  اختيار 

  . البديل األفȒل واƫناș Ž Ǣȅل șروȣ إمكانية متǺذ القرار

  :القـــراراتواț ــأن - 3-2
 Ɂولقد رأ ÛȴőولياǞȆوم ǧذي القراراǺمت ǢȆطبيعته حب Ž القرار țنو ȤتلƸ)ي.ȳ.  ȷخروǓمطيع و

 Û2007()1( ƃو التاǶالن ɂداري علɋا ɁتوȆƫا ǢȆحب ǧالقرارا Ȥكن تصنيƹ أنه:  

وهي Ƣثل القراراǧ اƫتعلقة بتǶديد األهداȣ اȅɋتراتيǲية والȆياȅاǧ  :اɋستراتيجيةالقرارات  -1
ț من وƷتاǯ هذا النو. االȅتثمارية طويلة األجلÛ والرقابة علɂ األداء العاȳ للمȆȅǘة

  .القراراǧ إىل معلوماǧ تتعلȨ بالظروȣ اȆƫتقبلية اليت حتيȔ باƫنظمة والتǖكد منها

ويهتȴ هذا النوț من القراراǧ بدرجة كȦاءة وفعالية اȅتǺداȳ اƫوارد وتقييȴ  :التȮتيȮيةالقرارات  -2
ة فعالية أداء الوحداǧ التنظيميةÛ ويتȴ اơاǽ هذا النوț من القراراǧ علɂ فتراǧ مالي

ǄبياȆمتباعدة ن.  

يتȴ اơاǽ القراراǧ التشȢيلية ȑمن القراراǧ اƫرتبطة بتȆيري العملياǧ اليومية Ž :  قرارات تشȢيلية -3
وƹتاز هذا النوț من القراراǧ بȷǖ اƫعلوماǧ الالزمة الơاǽه هي معلوماǧ . اȆȅǘƫة

  .حمددة ومتاحة ȑمن اƫنظمة نȆȦها

  :ȑمن اŎموعاǧ التالية )2() زنيل خوري( ن قبل كما Ź تبويǢ أنواț القراراǧ م

علɂ أنشطة اȆȅǘƫة  تمويلوتتعلȨ هذه القراراƝ ǧطȔ ال:  )اɋستراتيجية ( القرارات التǺطيطية  - 1
Ɂهبا من ناحية أخر țاȦدامها واالنتǺتȅا Ȕطيơاهتها من ناحية وƟوإ.  

. تنظيماǧ الواجبة لتنȦيذ القراراǧ التǺطيطيةوهي قراراǧ تصدر باɋجراءاǧ وال: القرارات التنفيذية - 2
  .ومجيع هذه القراراǧ تȆتهدȣ حتقيȨ اƬدȣ اƫقرر واǂدد Ž القراراǧ التǺطيطية

وهي القراراǧ تتعلȨ بتǶديد ومعاجلة أȅباب االƲرافاǧ  الرقابية القراراǧ: القرارات الرقابية -3
  . وتصويبها بالصورة اليت تصŽ Ǣ صاſ اȆȅǘƫة

                                                 
)1( ȷخروǓمطيع و ȧر صادȅكره.ياǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ21-22. 
)2(  Ûكرهأمحد حممد زنيل خوريǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ ȋ36  
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و ) شبة الروتينية ( وهي القراراǧ الروتينيةÛ التعديلية   يوجد أنواț أخرɁ اȑɋافة Ƭذه القراراǧوب
عملية التصميƬ ȴذه األنواț  من القراراǧ علɂ طبيعة اƫشكلة اليت يواجها وőتȡ ( ȴري الروتينية ( التǲديدية 

  )1(.متǺذي القرار واƩل اƫطلوب Ƭا 

 : القرارات الروتينية - أ

وتتميز هذه . مشكالǧ حمددة ومعروفة وȡري معقدة Ʃل اȅتǲابة تǺذوهي خياراƴ ǧطية متكررة ت
 ǧداراɋا Ž ها للعاملنيȒويȦكن تƹو ÛهومهȦوم Ûدرجة تكرارها عالية ȷبكو ǧمن القرارا țاألنوا

ة للعمل وإجراءاتهÛ التشȢيليةÛ إǢƶ ǽ علɂ القائمني هبا إƶاد حلول جاهزة Ƭا وǽلك لثباǧ القواعد اƩاكم
معرفة حدود االئتماȷ  والرصيد اƩاȡ  ƃريمثل منǴ االئتماȷ لعميل معروȣ حيǬ ال يتطلǽ Ǣلك ( 

  ).للمديونية

ǡ -  شبة الروتينية(القرارات التعديلية(:  

أي أȷ القراراǧ . هي تلك القراراǧ اليت تعتمد ƫواجهة ƭموعة من القȒايا الȢامȒة ȡري االعتيادية
لية تȆعɋ ɂعادة النظر Ž مواقȅ Ȥابقة أو تطبيقاǧ إدارية Ɓ تعد مواكبة للتطوراǧ اƩالية التعدي

وتتǺذ القراراǧ التعديلية للتعامل مع اƩاالǧ والقȒايا اليت تتوȔȅ اƩاالǧ اƫعروفة . والتكنولوجية
  .والبديهيةÛ أو بني اƫشاكل الȢامȒة والȢريبة

و هي القراراǧ اليت تتعامل مع اƫشاكل الȢامȒة واƫعقدة ȡري  : )تينيةȡري الرو(القرارات التجديدية  -ج
  .الروتينية بقصد تطوير وإƶاد حلول إبداعية خالقة Ʃل تلك اƫشكلة

وǽلك حبǢȆ اǞȆƫولية ,ومن خالل ما ȅبƱ Ȩد تباين واǴȑ اƫعاŽ Ɓ نوț القراراǧ اليت يتȴ اơاǽها 
ơفيه ا ȴداري الذي يتɋا ɁتوȆƫيذية أو واȦيلية أو التنȢالتش ǧالنشاطا țنو ǢȆأو ح Ûلك القرارǽ ǽا

  .الرقابية باȑɋافة إىل القراراǧ اليت ơتلȤ حبǢȆ نوț وعملية تكرار اƫشكلة اليت يتǺذ القرار بشŒǖا

  

  

                                                 
 ȋ145‐144..كلية التǲارة عني Ȅƽ .الدار اجلامعية للنشر .يل اȆƫتثمر إىل بورصة األوراȧ اƫاليةلد :(2000) طارȧ عبد العال محاد )1(

 ( Romney & Steinbart: (2003)Accounting Information Systems, g th Edition Prentice Hall, : 
p105  
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  :رارـاذ القـلية اختـراحل عمــم .3-3

  ةÛ واليت ƹكن توȑيǶها Ž اɇيتƢر عملية اơاǽ القرار بȆلȆة من اƪطواǧ اƫتتابعة واƫتناȅق
  

  

  

  

  

  :ȮلةـǺيص املشـديد وتشـرحلة حتـم -3-3-1

وهو بصدد التعرȣ علɂ اƫشكلة األȅاȅية وأبعادها  -من األمور اƫهمة اليت ينبȢي علɂ متǺذ القرار  
ȅباهباÛ هي حتديد طبيعة اƫوقȤ الذي خلȨ اƫشكلة ودرجة أƵية اƫشكلةÛ وعدȳ اƪلȔ بني أعراȑها وأ -

  .والوقت اƫالئƩ ȴلها واơاǽ القرار الȦعال واƫناǢȅ بشŒǖا

  : لوماتـانات واملعـȜ البيـرحلة Ƥـم -3-3-2

Ǆحقيقيا Ǆشكلة فهماƫا ȴفه ȷأ ǧمجع البيانا Ǣلها يتطلƩ بةȅبدائل منا ǳوحتديد أبعادها واقترا Û
القرار الȦعال يعتمد علɂ قدرة القائمني به Û  Ž وǽلك أȷ اơاǽ ǧǽاǧ الصلة باƫشكلة حمل القرارواƫعلوما

 ȴيت Ǆدقيقا Ǆليلها حتليالǶالئمة لتƫايدة واǂا ǧعلوماƫالدقيقة وا ǧكن من البياناư قدر Ǝأك ɂصول علƩا
  .  )1(.اƫناȅبةمقارنة اƩقائȨ مع األرقاȳ للوصول إىل معلوماǧ تȆاعد علɂ الوصول إىل القرار 

Ǵȑيو ƃطلوب مجعها والشكل التاƫا ǧعلوماƫا țأنوا.  

  

  

  

 

                                                 
 .ȋ38.أمحد حممد زنيل خوريÛمرجع ȅبǽ Ȩكره )1(

 فيذـلية التنـابعة عمـمت
ȴالقرارمراحل عملي)2-4(شكل رق ǽاơة ا 
 )Û1991 :18 الشماǷ.ȟ(: املصدر 

حتليل وحتديد 
املشȮلة

ȜƤ البيانات 
وتدوينها

  

 اختيار البدائل
  

 اذ القرارـاخت
املفاضلة بƙ البدائل  

 واختيار البديل اɉفضل
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 وماتــــاملعل

 
 
 
 
 

 ȴ2-5(شكل رق ( Ǵȑيوțطلوب مجعها أنواƫا ǧعلوماƫا. 

 )الباحث إعداد (: املصدر

  : دائل ـتيار البـديد واخـرحلة حتـم -3-3-3
ن اƩلول يعتƎ حتديد البدائل اƫمكنة Ʃل اƫشكلة من أهȴ مراحل اơاǽ القراراǧ وتتمثل Ž البǬǶ ع
   )1(.والبدائل اƫمكنة Ʃل تلك اƫشكلة وتلعǢ اƎƪة لدɁ متǺذي القرار دوراǄ رئيȆياŽ Ǆ هذا اŎال

وǽلك باƫقارنة بني كل بديل من البدائل اƫمكنةÛ ويتǽ ȴلك عن طريȨ حتديد مزايا وعيوب كل بديل 
  . البديل اƫناǢȅ علɂ حده Ż  اختيار

   :ـدائلالبم ـرحلة تقييـم -3-3-4
  . البديل األفȒل واƫناș Ž Ǣȅل șروȣ إمكانية متǺذ القرار 

  :رارـاذ القـلة اختـمرح -3-3-5
يعد اختيار البديل اƫناǢȅ هو البديل الذي ƷقȨ اƫعيار أو ƷقȨ اƬدȣ اƫطلوب إƱازه الơاǽ القرار 

وț من الرقابة للتǖكد من فعالية القرار وǢƶ أȷ يتبع عملية اơاǽ القرار ن البديلÛاليت تعد كǚعالȷ عن ǽلك 
 Ź هالذيǽاơ2(.ا(    

  : ) البيǞات املǺتلفة الختاذ القرار( طبيعة الȚروف الƔ تتǺذ فيها القرارات  -3-4

 ǫحداɋوا Ȥواقƫا ȣموعة من العوامل والظروƭ ذي القرارǺومت țيطة بصناǂة اǞالطبيعة البي Ȥتكتن
Û وƹكن تصنيȤ طبيعة Ž النتائǰ اƫترتبة علɂ القرار واليت تǭǘر مȆتقبالǄ اليت قد يصعǢ الȆيطرة عليها

                                                 
 .ȋ310.كمال عبد العزيز النقيÛǢمرجع ȅبǽ Ȩكره )1(
)2( ȷخروǓمطيع و ȧر صادȅكره.ياǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ48. 

 ذاتيه
اǓرائنمعلومات تصف 

معلومات حول املعوقات 
Ɣحالت دون حل  ال

 املاضي يف املشȮلة

  موضوعية
اɉطراف  عن تامعلوم

الداخلة يف املشȮلة
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الظروȣ اǂيطة بطبيعة اơاǽ القرار إىل الظروș Ž ȣل حالة التǖكد وحالة اǺƫاطرة وحالة عدȳ التǖكد 
 ƃالشكل التا Ž كما ȣرș عينة بكلƫا ǧذ فيها القرار والقراراǺاليت يت ȣالظرو Ǵيȑكن توƹ1(:و(  

  
  

  

  

  

  

 

  

   .التاȳنقطة اơاǽ القرار Ž حالة التǖكد ) أ(حيƢ Ǭثل النقطة  )1
  .التǖكدنقطة اơاǽ القرار Ž حالة عدȳ ) ب(حيƢ Ǭثل النقطة  )2
 .فيمثل اơاǽ القرار Ž حالة اǺƫاطرة) ب(إىل النقطة ) أ(أȳ اȔƪ اȆƫتقيȴ من نقطة  )3

  :  تǖكدالة الـل حـرارات يف șـاذ القـاخت -3-4-1 

Û ويكوȷ علɂ معلوماǧ عن اƫشكلة موȑوț القرارș Žل هذه الظروȣ يكوȷ لدɁ متǺذي القرار 
علȴ تاƞ ȳكانة اƫعلوماǧ اƫرتبطة بعملية اơاǽ القرار Ûفهو يȆتطيع أƷ ȷدد علɂ وجه الدقة الȦائدة اƫصاحبة 

ɋا ǰيقني  من النتائ ɂعل ȷكما يكو Û يةǲتراتيȅابية وإنهلكل إƶ صل عليهǶيȅ اư Ȩǭتكوا ƃوبالتا  Û ȷو
 Ûهلةȅ Ǵالقرار تصب ǽاơتوقعة عملية اƫا ǰل النتائȒأف ȨقƷ ذي القرار إال اختيار البديل الذيǺمت ɂوما عل

  )Û:)2 ويتȴ اơاǽ القرار ș Žل هذه اƩالة عن طريȨ إتباț اƪطواǧ التالية 

  . مود الواحد إعداد جدول العائد الشرطي مصȦوفة القرار ǽاǧ الع - 1

                                                 
)1( ǲاعيل حƧالك إƫدارية :(1998)رعبد اɋا ǧالقرارا ǽاơا Ž الكمية ǢاليȅɊل ȳداǺتȅعاصر للطباعة والنشر  .اƫكر اȦدار ال.ȓ1. .ȋ38 
 .ȋ40,مرجع ȅبǽ Ȩكره,عبد اƫالك إƧاعيل حǲر )2(

ȴ2-6(شكل رق  (ǧذ فيها القراراǺاليت تت ȣالظرو.  
  )38: 1998حجر Û : (املصدر 

  احتماالت
  ȡري

  موضوعية
 حالـــــــة املǺـــــــاطرة 

  ديديةـرارات Ɵـق  قرارات روتينية

  ديليهــرارات تعـــق

  أ نقطة التǖكد التام 

 احتماالت
 موضوعية

  ǡ نقطة عدم التǖكد 
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2 - ɋل العوائداختيار اȒأف Ȩية اليت حتقƟتراȅ منه جداول العائد الشرطي منȒا تتƫ Ǆلك وفقاǽو Û
 ǧعلوماƫا . 

  : روف املǺاطرة ـل șـرارات يف șـاذ القـاخت -3-4-2
 ɂذي القرار القدرة علǺمت Ɂلد ȷيكو ȣل هذه الظروș Žيص حلول بديلةǺشكلة وتشƫحتديد ا Û

الȆابȨ الذكر  )6- 2( مال بلوȟ نتائǰ مرȡوبة هبا من أحد اƩلول Û وȑ Žوء معطياǧ الشكل رقȴحتديد احت
حلول معروفة ومعرفة والثاين حلول ȡري : واƩلول البديلة بني بعدين األولفȷǚ اǺƫاطر تȒع اƫشكلة 

  . اعتيادية وȡامȒة 

: عني من االحتماالǧ األولوهناȫ نوÛ وǫ الشيءفيقصد هبا نȆبة ترجيǴ حد:  أما االحتمالية
االحتمال : Û والثاين لشيء أمر هني علɂ درجة من اليقنياالحتمال اƫوȑوعي والذي يعƗ احتمال حدوǫ ا

  . ȡري اƫوȑوعي والذي يعƗ ترجيǴ أمر ما مبƗ علɂ أحكاȳ تشǺصيه أو اƫعتقدة 

 Ȥوقƫا ǧوء معطياȑ Ž الشيء ǫة احتمال حدوȅدرا Ǣƶ هذا الصدد Žو ǧوالبيانا ǧعلوماƫوا
  . اƫتوفرة ويتعمد ǽلك علȅ ɂعة إدراȫ متǺذ القرار

  : روف عدم التǖكدـرار يف șل șـاذ القـاخت -3-4-3

لتǶديدها وŽ هذه الظروȣ ال يتوفر لدɁ متǺذ القرار اƫعلوماǧ الكافية واƫناȅبة عن اƫشكلة 
الحتماالǧ ألي من اƩلول البديلةÛ وș Žل هذا اÛ واليت يتمكن من خالƬا حتديد وتشǺيص البدائل ƩلوƬا
. Û يصعǢ علɂ متǺذ القرار حتديد ومعرفة اƫشكلة والبǬǶ عن حل مناƬ Ǣȅا الظروȣ لعدȳ التǖكد

Û نظراɂ Ǆ اơاǽ القراراǧ بȦاعلية مƭƎةوơتار العديد من اȆȅǘƫاǧ التǲارية مديرها علɂ أȅاȃ مقدرته عل
تǘدي إىل نتائǰ كبرية وبȆيطة اƫدɁ علɂ اƫنشǖة وألŒا ǽاǧ تǭǖري أكƎ علɂ  ألȷ القراراȡ ǧري اƭƎƫة

   )1(.اƫنشǖة باƫقارنة بالقراراǧ اƭƎƫة

  .رار ـاذ القـاسبية يف اختـلومات احملـدور املع -3-5
أو  أȷ الوșيȦة واƬدȣ النهائي للمعلوماǧ اǂاȅبية هو زيادة اƫعرفة أو حتويل اŎهول إىل معلومة

ȦơيȐ حاالǧ اجلهل أو عدȳ التǖكد لدɁ مȆتǺدمي هذه اƫعلوماư ǧا يȆاعدهȴ علɂ اơاǽ التصرفاǧ أو 
    )2(.القراراǧ اƬادفة Ž إطار موȑوعي
                                                 

 )1( www.nyose.org. 
)2(   Ǵميد مانع الصيƩكره,عبد اǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ157. 
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 ǧذ القراراǺلها تتș Ž اليت ȣوالظرو ǧالقرارا ǽاơراحل عملية اƫ ةȅمن درا ȳوء ما تقدȑ Žو
وماȅ ǧواء Ž حتديد وحتليل اƫشكلة Û أو وȑع وحتديد البدائل اƫمكنة اǺƫتلȦة Û ويتبني مدɁ اƩاجة للمعل

  . Ʃل هذه اƫشكلة اƫراد اơاǽ القرار بشŒǖا Û أو Ž تقييȴ تلك البدائل Ûوتقدير احتماالǧ حدوǭها ونتائǲها

ƫالية تعد وƷصل متǺذ القرار علɂ اƫعلوماǧ الالزمة الơاǽ قراراته من مصادر ƯتلȦة ولكن التقارير ا
وƢثل  صǶتهاÛوالȆبǽ Ž Ǣلك أƬ ȷذه اƫعلومة كمية قابلية لتǶقȨ من  اƫعلوماÛǧأفȒل مصادر 

    )1(اƫعلوماǧ من اجل اơاǽ القرار أحد األهداȣ الرئيȆية للقوائȴ اƫالية 

القراراǧ  وƟدر اɋشارة إىل أنه علɂ الرȴȡ من أƵية اƫعلوماǧ الواردة Ž التقارير اƫالية ƫتǺذي
وخصوصاǄ اƪارجيني منهÛ ȴ إال أȷ عملية إيصال هذه اƫعلوماǧ تواجه العديد من الصعوباǧ منشǘها 
 ȣوكذلك االختالÛǧظاȦǶالت Ȑتوجه ببع Ǜومباد ȏروȦالتقارير إلية اليت تعد وفقا ل ǧحمدودية وحمددا

     )2(.بني صȦاǧ واهتماماǧ اȆƫتǺدمني

  : لية كموصل جيد للمعلومات اـقارير املـاعلية التـف -3-6
نظراǈ لقصور التقارير اƫالية Ž توصيل كامل اƫعلوماǧ الالزمة لتلبية احتياجاǧ مȆتǺدميها والوفاء 
بتلبية رȡباȴő فǚنه ƹكن االȅترشاد ǲƞموعة من اǘƫشراǧ اليت تȆاعد Ž اƩكȴ علɂ فعالية التقارير اƫالية 

     )ǧ:)3 وتوصيلها ومن أهȴ هذه اǘƫشراǧزمة لعملية اơاǽ القراراŽ توفري اƫعلوماǧ اƫالية الال

 . مدƽ Ɂولية التقارير اƫالية للǶد األدƅ من اƫعلوماǧ اليت Ǣƶ اɋفصاǳ عنها  - 1
Û وأƵية حمتوياőا لعملية اơاƫ ǽالية كمصدر من مصادر اƫعلوماǧمدɁ االعتماد علɂ التقارير ا - 2

 . القرار 
  .القراروماǧ اليت حتتويها التقارير اƫالية وتناȅبها لعملية اơاǽ مدɁ الȦهȴ للمعل - 3
حتديد ووȑع مقاييȄ كمية لقياȃ درجة صالحية التقارير اƫالية لقرائها وفهمهȴ للȢاية اليت كتبت  - 4

 . Ƭا 

ȤيȒكما ي )Ûالية ومن  )4()1995 مطرƫا عند إعداد التقارير اőمراعا Ǣƶ ǧهااعتباراƵأ:   

  .عليهاعداد التقارير اƫالية وفقاǄ للمȦاهيȴ واƫبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ أȷ يتȴ إ - 1
                                                 

 ȋ72.مرجع ȅبǽ Ȩكره.خالد عبد الرمحن أمحد علي )1(
)2(  Ǵميد مانع الصيƩكره,عبد اǽ Ȩبȅ مرجع.ȋ158. 
 ȋ32.مرجع ȅبǽ Ȩكره  حممد عبد اهللا اƫهندي )3(
)4(  ÛȷخروǓو Ûكرهحممد عطية مطرǽ Ȩبȅ مرجع. ȋ583. 
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2 -  ɂاعد علȆليمة تȅمنطقه و Ȅȅأ ɂالية علƫالتقارير ا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا Ȥوتصني ȏعر ȴيت ȷأ
 ǽاơالئمة الƫا ǧشراǘƫا ȓتنباȅاÛري هذه  القرارȆȦت Ź ومنǧشراǘƫا. 

 .ة أو جوهرية من وجهة نظر مȆتǺدمي هذه التقاريراɋفصاǳ عن كل معلوماǧ مادي - 3
اƫعلوماǧ اليت يتȴ عرȑها Ž التقارير اƫالية تتمتع باƪصائص النوعية للمعلوماǧ  أȷالتǖكد من  - 4

 .الكاŽاɋفصاǳ  الشمولÛ اƫوȑوعيةÛ اƫصداقيةÛ اƫالئمةÛ: مثل

رير اƫالية يȦرȏ علɂ وخالصة القول أȷ تعدد واختالȣ خصائص واحتياجاǧ مȆتǺدمي التقا
 ǽاơالالزمة ال ǧعلوماƫمن ا ƅد األدƩة باǞل تزويد كل فȦا يكƞ معدي تلك التقارير إعدادهاǧالقرارا.  

  : اليةـقارير املـودة التـددات جـحم -3-7
ه Û إال أȷ هذƫتǺذي القراراǧ أȷ التقارير اƫالية تعتƎ مصدراǄ هاماǄ ورئيȆاǄ للمعلوماǧ وǽلك بالنȆبة

التقارير عرȑه للمǶدداǧ اليت حتد من فائدőا ưا Ǣƶ علɂ مȆتǺدمي التقارير اƫالية أخذ اƩذر عند قراءة 
 ȳداǺتȅالقرارأو ا ǽاơعملية ا Ž اőمعلوما ǧدداǂا ȴوفيما يلي أه Û:)1(   

  : افتراȏ ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد  -3-7-1

Ǆالية وفقاƫإعداد التقارير ا ȴيت  ȏالقوة الشرائية لوحدة النقدالفترا ǧباǭ وحدة ȷحقيقة األمر أ Žو Û
Û وقد أجريت العديد من الدراȅاǧ واألحباǂ ǫاولة قياȃ أǭر  ƞرور الوقت بȆبǢ تȢري األȅعارالنقد تتȢري

عديل Û أال أنه إىل اƁ ȷɇ تصل إىل قبول أي طريقة بتوɁ األȅعار علɂ التقارير اƫاليةالتȢرياŽ ǧ مȆت
  . التقارير اƫالية اƫعدة وفقاǄ للمبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها 

   :التارƸيجيل ـالتس -3-7-2
 الȦترةÛتعد التقارير اƫالية وفقاƫ Ǆبدأ التكلȦة التارƸية لتǲȆيل األحداǫ والعملياǧ اليت حتدǫ خالل 

   .القراراƸǧي قيداǄ علɂ قيمتها Ž عملية اơاǽ وȡالباǄ ما يتȴ اȅتǺدامها لتوقع اȆƫتقبل وƹثل التǲȆيل التار

  :  ǖثري على حمتوɁ ومضمون التقارير املاليةـقدرة اɋدارة يف الت -3-7-3
Ƣتلك اɋدارة القدرة علɂ التǭǖري Ž مȒموȷ التقارير اƫالية Ž حدود معنية Û وǽلك باȅتǺداȳ أنشطة 

قد صȦقاǧ أو مزاولة أنشطة معينة قبل Œاية الȦترة اليت يتÛ ȴ وƹكن ǽلك من خالل عراǧ اƫاليةŒ Žاية الȦت

                                                 
 67ص. اإلسكندریة  .والتوزیعالدار الجامعية للنشر  .التقاریر المالية :(2005)طارق عبد العال حماد )1(
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Û لذي لزȳ األمر أȷ اصر الواردة Ž التقارير اƫاليةإعداد التقارير عنها Û الذي يǭǘر علɂ بعȐ البنود والعن
  .تلقɂ اهتماماǄ خاصاǄ من اȆƫتǺدمني للمعلوماǧ الواردة Ž التقارير اƫالية

  :Ǻصيـالشقدير ـȮم والتـاحل -3-7-4
تطلǢ للتوصل إىل الدقة الكاملة Ž اȅتǺراǯ نتيǲة أي مشروț من ربǴ أو خȆارة فȷǚ األمر ي

țشروƫاية اŒ Ɠمالية معينة  لذا ,االنتظار ح ǧإىل فترا ǧشروعاƫا ȴيȆإمكانية تق ȏافترا ɂبة علȅاǂا ȳتقو
إال أنه بطبيعة اƩال مǘقتة وȡري Œائية  Û وعلɂ الرȴȡ من الدقة الظاهرة Ž التقارير اƫالية) عادة ȅنة( 

  . وتتطلǢ اƫزيد من اƩكȴ والتقدير الشǺصي 

   :احملـاسبيةاليب ـرȧ واɉسـتيار الطـرونة اخـم -3-7-5

اƫعاجلة اǂاȅبية للمشاكل اǂاȅبية العديد من الطرȧ واألȅاليǢ  دصدبيواجه اǂاǢȅ وهو 
العاȅ ȳوɁ من الناحية العلمية والعملية واليت Ƹتار من بينها ما  والȆياȅاǧ والبدائل اليت تلقي القبول

 țاȑواألو ȣالظرو Ǣȅةيناǖنشƫر هبا اƢ عملية االختيار من بني هذه االقتصادية اليت Ž لةȑاȦƫدي اǘوي Û
  . البدائل أǭار ƯتلȦة علɂ التقارير اƫالية اليت يتȴ اơاǽها من قبل األطراǽ ȣاǧ العالقة باƫنشاة 

أȷ التȢرياǧ اǂاȅبية Ž اȅتǺداȳ الطرLztien , 1988 ( ȧ( وقد أكدǧ الدراȅة اليت قاȳ هبا 
 țبية كقناȅاǂا ǧاȅياȆوال)Mask (ȤعيȒشاكل األداء الƫ إىل إجراء ǖǲاشلة تلȦال ǧالشركا ȷوأ  Û

  . تȢيرياŽ ǧ الطرȧ والȆياȅاǧ اǂاȅبية بȢرȏ زيادة األرباǳ أو تقليل اȆƪائر 

   .ƬااسƑ ـجيل احملـعب التسـود الƔ يصـالبن -3-7-6
ل أحد أهȴ العوامل ال ƹكن لنظاȳ اǂاƑȅ تǲȆيل مجيع مظاهر نشاȓ اƫنشǖة واليت من اƫمكن أƢ ȷث

وألكن التقارير اƫالية  ,Ûǧ حيǬ تعد اƫوارد البشرية من تلك العوامل اƬامة لنǲاǳ اƫشروعالنǲاǳ اƫنشǖة
اليت ƹكن قياȅها ƞوȑوعية مناȅبة وفقاƫ Ǆتطلباǧ ) ألكمية ( تǲȆيل اǂاƑȅ علɂ العناصر  تنǶصر Ž ال

Û وƬذا ينظر إىل التقارير اƫالية باعتبارها أŒا Ƣثل جزء وليȄ كل اƫعلوماƫ ǧبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليهاا
  . والعوامل اǭǘƫرة علɂ نشاȓ اƫنشǖة 

 ǧدداǂالية ومن أجل كل هذه القيود واƫجودة التقارير ا ɂة علȦتلƯ ارǭعليها أ Ǣابقة الذكر يترتȆال
بȢية حتȆني  ومȆتمرةالتȢلǢ علɂ هذه اǂدداǧ تبذل اƫنظماǧ اƫهنية Ž الوقت اƩاȑر جهوداǄ حثيثة 

   .الȆلبيةجودة التقارير اƫالية والتقليل من أǭارها 
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  :  اليةتقبلية للتقارير املـوجهات املسـالت -3-8

تبذل اجلهاǧ اƫهنية Ž الوقت اƩاȑر جهوداǄ حثيثة ومȆتمرة بȢية حتȆني جودة التقارير اƫاليةÛ فقد 
ȳ بتȅǖيȄ جلنة خاصة بالتقارير اƫالية Ž1991 عاApical ( ȳ( قاȳ اƫعهد األمريكي للمǶاȅبني القانونيني 

  )1(.يلي ƞاوقد كلȦت هذه اللǲنة   Edmond.Jenkinsترأȅها 
  . حتديد طبيعة ونطاȧ اƫعلوماǧ اليت Ǣƶ أȷ تȦصǴ عنها اɋدارة لɈخرين - 1
2 - ǧتنوعة للمعلوماƫالبنود ا ȷǖعليه التقرير عنه بش Ǣارجي الذي يتوجƪا Ȩالتوجه للمدق ȧنطا . 

 ȳعا Žتثمرين والدائنني واليت  1995وȆعلوماتية للمƫا ǧاجاƩا ȷنة تقريرها حتت عنواǲالل ǧأصدر
  . أȷ تتȒمن التقارير اƫالية ȄƦ فǞاǧ واȅعة من اȆƫتǺدمني Ž اȆƫتقبل أوصت فيه

اǂاȅبية ǽاǧ الصلة  اɋفصاحاǧ وهذه الǞȦة تتȒمن التقارير اƫالية و: البياناǧ اƫالية وȡري اƫالية -أ 
  . وȳ به تلك اɋدارة ɋدارة الشركةÛ بياناǧ عن نشا ȓ اɋدارة العليا وقياȃ األداء الذي تقهبا

 وتتȒمن أȅباب التȢرياŽ ǧ البياناǧ اƫتعلقة باجلوانǢ اƫالية وتقييȴ األداء  :اɋدارةحتليالǧ  -ب 
 ǯ-  ǧتقبليةمعلوماȆعلي  :مȦاألداء ال ȴملة هبا وتقييǶتƫاطر اǺƫتاحة واƫا ȋرȦال Ǵيȑتو ȴوفيها يت

  .اɋدارةة إىل خطȔ باȑɋاف الȆابقةÛوتقييȴ كȦاءة وفاعلية التنبǘاȅ  ǧابقاÛǄ باƫتنبǖ بهلشركة 
وتتȒمن معلوماǧ حلو اɋدارة وتȦويȒاőا وȡالبية اȆƫاƵني حول  :اɋدارة معلوماǧ عن -د 

 ǧاǽقربة وƫا ȣطراɋمع ا ǧوالعالقا ǧقاȦالعالقةالص.   
øة -هǖنشƫية عن اȦالعمل : خل ȧية العامة للشركة وحتديد نطاǲتراتيȅɋوا ȣحتديد األهدا ȴوفيها يت

 . لشركة وخصائصهاووصȤ نشاȓ ا
( وưا ȅبȨ يتǴȒ أȷ التوجه اȆƫتقبلي للتقارير اƫالية يعƗ التǶول من التقرير اƫاƃ إىل التقرير الشامل 

  .)كماǄ ووصȦا
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(  Ahmad Riahi –Belkaoui:(2000) Accounting The ry‘4th Edition Business Press,p.209 
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  : اينــصل الǮـɎصة الفـخ
Ȇȅǘƫأعمال ا ǰة عن نتائƎعƫالية هي الصورة اƫا ȴالقوائ ȷا الشك فيه أưاالقتصادية خالل فترة ة 

باحتياجاǧ أصǶاب اȆȅǘƫة واȆƫتثمرين  ȴلذا Ǣƶ أȷ تȦي اƫعلوماǧ اƫقدمة Ž تلك القوائ,زمنية معينة 
اƩاليني واƫرتقبني ƞا يȆاعدهŽ ȴ اơاǽ قراراǧ أكثر قدرة Ž تنمية اȆȅǘƫة وƞا ينعكȄ اƶابيا علɂ تنمية 

Ɨاالقتصاد الوط  .  

 Ǭالحيƫو التقارير ا ȴالقوائ Ǝتعت ȴارية احد أهǲالت ǧوالشركا ǧاȆȅǘنشورة للمƫنوية اȆية ال
وما  ,لتنوț اƫعلوماǧ اليت حتتويها نظرا ,راراǧ االقتصادية الرشيدةمصادر اƫعلوماǧ الالزمة الơاǽ الق

هبذه القوائȴ والتقارير من حيǬ توفري الȦرصة اƫتكافǞة لɊطراȣ اƫعنية  ,عادل للمعلوماǧ إفصاǳتوفره من 
ƫتثماري والتمويليةاȅاال ǧالقرارا ǽاơا من اجل اŒتاجوƷ اليت ǧعلوماƫا ɂصول علǶبة للȆالية بالن.  

أȷ الوșيȦة واƬدȣ النهائي للمعلوماǧ اǂاȅبية هو زيادة اƫعرفة أو حتويل اŎهول إىل معلومة أو 
هȴ علɂ اơاǽ التصرفاǧ أو ȦơيȐ حاالǧ اجلهل أو عدȳ التǖكد لدɁ مȆتǺدمي هذه اƫعلوماư ǧا يȆاعد

    .موȑوعيالقراراǧ اƬادفة Ž إطار 

ș Žلها تتǺذ القراراǧ  وȑ Žوء ما تقدȳ من دراȅة ƫراحل عملية اơاǽ القراراǧ والظروȣ اليت
Û ويتبني مدɁ اƩاجة للمعلوماȅ ǧواء Ž حتديد وحتليل اƫشكلةÛ أو وȑع وحتديد البدائل اƫمكنة اǺƫتلȦة

ƫل هذه اƩاŒǖالقرار بش ǽاơراد اƫها شكلة اǲها ونتائǭحدو ǧوتقدير احتماالÛ تلك البدائل ȴتقيي Ž أو Û.  

ة Ž اȆƫتنداǧ اردǰ تشȢيل قدر كبري من البياناǧ الووالقوائȴ اƫالية بطبيعتها وȅيلة تبȆيȔ لعرȏ نتائ
ǂا ǧالǲȆأنواعهاوالدفاتر وال Ɠبية بشȅا, ȴهذ ويت ǰالتعبري عن نتائ ȣدő صورة مالية Ž ǧإىله العمليا 

تȆاعدهƭ Ž ȴال اơاǽ اȅتنتاǯ اكƎ قدر من اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت  إىلمȆاعدة مȆتǺدمي القوائȴ اƫالية 
وǽلك هبدȣ  .ةلبيǞياطبيعة نشاȓ اȆȅǘƫة والظروȣ  عتتالءȳ مو ,القراراǧ االقتصادية واƫالية الرشيدة

   .كثر نȦعا وفائدة ȆƫتǺدميها واơاǽ القراراǧتقدƇ اƫعلوماǧ بالشكل األ
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عينة   الوȅائل واألȅاليǢ اȆƫتǺدمة Ž وصȤ وحتليل ƭتمع: املبحث اɉول

  . الدراȅة
Ǯمالئم : اينـاملبحث ال Ɂبية حتليل مدȅاǂا ǧعلوماƫوقيه اǭرها ة وموǭوأ  Ž

  .فاعلية اơاǽ القراراǧ حتȆني 
وقابليتها  والطرȧ اǂاȅبية Ž الȆياȅاǧحتليل مدɁ الثباǧ  :املبحث الǮالث

 ǽاơني فاعلية اȆحت Ž رهاǭبية للمقارنة وأȅاǂا ǧعلوماƫا
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      :Ƣهــيد 
كاȷ البد من  Ûاوبعد االنتهاء من اجلانǢ النظري Û Ƭهاية موȑوț هذه الدراȅة واتȆاعألƵ نتيǲة  

وهبدȣ حتقيȨ هذا الȢرȏ فقد Û  Ź)اجلانǢ اƫيداين  (جبانǢ تطبيقاőا العملية  ربȔ هذا اجلانǢ النظري 
وحتديد  Ûلدراȅةاعينة اǧ واƫعلوماǧ اƫيدانية لǞȦاǧ معاجلة البيانعلɂ اȅتمارة االȅتبياȷ جلمع و  االعتماد

 ƃمجاɋجابة أفراد العينة اɋ عليةȦابة الǲتȅبة االȆتبانة  الواردة لنȅلة االǞȅال من أǘȅ جابة لكلɋنقطة ا
őا واȅتǺداȳ العديد من األȅاليǢ اɋحصائية اƫناȅبة لقياȃ وحتليل اختبارا ,ȑمن حماورها اǺƫتلȦة

باȑɋافة إىل اƫعلوماǧ الشǺصية لشرƷة أفراد العينة لدراȅة واȅتǺالȋ  ,اɋحصائية لȦرȑياőا الدراȅية
   . النتائǰ بǖكƎ قدر من الواقعية

  .هذا الȦصل إىل اƫباحǬ التالية Ź تقȆيȴولتǶقيȨ هذا اƬدȣ فقد 

  . الدراȅة عينة الوȅائل واألȅاليǢ اȆƫتǺدمة Ž وصȤ وحتليل -اƫبǬǶ األول

فاعلية اơاǽ  وأǭرها Ž حتȆني  مالئمة وموǭوقيه اƫعلوماǧ اǂاȅبية حتليل مدɁ  -اƫبǬǶ الثاين
ǧالقرارا  

 Ǭالثال ǬǶبƫا–  ǧالثبا Ɂحتليل مدǧاȅياȆال Ž  بيةȅاǂا ǧعلوماƫبية وقابليتها اȅاǂا ȧوالطر
ǧالقرارا ǽاơني فاعلية اȆحت Ž رهاǭللمقارنة وأ  
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 .عينة الدراسة الوسائل واɉساليب املستǺدمة يف وصف وحتليل:  املبحث اɉول
لنǲاǳ واƱاز هذه الدراȅةÛ فقد ) العملي(ظɂ هبا اجلانǢ اƫيداين اليت Ʒ والعمليةنظرا لƵɊية العلمية   

ع البياناǧ اȅتهدȣ الباحǬ من خالل هذا اƫبǬǶ إعطاء فكرة توȑيǶية ألهȴ الوȅائل اȆƫتǺدمة Ž مج
الدراȅة  اليت اتبعها الباحƫ Ǭعاجلة أداة واƫعلوماǧ اƫتعلقة باجلانǢ اƫيداين فȒال عن األȅاليǢ اɋحصائية

 Ž تمثلةƫتمارةواȅلك هب اǽو Ûȷتبياȅاال ǧوحتليل االختبارا ȃقيا ȣحصائيةدɋا  ǧاǞف ǧألراء ومقترحا
ǧ الشǺصية ألفراد عينة الدراȅةÛ ك اƪصائص والصȦاÛ وكذلاالȅتبيانيةالعينة باɋجابة علɂ حماورها 

  .دȣ الوصول إىل نتائǰ واقعية  بǖكƎ قدر من اƫوǭوقيةهب

 : ƭتمȜ الدراسة -1-1

 ǧموعة شركاƭ Ž ة هذه يتمثلȅتمع الدراƭ ȷة إىل أȅية الدراǲمن منهȑ شارةɋا Ȩبȅ ل ياهكما
جهة نظر الباحƭ Ǭتمعا مناǢȅ واليت تعد من اجلمهورية اليمنيةÛ و بتعز  اǂدودة ȅعيد انعȴ وشركاه

متميز اƪدماǧ التǲارية  ريادياƫيداين Û وǽلك ƫا Ƣتلكه هذه الشركاǧ من دور  العملɋجراء 
الدفع وعلɂ تدعيȴ اƩركة التǲارية التǲارية والصناعية اليت تعمل  األنشطة باجلمهورية اليمنية اƫتعددة

Û فȒال عن دورها Ž تدعيȴ اƩركة التǲارية العاƫية من باليمن جتماعيةالتنمية االقتصادية واال بعǲلة 
خالل فروعها اƫنتشرة Ž معظȴ الدول األوربية واȅɇيوية واɋفريقية باȑɋافة إىل وكالء الشركة Ž العديد 

جديد فد ارواليت تعد ) والȆعوديةÛ وȡريها  والȆوداÛȷ واȢƫرب  Ûمصر و اجلزائرÛ(من الدول العربية مثل 
  .العمل التǲاري Ž اليمنروافد عن 

  : عينة الدراسة 1-2

لدراȅة بعناية فائقةÛ حبيŹ Ǭ الوصول إىل ا لقد Ź االهتماȳ باختيار شرƷة األفراد لǞȦاǧ العينة       
احǬ علɂ اȆƫتȦيدة من التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲاريةÛ واليت اعتمد الب ألفراد اأكƎ شرƷة 

العلمية   Ƣتلك قدر من اƎƪاǧ من الشرائǴ االجتماعية اليت لشرƷة أفراد العينةȣ االختيار واȆƫتهد
 ǰقدر من النتائ Ǝالتمكن من الوصول إىل أك ȣلك هبدǽو Ûوتطبيقاته العملية Ƒȅاǂال اŎا Ž والعملية

  .نة الدراȅة وƭال أعماƬاواجلدول التاƃ يوǴȑ فǞاǧ عي .الواقعية واȦƫيدة للدراȅة
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  يوضǴ فǞات عينة الدراسة وƭال أعماƬا)  1-3( رقم ول اجلد

  ƭال عمل اɉفراد  فǞات العينة
  التصدير -اƫراجعة -اǂاȅبة–اɋدارة العامة لشǘوȷ التǲارية  )الشركة(اɋدارة 
ǢرائȒني  الȦكلƫوكبار ا ǧالشركا ǢرائȒدارة العامة لɋا  
  تǢ التدقيȆƩ Ȩاباǧ الشركاǧ عينة الدراȅةامك  ȆاباǧاƩ مدققي
  البنوȫ والشركاǧ االئتمانية ȆƩاباǧ الشركاǧ عينة الدراȅة  ȷالدائنو

  :لدراسةاصف فǞات عينة و -1-3

لدراȅةÛ باɋشارة إىل اƪصائص اتقدƇ وصȤ حتليلي لǞȦاǧ عينة  الȦقرةيتȴ من خالل هذا          
  .اƫرȡوبة عينة الدراȅةÛ بȢرȏ توفري خلȦية علمية وعملية للوصول إىل النتائǰالرئيȆية لشرƷة أفراد 

  :لدراسةادرجة االستجابة لفǞات عينة . 1.3.1

       ȴرق ȨابȆاجلدول ال Ž منةȒتƫة اȅعينة الدرا ǧاǞȦل ȨابȆال ȏالعر ɂ1-3( باالعتماد عل ( 
Ȅواليت تعك ÛتهدفةȆƫالعينة ا ǧاǞȦا لǶيȑتو ɂالذي يعط ǧتماراȅعدد اال  Ûوزعة عليهاƫة أفراد عينة اǞوف

لعينةÛ واليت يتȴ حتديدها من خالل اأفراد  اليت تعƎ عن االȅتǲابة الȦعلية لشرƷةو Ûاɋجابة الدراȅة الȦعلية
ǧتماراȅقارنة مع  عدد االƫتردة باȆƫاǧتماراȅوزعة عدد االƫا.  

  الفعلية لفǞات العينة لدراسة يبƙ درجة االستجابة )2-3(واجلدول التايل رقم 
  نسبة االستجابة  االستجابة الفعلية املستهدفة  فǞات العينة

  %84.00 21 25  )الشركة( اɋدارة
ǢرائȒ76.92 10 13  ال%  
  %90.00 9 10  اȆƩاباǧ مدققي
  ȷ  17 13 76.47%الدائنو

  ɋ  65 53 81.54%مجاƃا

بة اɋمجالية لǞȦاǧ عينة الدراȅة بلȢت بنȆبة االȅتǲا درجة أȷ )2-3(من خالل اجلدول رقƱ ȴد 
تقريباÛ وهي نȆبة مرتȦعة ومقبولة من جهة نظر الباحǬ باƫقابل مع الصعوباǧ واƫعوقاǧ اليت  81.54%

مجهورية  -باتنة-واجهها الباحȅ Ž Ǭبيل اƩصول عليهاÛ فȒال عن البعد اجلȢراŽ بني جامعة اƩاȒƪ ǯر
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من حمافظة صنعاء وحمافظة تعز  بكƭ (Ɋتمع الدراȅة(ية وبني موقع العمل اƫيداين اجلزائر الدƹقراطية الشعب
  .باجلمهورية اليمنية

Û %84.00رǽ ȴȡلك فقد بلȢت نȆبة االȅتǲابة ألفراد عينة اɋدارة Ŏموعة الشركاǧ بلȢت 
ȷ76.54% Û وائندوالÛ90.00% Û ومدققي اȆƩاباǧ بالȢة بنȆبة %76.92ومصلǶة الȒرائǢ بنȆبة 

  .وهذا يدل علɂ تطور الوعي وروǳ التعاوȷ لدɁ أفراد عينة هذه الدراȅة

 التحصيل العلمي ɉفراد عينة الدراسة -1-3-2

 يوضǴ مستوɁ التحصيل العلمي ɉفراد عينة الدراسة )3-3(جدول رقم 

التحصيل 
  العملي

  اƤɋايل  نالدائنو  مȮاتب التدقيȨ  الضرائب  اɋدارة
  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد نسبة عدد  نسبة عدد

 %15,091  8 15,38% 2 %44,44 4 - - 9,52 %  2  دكتوراه
 %13,12  7 15,38% 2 1,12% 1 10 1 14,29%  3  ماجȆتري
ƃعا ȳ11,32  6 %7,69 1  - - 20 2 14,29%  3  دبلو% 
ȃ54,72  29 %46,18 6 44,44% 4 70 7 57,14%  12  بكالوريو% 

Ɂ5,66  3 %15,38 2  - - - - %4,16  1  أخر %  
ƃمجاɋ100,0  53  100,0  13  100,0 9 100 10 100,0  21  ا  

   ȴ3- 3(من خالل اجلدول رق(  ȷد أƱ ƃعلمية  % 40حوا ǧشهادا ɂعل ȷصلوƷ من أفراد العينة
ȃعليا بعد شهادة البكالوريو. ȳشر هاǘوهذا يعد م ɂيدل عل  ɂالقدرة عل ȴمجيع أفراد العينة لديه ȷأ

ȅأ ɂجابة علɋا  Ûتبانةȅلة االǞ ȷنه أǖووهذا من ش ȴőإجابا Ž ة  يعزز الثقةƣ ليلمنǶالت Ž االعتماد عليها. 

  :التǺصص العلمي ɉفراد عينة الدراسة -3-3- 1

  يبƙ التǺصص العلمي ɉفراد عينة الدراسة حسب الفǞات )4-3(جدول رقم 
 Ǻصص الت
  لميالع

  Ƥايلاɋ  نالدائنو  مȮاتب التدقيȨ  الضرائب  اɋدارة
  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد

 %71,30 38 %47,15  6 %100,0 9 %80 8 %71,43 15  حماȅبة
 %16,98  9 %38,47  5  - - - - %19,05  4  إدارة
Ɂ11,32  6 %15,38  2  - - %20 2 %9,02  2  أخر% 
ƃمجاɋ100,0 53 %100,0 13 %100,0 9 100,0% 10 100,0% 21  ا% 
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تقريبا %   Ʊ71,30د أȷ نȆبة التǺصص العلمي ƭ Žال اǂاȅبة بلȢت  )4-3(اجلدول رقȴ من  
من أفراد عينة %)  88,67(من فǞاǧ العينة متǺصصوŽ ȷ اɋدارة وهذا يشكل ما نȆبته %  16,98و

 Ûةȅيعزز مقدرةالدرا ȷنه أǖأفراد وهذا من ش  ɂبية العينة علȅاǂا ǧعلوماƫخصائص ا ɂعل ȴكƩالواردة ا
 ǧالية اليت تصدرها  الشركاƫالتقارير ا Ž  اريةǲالتǧالقرارا ǽاơا ɂريها علǭǖت Ɂومد.  

  :عدد سنوات اخلƎة العملية 4-3-1 -

ưا ال شك فيه أȷ اƎƪاǧ اƫتǲمعة لدɁ اȆƫتǲوبني من خالل االȅتبياȷ تȆاعد علɂ اƩصول علɂ أجوبة 
   .قهوأراء تدعȴ العمل الذي نتطلع إىل حتقي

  :يوضǴ سنوات اخلƎة العملية ɉفراد العينة حسب الفǞات) 5-3(جدول رقم 
  

عدد سنوات 
 اخلƎة العملية

  اƤɋايل  نالدائنو  مȮاتب التدقيȨ  الضرائب  اɋدارة
  نسبه عدد  نسبه عدد  نسبه عدد  نسبه عدد  نسبه عدد

 ȅ 4  19,05%2 20% 3 33,33% 3  23,91% 12 22,64%نواǧ 5أقل من
5–9ǧنواȅ  4  19,05% 6 60% 1 11,12% 2  25,38% 13 24,53% 

 ȅ  5  23,80% 2 20% 2 22,22% 4  30,77% 13 24,53%نة 14–10
 % ȅ  4  19,05% - - 3 33,33% 4  30,77% 4  7,55نة 19–15
 % ȅ  4  19,09% - - - -  -  -  4  7,55نة وأكثر20

ƃمجاɋ100,0 53 %100,0 13 %100,0 9 %100,0 10 %100,0 21  ا% 

  ȴبة أفراد العينة الذين ) 5-3(من اجلدول رقȆن ȷأ Șنالحȴة لديهƎال  خƭ Žدارةɋو العمل ا 
وهذا يعد مǘشر جيد  .تقريبا%  ȅ77.36نة بلȢت  20من ȅ ȄƦنواǧ إىل أكثر من  اǂاƢ Ƒȅتد

 Ÿاƶوا  ȳما دا Ûالعالية ǧاƎƪوي اǽ ة منȅلبية أفراد عينة الدراȡأ ȷا أư كدǘيǰمصداقية النتائ.  

 :اجلهات الƔ ينتمي إليها أفراد العينة 1-3-5

اƩصول علɂ الشرائǴ االجتماعيةÛ وǽلك هبدȣ  تنوț مناȅبا  وفȨلقد Ź اختيار أفراد عينة الدراȅة 
فها اǂاȅبية وأهدا باƫعلوماǧخƎة  لديهÛȴ كما أȷ أفراد العينة اɋجابةموǭوقية  زيعزاɇراء لت اɋجابة اƫتنوعة

ƃما يظهر اجلدول التا ǢȆلك حǽدامها وǺتȅية اȦوكي :  
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  توضيǴ تنوț جهات العمل ɉفراد العينة) 6-3(جدول رقم 

  اƤɋايل نالدائنو مȮاتب التدقيȨ الضرائب  اɋدارة  جهة العمل
  53  13  9  10  21 أفراد فǞاǧ العينة تكرارعدد 

 % 100,0 % 24,53  % 16,98 % 18,87  % 39,62  النȆبة

  

 :خطوات العمل امليداين للدراسة. 1-4

 ȨقيǶتمارة األلتȅا Ž يدانية  تتمثلƫة اȅأداة الدرا ɂعل Ǭة فقد اعتمد الباحȅيداين لدراƫا ȏراȡ
 Ûȷتبياȅتصميم اليتاال Źبشكل  هاȳمع  يتالءȣيدانية  أهدƫة اȅافة الالدراȑɋبا Ûةȅالدرا ǧياȑختبار فر

عينة الدراȅة وكما اشتملت هذه االȅتمارة علɂ  لصȦاǧ الشǺصية ألفرادإىل مجع اƫعلوماǧ اƫتعلقة با
  : اƫتȢرياǧ التالية

  يوضǴ متȢريات الدراسة) 7-3(جدول رقم 

Ȣلة رياتـــاملتǞسɉعدد ا 
  5 .البياناǧ والصȦاǧ الشǺصية ألفراد فǞاǧ عينة الدراȅة -1-1
  ǂ 14اȅبية وأǭرها Ž اơاǽ القراراǧمدɁ توفر خاصييت اƫالئمة واƫوǭوقية للمعلوماǧ ا 1-2
1-3 ǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭبية للمقارنة وأȅاǂا ǧعلوماƫبية وقابلية اȅاǂا ǧاȅياȆال Ž ǧالثبا Ɂ5 مد  
  8  .مدɁ كȦاية اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت تقدمها التقارير اƫالية اƫنشورة من وجهة نظر فǞاǧ العينة 1-4
  1  .تقارير اƫالية Ž توفري اƫعلوماǧ اǂاȅبية من وجهة نظر فǞاǧ عينة الدراȅةمدɁ كȦاية ال 1-5

 : Ɯيث انه 

1 -   ȃمقيا ɂاالعتماد عل Źǧي األبعاد  لبكرȅاƦ)اماƢ Ȩمواف / Ȩاماال أوافƢ (من  الذي ȃ1فيه القيا -
5 ȃلك ي‘ نقطة للقياǽجابة وɋنقطة ا ȃقيا ȣمجاليةهدɋةألفراد عينة  اȅمنة الدراȒتƫا ȴرائهɇ 

ȴőومقترحا. 

2 -  ɂعل Ǭاالختيار اعتمد الباح ȣتهدȆƫة  ألفراد اȅالية  عينة الدراƫيدة من التقارير اȦتȆƫا.   
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حتليل بياناǧ الدراȅة اƫيدانية حبǢȆ عينة الدراȅة وتȦريȢها Ź حتليل نتيǲة االȅتǲابة الȦعلية ألفراد  - 3
علɂ كل ǘȅال من أǞȅلة وحماور االȅتبانة اƫيدانية هبدȣ فǞاǧ وعينة الدراȅة اȆƫتهدȣ اɋجابة 

 ǧالية اليت تصدرها الشركاƫا ȴالقوائ Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫة خصائص اȅي ودراȦليل الوصǶبالت ȳالقيا
 .ǧوأǭرها Ž اơاǽ القرارا)ة الدراȅة عين(التǲارية 

4 - ȅحصائية الختبار وحتليل الدراɋا Ȅقاييƫوا Ǣاليȅاأل ȳداǺتȅيدانية اƫالعديد من ة ا ȳداǺتȅا Ź
األȅاليǢ واƫقاييȄ اɋحصائية اƫناȅبة واƫتالئمة مع موȑوț الدراȅة واليت ȅوȣ يتȴ التطرȧ إليها 

 .بشكل من التوȑيŽ Ǵ الȦقرة التالية

 : اɉساليب املستǺدمة لقياس وحتليل بيانات الدراسة امليدانية -1-1

يǢ واƫقاييȄ اɋحصائية اȆƫتǺدمة لتǶليل بياناǧ الدراȅة لقد Ź االعتماد علɂ العديد من األȅال
  :اƫيدانية واليت من أƵها ما يلي

1.  ȔالوسŸاحلسا: 

 Ȑميه البعȆأو كما ي ŸاȆƩا Ȕȅوالو)Ȕيȅ(أو ) الوŸاȆƩعدل اƫعة ) اƕال Ȅهو أحد مقايي
 Ȕȅالو Ɂا تعدǽابية إƶركزية إƫعة اƕاه هذه الƟا ȷيكو Ǭحبي Ûركزيةƫا Ǭوقد اعتمد الباح ÛȤنتصƫنقطة ا

وحبǢȆ معايري (علɂ اȅتǺداȳ هذا اƫقياȃ هبدȣ حتديد Ƣركز قيȴ الوȔȅ اȆƩاŸ حول فقراǧ الدراȅة 
ǧي لبكرȅماƪاما  .األبعاد اƢ Ȩاما/ موافƢ Ȩال أواف.(  

  :املعيارياالƲراف  .2

ȴ الوȔȅ اȆƩاŸ لȦقراǧ االƲراȣ اƫعياري هو أحد مقاييȄ التشتت الذي يǘكد صǶة Ƣركز قي
االȅتبانةÛ وقد اȅتǺدȳ الباحǬ هذا اƫقياȃ هبدȣ معرفة مدɁ تشتت القيȴ عن وȅطها اȆƩاɋ Ÿجابة 

 .أفراد عينة الدراȅة حول أǞȅلة وحماور االȅتبانة

  :)AVONA( ألتباينحتليل  .3

ينة الدراȅة اƫتمثلة Ž الختيار ومعرفة التباين واالختالǓ Ž ȣراء فǞاǧ ع ألتباينŹ اȅتǺداȳ حتليل 
  .إدارة الشركة ومكاتǢ التدقيȨ للȆǶاباǧ ومصلǶة الȒرائǢ والدائنني
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  : Ǟويةاملالنسب  .4

ƫا ǢȆالن ɂاالعتماد عل ŹويةǞ  صية ألفرادǺالش Ǣتعلقة باجلوانƫا ǧاȦليص الصơو Ȥليل وصǶلت
  .فǞاǧ العينة للدراȅة

5.  Ȝالطبيعياختبار التوزي:  

ƫهذا ا ȳداǺتȅا Źا الطبيعيةőيدانية لتوزيعاƫة اȅالدرا ǧبيانا ȓارتبا Ɂليل مدǶلت ȃقيا.  

  :االختɎفمعامل  .6

 ȴويت Ûلتشتت ȃل مقياȒركزية وأفƫعة اƕل ȃل مقياȒأف ɂهمة كونه يعتمد علƫا ǧعامالƫيعد من ا
  :التاليةإƶاده باƫعادلة 

   

            

ȅالدرا Ž عيارƫهذا ا ɂعل Ǭوقد أعتمد الباح ǧاǞبني إجابة ف ȣأو االختال ȧاȦدرجة االت ȷة لبيا
فهذا يدل علɂ اتȦاȧ إجابة أفراد عينة الدراȅةÛ أما إǽا   %50العينة فǽǚا كاȷ معامل االختالȣ أقل من 

  .فهذا يدل علɂ اختالȣ أو عدȳ اتȦاȧ إجاباǧ العينة   %50كاȷ معامل االختالȣ أكƎ من 

  :2اختبار كا - 7

 ȳدǺتȆقيقية  و الختبار ايƩا ǧعنوي بني البياناƫا ȧرȦال Ǵيȑتو ȃاȅأ ɂعل Ɩيب Ǭحي ȏروȦل
  .البياناǧ اƫتوقعة

اȆǂوبية عن قيمة  2وقد اȅتǺدȳ الباحǬ الختبار الȦرȑياǧ حبيǬ تقبل الȦرȑية إǽا زادǧ  قيمة كا
  .  0.01او 0.05اجلدولية  ȆƞتوɁ معنوي  2كا

  

  

  

  

  

  االƲراف املعياري لȮل سؤال

=معامل االختɎف الوسȔ احلساŸ لȮل سؤال  100 x 
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مɎءمة وموثوقية املعلومات احملاسبية وأثرها يف  دراسة وحتليل مدɁ :املبحث الǮاين
  اختاذ القرارات

البǬǶ حتليل واختبار مدɁ اƫالئمة والثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية اجلزاء من  يتȴ من خالل هذا 
ǽ اليمن وأǭرها قي اơا Ž )  عينة الدراȅة(الواردة Ž التقارير اƫالية اليت تنشرها ƭموعة الشركاǧ التǲارية 

 Ž رهاǭبية وأȅاǂا ǧعلوماƫا Ž الءمةƫيتني تتناول األوىل درجة اȆلك من خالل فقرتني رئيǽو ǧالقرارا
ǧالقرارا ǽاơاÛ  الية وتبنيƫالتقارير ا Ž بية الواردةȅاǂا ǧعلوماƫا Ž الثقة Ɂبينما تتناول الثانية اختبار مد

ǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭأ.  

   ومات احملاسبية يف التقارير املالية وأثرها يف اختاذ القراراتمɎئمة املعل :أوال 

نتيǲة ألƵية خاصية اƫالءمة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية وأǭرها Ž اơاǽ القراراǧ  فانه ȅوȣ يتŽ ȴ هذه 
 Ž قدمةƫبية اȅاǂا ǧعلوماƫا Ž رعيةȦالءمة وخصائصها الƫتوافر خاصية ا Ɂة واختبار مدȅقرة دراȦال

لتقارير اƫالية Ż عالقتها Ž جودة اơاǽ القراراÛǧ باȑɋافة إىل دراȅة أǭر اƪروǯ عن اƫبادǛ اǂاȅبية علɂ ا
 ǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭتلك التقارير وأ  Ž قدمةƫبية اȅاǂا ǧعلوماƫالتقارير ,مالئمة ا Ȩحتقي Ɂومد

  .Ž اơاǽ القراراǧ حتȆني مالءمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž )لدوريه(اƫرحلية

الختبار مدɁ توافر خاصية املɎئمة يف املعلومات احملاسبية وأثرها يف  حصائياɋالتحليل  -1
  .اختاذ القرارات

  ȷا أŒǖاصية اليت من شƪالية  هي اƫالتقارير ا Ž بية الواردةȅاǂا ǧعلوماƫا Ž الئمةƫتعد خاصية ا
ɂ التنبǘ بالنتائǰ اƫتوقعة Ž اȆƫتقبل Ûإǽ أȷ تǘدي هذه اƫعلوماǧ اىل تǘدي اىل حتȆني قدرة متǺذ القرار عل

فقد يكوȷ من اȦƫيد أحيانا التǶȒية بشي من الدقة اȆƩابية ودرجة عدȳ .تعزيز أو تصǶيǴ توقعاته اƩالية 
Ǣȅناƫالتوقيت ا ſكد لصاǖالت      . 

ȴرق ƃالئم)8-3(واجلدول التاƫالعالقة بني خاصية ا Ǵȑيوǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭة وبني أ.  

  

  

.  



 : الدراسة امليدانية لتحليل واختبار  فرضيات الدراسة[------------------- ----------------- ]: لثالفصـل الǮــا

 

ȳ ǧرياȢتƫالعينة  ا ǧاǞمجال  ف
إ

  

الوȔȅ  ال أوافƢ Ȩاما ال أوافȡ Ȩري متǖكد أوافȨ أوافƢ Ȩاما
ŸاȆƩالتباين  ا   ȣراƲاال

  اƫعياري
معامل 
ȣاالختال 

نȆبة  
Ȇبة عدد  %التǖييد

ن
Ȇبة عدد 

ن
Ȇبة عدد 

ن
Ȇبة عدد 

ن
Ȇبة عدد 

ن
 

ƫال 1
Ɂ ا
مد

  ئمة

  91.14  17.18 0.785  0.617 4.571  -  - 4.76 1 4.76  1  19.05 4 71.43 15 21  أدارة
Ǣرائȑ  8 1 12.50 4 50.00  -  -  3 37.5 -  -  3.375 1.111  1.054 31.12  67.5  

  86.66  10.87 0.472  0.222 4.333  -  -  -  -  -  -  66.67 6 33.33 3 9  مكاتǢ اƫراجعة
ȷ76.92  13.86 0.533  0.284 4.846  -  -  -  - 23.08  3  69.23 9 7.69 1 13  الدائنو  
ƃ83.14  20.44 .0 871 .0  758 4.157  -  - 7.84 4 7.84  4  45.10 23 39.22 20 51  إمجا  

2 

ǘية
التنب

مة 
القي

  

  91.43  19.76 0.903  0.816 4.571  -  - 9.52 2  -  -  14.29 3 76.19 16 21  أدارة
Ǣرائȑ  10 2 20.00 6 60.00  1  10.00 -  -  1 10.0 3.8 0.159  0.398 10.48  76.00  

  82.22  7.64 0.314  0.099 4.111  -  -  -  -  -  -  88.89 8 11.11 1 9  مكاتǢ اƫراجعة
ȷ86.13  15.88 0.692  0.479 4.308  -  -  -  - 15.39  2  38.89 5 46.15 6 13  الدائنو  
ƃ85.66  20.47 0.878  0.769 4.283 1.89 1 3.77 2  5.66  3  41.51 22 14.17 25 53  إمجا  

3 

عية
رجا
الȅت
مة ا
القي

  

  86.6  17.94 0.777  0.663 4.33  -  - 9.76 1 4.76  1  42.86 9 47.62 10 21  أدارة
Ǣرائȑ  10 2 20.00 5 50.00  2  20.00 1 10.00 -  -  3.7 0.77  0.878 23.37  74.00  

  77.78  18.95 0.737  0.543 3.889  -  - 11.11 1  -  -  77.78 7 11.11 1 9  مكاتǢ اƫراجعة
ȷ60.38  27.59 0.832  0.692 3.015  -  -  -  - 32.46  5  61.54 8  -  - 13  الدائنو  
ƃ79.82  20.69 0.788  0.622 3.981  -  - 5.66 3 15.09  8  54.72 29 24.53 13 53  إمجا  

4 

Ǣȅ
اƫنا

ت 
وقي
الت

  

  83.00  16.42 0.698  0.482 4.25  -  - 5.00 1  -  -  60.00 12 35.00 7 20  أدارة
Ǣرائȑ  10 -  -  7 70.00  1  10.00 2 20.00 -  -  3.5 0.625  0.798 22.88  70.00  

  71.20  29.94 1.066  1.136 3.56  -  - 22.22 2 22.22  2  33.33 3 22.22 2 9  مكاتǢ اƫراجعة
ȷ61.66  24.63 0.759  0.576 3.083  -  - 25.00 3 41.67  5  33.33 4  -  - 12  الدائنو  
ƃ79.12  25.23 0.936  0.874 3.704  -  - 15.69 8 15.69  8  50.98 26 17.65 9 51  إمجا  

*-  ŸاȆƩا Ȕȅة : الوȅدة الدراƫ ȃأداة القيا Ȕȅمتو ȷأي أ Ûعددها ɂعل ȴالقي țموƭ)=5+4+3+2+1/ (5 =3 
  83.14=  5/ 4.157: نȆبة التǭǖري ƹكن إƶادها كمايلي - **

  Ȇƞ0.05  =1.671توɁ معنوي  52اجلدولية عند درجة اƩرة قيمة  - ***
 

 نة الدراسة حول مدɁ توافر خاصية املɎئمة يف التقارير املالية ودرجة تǖثريها يف اختاذ القراراتالتحليل اɋحصائي ɉراء فǞة عي)8-3(جدول رقم
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 ȴد من خالل اجلدول رقƱ)3-8(  ةȅعلية ألفراد عينة الدراȦابة الǲتȅحصائية لالɋا ǧشراǘƫمجلة ا ȷأ
ǲالت ǧالية اليت تصدرها الشركاƫالتقارير ا Ž قدمةƫبية اȅاǂا ǧعلوماƫا Ž الءمةƫارية حول توافر خاصية ا

  :اليمنية وخصائصها الȦرعية وأǭرها Ž اơاǽ القراراƹ ǧكن إƶازها Ž النقاȓ التالية

 درجة املɎئمة للمعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ القرارات  .أ 

 ȴقرة رقȦال ǰنتائ ǧهرșمالءمة)  1(لقد أ Ɂدƞ تعلقةƫا  ǧبية اليت تقدمها  الشركاȅاǂا ǧعلوماƫا
ȫهنا ȷالية اليت تصدرها هذه  اليمنية أƫا كانت التقارير اǽوبني حول ما إǲتȆƫلبية اȡييد من قبل أǖت

ǧالقرارا ǽاơا Ž رǭǘمالئمة ت ǧتوفري معلوما ǧالشركا . Ǭحي ȠبلȔȅالو  ŸاȆƩا ƃمجاɋوهو  4.157ا
 Ȕȅأعال من الو ŸاȆƩمعياري 3ا ȣراƲبا Ûةȅذه الدراƬ ȏترȦƫركز   .8710اƢ ɂإجابة يدل عل ȴقي

اتȦاȧ أفراد  وهو يǘكد %  20,94 ختالȣ اȆǂوب بلȠاالأفراد العينة حول وȅطها اȆƩاÛŸ واȷ معامل 
 Û ةȅهذه الدرا Ž ة لدرجة القبولȑترȦƫبة اȆمن النȑ ة وقعهاǲتها  نتيǶقرة وصȦالعينة لقبول هذه ال

Ȣييد بلǖبة تȆبة القبول %  83,14 تبنȆتر% 50وهي أعال من نȦƫةاȅذه الدراƬ ȏ .  

وهذه الدالالǧ اɋحصائية تدل علɂ موافقة أȡلبية اȆƫتǲوبني حول توفري التقارير اƫالية اليت تنشرها 
ǧالقرارا ǽاơا Ž ريǭǖا تƬ ȷأ ȷيدوǘبية مالئمة ويȅحما ǧاليمن معلوما Ž اريةǲالت ǧالشركا.  

 ǡ. قرارات  القيمة التنبؤية للمعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ ال 

 ȴقرة رقȦال ȷ2(إ (ȴاجلدول رق Ž)3-10(  هرșا قد أƬ دونةƫا ǧحصائي للبياناɋليل اǶة التǲنتي ȷأ
حيǬ بلȠ الوȔȅ اȆƩاŸ . موافقة اȆƫتǲوبني بدرجة أعلɂ من تلك اليت حتققه الȦقراǧ الȆابقة

ƃمجاɋ4,283ا  Ȕȅوهو أعال من الو ŸاȆƩة اȅذه الدراƬ ȏترȦƫ3(ا( Û بȣراƲيدل  0.878معياري ا
Ƞوب بلȆǂا ȣمعامل االختال ȷوأ ÛŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة حول و ȴركز قيƢ ɂ20,47عل %

وهو يǘكد اتȦاȧ أفراد العينة لقبول هذه الȦقرة ألŒا تقع ȑمن النȆبة اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه 
Ûةȅت    الدراȢييد بلǖبة تȆ85,66بن %Ȇة% 50بة القبول وهي أعال من نȅذه الدراƬ ةȑترȦƫا.  

د أȷ القيمة التنبǘية للمعلوماǧ اǂاȅبية اليت تتȒمنها التقارير اƫالية اليت تنشرها ƭموعة Ʊ ومن هنا
 ǧية للمعلوماǘوبني حول القيمة التنبǲتȆƫلبية أفراد العينة اȡييد أǖاليمن قد القت ت Ž اريةǲالت ǧالشركا

ǭǖت Ɂبية ومدȅاǂتقبليةاȆƫا ȴőاǘمن تقدير تنب ȴكينهƢو ǧذي القراراǺمت ȫلوȅ تعديل Ž ريها  .  
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 القيمة اɋسترجاعية للمعلومات احملاسبية   .ج 

تعتƎ من أهȴ الصȦاǧ الȦرعية ƪاصية  كما هو معروȣ أȷ القيمة االȅترجاعية للمعلوماǧ اǂاȅبية 
Ɂ صǶة تنبǘاȴő الȆابقة بȢية إجراء التوقعاÛ ǧ حيǬ تȆاعد  متǺذي القراراǧ علɂ تقييȴ مداƫالءمة
  .اȆƫتقبلية

 ȴقرة رقȦال ǧ3(ومن خالل حتليل البيانا( ȴاجلدول رق Ž)3-10(  ترجاعيةȅɋالقيمة ا ȷد أƱ
 Ƞبل Ǭحي Ûبيةȅاǂا ǧية للمعلوماǘبة أقل من القيمة التنبȆوبني بنǲتȆƫييد اǖبية قد لقيت تȅاǂا ǧللمعلوما

ŸاȆƩا Ȕȅالو    ƃمجاɋ3,983ا  Ȕȅوهو أعال من الو ŸاȆƩة اȅذه الدراƬ ȏترȦƫ3(ا(,  ȣراƲبا
يدل كذلك علƢ ɂركز قيȴ إجابة أفراد العينة حول وȅطها اȆƩاÛŸ واȷ معامل  .0 789معياري 

 Ƞوب بلȆǂا ȣقرة%  20,69االختالȦأفراد العينة لقبول هذه ال ȧاȦا اتȒكد أيǘمن  وهو يȑ ا تقعŒأل
وهي فوȧ اƫتوȔȅ لنȆبة % 79,62بنȆبة تǖييد بلȢت  Û النȆبة اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه الدراȅة

  .اȦƫترȑة Ƭذه الدراȅة% 50القبول 

ومن هنا Ʊد اتȦاȡ ȧالبية أفراد العينة علɂ أȷ التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲارية Ž اليمن 
اȅترجاعية تȦيد وتǖكد أو تصǴǶ التنبǘاǧ اليت Ƣت Ž الȆابȨ  تتȒمن معلوماǧ حماȅبية Ƭا قيمة

  .لالȅترشاد هبا مȆتقبال

 التوقيت املناسب ɋعداد وعرȏ املعلومات احملاسبية  .د 

إȷ تقدƇ اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž الوقت اƫناƬ Ǣȅا Ɵعل اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة أكثر مالئمة تǭǘر   
Ûǧالقرارا ǽاơري وقتها  من عملية اȡ Ž صول عليهاƩا Ź ا ماǽبية إȅاǂا ǧعلوماƫكما تقل مالءمة ا

Ǣȅناƫا.  

  ȴقرة رقȦال ǧة بياناȅ4(ومن خالل درا( Ž ȴاجلدول رق)10-3(  ǧوجها Ž د اختالفا وتبايناƱ
حيǬ كاȷ . النظر ألفراد عينة الدراȅة حول توفري اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž الوقت اƫناǢȅ الơاǽ القرار

ŸاȆƩا Ȕȅ706. 3الو   Ȕȅوهو أعال من الوŸاȆƩ3ا Ûةȅذه الدراƬ ȏترȦƫمعياري  ا ȣراƲ0 936با. 
 Ƞوب بلȆǂا ȣومعامل االختال ÛŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة عن و ȴكد تشتت قيǘوهو  % 23 .25ي

Ǵȑالعينة لقبول هذ يو ǧاǞبني إجابة ف ȣومقدار االختال ȧاȦبة درجة االتȆمن النȑ وقوعها ȴȡقرة رȦه ال
  .أي ƞقدار متوȔȅ اɋجابة%  62 .74اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه الدراȅةÛ بنȆبة تǖييد  بلȢت 
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 ȷǖأفراد العينة ب Ȑبع Ɂير Ǭحي Ûابقة منطقيةȆال ǧشراǘƫالدالئل وا ȷǖب Ǭومن هنا يشري الباح
التوقيت اƫناƬ ǢȅاÛ  تالءȳكوȷ متǖخرة Ž  إصدارها وال التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲارية ت

ǧالقرارا ǽاơال Ǣȅناƫالوقت ا Ž من إصدارها țراȅɋارية اǲالت ǧالشركا ɂعل Ǣƶ اư.  

       اخلروج عن املبادǛ احملاسبية املتعارف عليها وأثرȻ على مɎئمة املعلومات احملاسبية -2

  املبادǛ احملاسبية على مɎئمة املعلومات احملاسبية عنأثر اخلروج  يوضǴ) 9-3(جدول رقم 

 ȴ9-3{. من خالل اجلدول رق{  ǯروƪا ɂيبني علǲتȆƫا ǧإجابا Ž ȣد تباين واختالƱ ȨابȆال
اƫالئمة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ عن مبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها واƫقبولة قبوال عاما وأǭره علɂ درجة 

ƃمجاɋا ŸاȆƩا Ȕȅالو Ƞوقد بل Ûابة ألفراد العينةǲتȅوب االȡرƫالقبول ا Ȩحتق Ɓ Ǭوهو تقريبا  3.04 حي
ŸاȆƩا Ȕȅاوي للوȆمعيار)3(م ȣراƲبا Ûةȅذه الدراƬ ȏترȦƫ1,028ا   ȴمقدار تشتت قي  ɂيدل عل

ÛŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة عن و Ƞوب بلȆǂا  ȣمعامل االختال ȷكذلك  وهو % 33,22وا Ǵȑيو
مقدار االختالȣ بني إجابة فǞاǧ العينة لقبول هذه الȦقرة رȴȡ وقوعها ȑمن النȆبة اȦƫترȑة لدرجة قبول 

واليت Ƣثل درجة قبول منȒȦǺة مقارنة باƫتوȔȅ %  60,77بنȆبة تǭǖري Û % 50هذه الدراȅة البالȢة 
  . راȅة اȦƫترƬ ȏذه الد

  

  

  

  

الوسȔ  إƤايل  فǞات العينة
Ÿاحلسا  

االƲراف   التباين
  املعياري

معامل  
  االختɎف

 التاثري نسبة
%  

  60.00  38.49  1.155  1.333  3.00  21  أدارة
Ǣرائȑ  10  2.90  1.117  1.057  36.44  58.00  
 Ǣمكاتƫ55.00  47.24  1.299  1.688  2.75  8 راجعةا  
ȷ66.48  26.71  0.887  1.786  3.32  13  الدائنو  
ƃ60.77  33.22  1.028  1.057  3.04  52  إمجا  
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  .تلبية التقارير املرحلية للحاجة ɋصدارها -3

 ليةالتحليل اɋحصائي ɉراء  املستجيبƙ حول مدɁ احلاجة للتقارير املرح} 10-3{جدول رقم
  ɋصدارهاللحاجة  ومɎءمتها

   ǧامن خالل بيانا ȴ10-3{جلدول رق{ ƞ Ȩتعلƫرحلية اليت تصدرها واƫالية اƫتلبية التقارير ا Ɂد
ƃاƩالوقت ا Ž اجة إليهاƩتلبية ا Ž اريةǲالت ǧرحلية ,الشركاƫالتقارير ا ȷأ ɂيبني علǲتȆƫد موافقة اƱ

 Ȕȅالو ȧالية بدرجة موافقة فوƩاجة اƩا Ɛارية اليمنية تلǲالت ǧاليت تصدرها الشركاŸاȆƩ3ا  ȏترȦƫا
يثبت  Û0.776 باƲراȣ معياري  3,961حيǬ بلȠ الوȔȅ اȆƩاŸ اɋمجاƃ .اȅة وأعال منه Ƭذه الدر

Ƞوب بلȆǂا  ȣمعامل االختال ȷوا ÛŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة حول و ȴركز قيƢ19,15   % يوكد
ȧاȦات Ȣييد بلǖبة تȆبن ÛقرةȦالعينة لقبول هذه ال ǧاǞت % 60,70 تإجابة فƫمن ا ɂوهي أعل Ȕȅ50و  %

  .اȦƫترȑة لقبول هذه الدراȅة

ومن هنا يشري الباحǬ إىل موافقة اȆƫتǲيبني بدرجة قريبة من اƫتوȔȅ وأعال من اƫتوȔȅ علɂ كȦاءة  
 ǧت وجهاȦلذا ال بد من ل ǧالقرارا ǽاơوا ÛاƬ اليةƩا ǧتلبية االحتياجا Ž رحليةƫالية اƫري التقارير اǭǖوت

علɂ معاجلة وعرȏ اƫعلوماǧ اǂاȅبية بالتركيز ليتمكن من اجلدية علɂ حتȆني جودة  نظر اɋدارة والقائمني
  .وكȦاءة التقارير اƫرحلية حƓ تتمكن من تلبية تلك االحتياجاǧ الȒرورية واƫلǶة ɋصدارها

  

  

  

 إƤايل  فǞات العينة
 Ȕالوس
Ÿالتباين  احلسا  

االƲراف 
  املعياري

معامل  
 %نسبة التǖثري  االختɎف

  84.00  19.30  0.816  0.657  4.2  20  أدارة
Ǣرائȑ  10  3.7  0.41  0.640  17.31  74.00  

  65.80  32.23  1.066  1.124  3.29  9  مكاتǢ مراجعة
  76.82  14.00  0.538  2.299  3.85  13  الدائنني
ƃ60,70  19.149  0.776  0.658  3.96  52  إمجا  
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التقارير التحليل اɋحصائي الوصفي ملدɁ توافر خاصية الǮقة يف املعلومات احملاسبية الƔ تقدمها  :ثانيا
  .املالية وأثرها يف اختاذ القرارات

اليت تتȒمنها التقارير اƫالية اليت تصدرها  Ƣثل الثقة من اƫتطلباǧ الȒرورية للمعلوماǧ اǂاȅبية
 Ž الثقة Ɂحول مد ȷيبوǲتȆƫة اȅلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراǽو Ûاليمن Ž اريةǲالت ǧالشركا

  .Ž اơاǽ القراراǧاƫعلوماǧ اǂاȅبية وأǭرها 

التحليل الوصفي ɉراء املستجيبون حول مدɁ توافر خاصية الǮقة وخصائصها الفرعية يف  -1
 .املعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ القرارات

 ȴ3-11(من خالل اجلدول رق (ƃيدانية ألراء أفراد عينة  التاƫة اȅالدرا ǰنتائ ǧبيانا Ǵيȑكن توƹ
  .وخصائصها الȦرعية Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية الثقةية الدراȅة حول توافر خاص
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  ǧرياȢتƫالعينة  ا ǧاǞمجال  ف
إ

  

ال أوافȨ   ال أوافȡ  Ȩري متǖكد  أوافȨ  أوافƢ Ȩاما
الوƢ  Ȕȅاما

ŸاȆƩالتباين  ا   ȣراƲاال
  اƫعياري

مل 
معا

ȣال
الخت
ا

 

Ȇبة
ن

  
ǭǖري
الت

 
%  

  القبول  الدرجة

عدد
نسبة  
عدد  
نسبة  
  

  عدد

نسبة
  ددع  
نسبة

  

  عدد

نسبة
  

الǮقة من   1
املعلومات احملاسبية 

 اختاذوأثرها يف 
  القرارات

  مقبولة  عالية 95.00 11.58  0.550 0.303 4.737 - - - - 4.76  1 19.05 4 76.19 16 21  أدارة
Ǣرائȑ  10 1 10 6 60.00 1  10.00 2 20.00 - - 3.777 0.694 0.833  22.06 75.54 Ȕȅتوƫا ȧلةمقبو  فو  

ǧاباȆƩمقبولة  عالية 87.50 11.83  0.518 0.268 4.375 - - - -  -  - 66.67 6 33.33 3 9  مدققي ا  
  ȷ73.33 21.23  0.778 0.606 3.667 - - 7.69 1 23.08  3 61.54 8 7.69 1 13  الدائنو Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  
ƃمقبولة  عالية 83.53 20.06  0.842 0.708 4.192 - - 5.66 3 9.43  5 95.28 24 39.62 21 53  إمجا  

  مقبولة  عالية 88.00 17.13  0754 0.568 4.4 - - 4.76 1  -  - 42.86 9 52.38 11 21  أدارة  الصدȧ يف التعبري  2
Ǣرائȑ  10 3 30 4 40.00 1  10.00 2 20.00 - - 4 1 1  25.00 80.10 Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  

ǧاباȆƩمقبولة  عالية 85.00 10.89  0.463 0.214 4.25 - - - - 11.11  1 66.67 6 22.22 2 9  مدققي ا  
  ȷ75.00 16.58  0.622 0.386 3.75 - - - - 38.46  5 53.83 7 7.69 1 13  الدائنو Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  
ƃ81.54 19.94  0.813 0.660 4.077 - - 5.70 3 13.20  7 49.10 26 32.11 17 53  إمجا Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  

  مقبولة  عالية 94.00 13.98  0.657 0.432 4.7 - - - - 9.52  2 9.52 2 80.96 17 21  أدارة  ية للتحقيȨالقابل  3
Ǣرائȑ  10 1 10 9 90.00 -  -  - - - - 4.111 0.111 0.333  8.11  82.22 مقبولة  عالية  

ǧاباȆƩمقبولة  عالية 90.00 16.80  0.756 0.571 4.5 - - - - 11.10  1 22.20 2 66.70 6 9  مدققي ا  
ȷ83.33  9.34  0.390 0.152 4.167 - - - -  -  - 84.60 11 15.40 2 13  الدائنو Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  
ƃ5  إمجا

3 26  49.1
  مقبولة  عالية 88.46 13.68  0.605  0.367  4.423  -  -  -  -  3.70  3  45.20  29 0

احليادة يف   4
 املعلومات احملاسبية

  مقبولة  عالية 87.00 25.04  1.089 1.187 4.35 - - 14.30 3  -  - 19.00 9 66.70 14 21  أدارة
Ǣرائȑ  10 3 30 5 50.00 1  10.00 1 10.00 - - 4.111 0.861 0.928  22.57 82.22 Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  

ǧاباȆƩمقبولة  عالية 90.00 11.88  0.535 0.286 4.5 - - - - 11.10  1 33.30 3 55.60 5 9  مدققي ا  
ȷ71.66 22.13  0.793 0.629 3.583 - - 7.70 1 38.40  5 46.20 6 7.70 1 13  الدائنو Ȕȅتوƫمقبولة  ا  
ƃ82.69 22.98  0.950 0.903 4.135 - - 9.40 5 13.20  7 35.80 25 93.40 28 53  إمجا Ȕȅتوƫا ȧمقبولة  فو  

* -  ŸاȆƩا Ȕȅدة الدرا: الوƫ ȃأداة القيا Ȕȅمتو ȷأي أ Ûعددها ɂعل ȴالقي țموƭةȅ)=5+4+3+2+1/ (5=3 
 83.53=4.178/5:نȆبة التǭǖري ƹكن إƶادها كمايلي-**

  Ȇƞ0.05  =1.671توɁ معنوي52اجلدولية عند درجة اƩرةقيمة-***
مالئمة بدرجة  85فوȧ اƫتوȔȅ أكثر من  85إىل  75متوÛȔȅ من  75إىل  ȑ50عيȦةÛ من  50النȆبة أقل من  -****
عالية

يبƙ التحليل اɋحصائي الوصفي ɇراء املستجيبƙ حول مدɁ الǮقة يف املعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ)3-11(جدول رقم 
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ȴ3-11(ومن خالل اجلدول رق(  ȷيبوǲتȆƫي ألراء اȦحصائي الوصɋليل اǶبالت Ȩتعلƫتوافر  وا Ɂحول مد
Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲارية Ž اليمنƱ Ûد  ثقةال خاصية

  :أȷ اǭǘƫراǧ اɋحصائية Ƭا كانت كما يلي 

تائǰ مدɁ الثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية بشكل عاȳ وأǭرها Ž اơاǽ القراراÛ ǧ ووفقا للبياناǧ اƫدونة لن -  أ
 ȴقرة رقȦحصائية ألراء ) 1(الɋا ǧشراǘل مȒا قد حققت أفŒد أƱ ةȅة عينة الدراǞوبني من فǲتȆƫألراء ا

 ǽاơعملية ا Ž رǭǘمنها وت ȧوǭبية موȅحما ǧالية  معلوماƫتوفري التقارير ا ɂوافقة علƫبا ȴييدهǖوت Ûة العينةǞف
 Ȕȅالو ȧبدرجة موافقة فو ǧالقراراŸاȆƩتر 3اȦƫا ƃمجاɋا ŸاȆح Ȕȅة وأعال منه  بوȅذه الدراƬ ȏ

يشري اىل Ƣركز قيȴ إجابة أفراد العينة حول وȅطها اȆƩاÛ0.842   Ÿ وباƲراȣ معياري 4.192حمȆوب  
 ȣومعامل اختالÛ20.06  %يǘ بةȆمن النȑ قرة لوقوعهȦالعينة لقبول هذه ال ǧاǞإجابة ف ȧاȦكد ات

%  50وهي أعلɂ من اƫتوȔȅ % 83.53لدراȅة Û بنȆبة تǖييد بلȢت اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه ا
 .اȦƫترȏ لقبول هذه الدراȅة

ومن هنا يشري الباحǬ إىل قناعة وموافقة أفراد العينة بȷǖ التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲارية 
نتائǰ التǶليل اɋحصائي  تتȒمن معلوماǧ حماȅبية موǭوȧ منها وتǭǘر Ž اơاǽ القراراǧ وهذا يǘكد صǶة

  .الختبار مدɁ الثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية

ǡ  -  قةǮاخلصائص الفرعية خلاصية ال: 

 ȴرق ǧقراȦليل للǶالت ǰنتائ ǧهرș4(و) 3(و ) 2(أ ( Ž اصية الثقةƪ رعيةȦصائص الƪتعلقة باƫوا
ƫ بياȆيبني بدرجة كبرية نǲتȆƫلبية اȡبية إىل موافقة أȅاǂا ǧعلوماƫا Ž رعيةȦصائص الƪتوافر هذه ا Ɂد

اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫاليةÛ حيǬ الوȔȅ اȆƩاƪ Ÿاصية األماȷ والصدŽ ȧ التعبري 
  4,423وكما بلȠ الوȔȅ اȆƩاƪ Ÿاصية القابلية للمقارنة ,  0.813باƲراȣ معياري قدره   4.077

باƲراȣ معياري  4,135صية اƩياد فقد بلȠ الوȔȅ اȆƩاƬ Ÿا  أما خا 0,6054وباƲراȣ معياري قدره  
Û %19.94وكما بلȠ معامل اختالƪ ȣاصية األمانة Ž التعبري والقابلية للمقارنة واƩياد  0,950
13.68% Û22.98% ا يƞ ƃالتوا ɂعلǘ منȑ لوقوعه ǧقراȦالعينة لقبول هذه ال ǧاǞإجابة ف ȧاȦكد ات

  .جة القبول Ž هذه الدراȅةالنȆبة اȦƫترȑة لدر

كما كانت النȆبة التǭǖري ȑمن اƩدود القريبة من اجليد جدا وفوȧ اƫتوÛȔȅ حيǬ بلȢت نȆبة التǭǖري 
   .علɂ التواƪ81,54 % Û88,46 % Û82,69  %ƃاصية األمانة Ž التعبري والقابلية للمقارنة واƩياد 
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Ȇƫابقة ألراء اȆحصائية الɋا ǧشراǘƫومن هذه اǲاصية الثقة وتƪ ǫالثال ȋواƪبني حول توافر هذه ا
 :Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية ƹكننا وȑع الترتيǢ التاƬ ƃذه اƪواȋ وفقا لوȅطها اȆƩاŸ كما يلي 

Ƃوɉللمقارنة  :اخلاصية ا ǧعلوماƫوعية (قابلية اȑوƫري ) اǭǖبة التȆ88,46ن .%  

  %. 82,69تǭǖري Ƭا اƩياد حيǬ بلȢت نȆبة ال :اخلاصية الǮانية

  %. 81,54الصدŽ ȧ التعبري بنȆبة تǭǖري بلȢت  :اخلاصية الǮالǮة

ومن هنا يشري الباحǬ إىل أȷ نȆبة التǖييد واƫوافقة ألراء اȆƫتǲيبني كانت فوȧ اƫتوȔȅ ومقبولة جدا 
مانة Ž التعبري عن األحداǫ االقتصاديةÛ موȑوعية اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة ƫ ŽدɁ توافر خاصية األ

  .التقارير اƫالية وإمكانية القابلية للتǶقȨ وباȑɋافة إىل حيادة اƫعلوماǧ اǂاȅبية والبعد عن التǶيز

أعلɂ وȔȅ  أما بالنȆبة Ƭذه اƪصائص علɂ مȆتوɁ فǞة العينة فقد حققت خاصية الصدŽ ȧ التعبري
 Ƞبل ŸاȆ4,4ح  Ƞبل Ǭة الدائنني حيǞȦل ŸاȆح Ȕȅو ƅدارة وأدɋة اǞȦ3,75ل  ȨقǶوأما خاصية القابلية للت

 Ƞبل Ǭدارة حيɋة اǞف Ž ŸاȆح Ȕȅو ɂأعل ȷد أƱ4,7  Ƞبل ǢرائȒة الǞف Ž وجد ŸاȆح Ȕȅو ƅوأد
4,111 ƫة اǞف Ž ŸاȆح Ȕȅو ɂأعل ȷد أǲياد فنƩاصية اƪ بةȆوبالن Ƞبل Ǭ4,5دققني حي  Ȕȅو ƅوأد

 Ƞبل Ǭة الدائنني حيǞف Ž وجد ŸاȆ3,583ح ŸاȆƩا Ȕȅذه  3وهو كذلك أعال من الوƬ ȏترȦƫا
  .الدراȅة

 :مدɁ اɋلتزام باملبادǛ احملاسبية وأثرȻ يف الǮقة يف املعلومات احملاسبية 2- 

الثباŽ ǧ تطبيȨ اƫبادǛ اǂاȅبية وأǭره Ž أنه من اƫمكن حتليل واȅتǺالȋ النتائǰ ألراء فǞة العينة حول 
ƃمن خالل اجلدول التا ǧالقرارا ǽاơا:         

  .مدɁ اɋلتزام باملبادǛ احملاسبية وأثرȻ يف اختاذ القرارات) 3-12(جدول رقم 

إƤايل   فǞات العينة
  عدد

 Ȕالوس
Ÿراف   التباين  احلساƲاال

  املعياري
معامل  
 االختɎف

 التǖييد نسبة
%  

  88.57  16.45  0.728  0.531  4.429  21  أدارة
Ǣرائȑ  10  4.5  0.25  0.5  11.11  90.00  

ǧاباȆƩ91.11  10.16  0.490  0.240  4.556  9 مدققي ا  
  86.15  10.71  0.462  0.213  4.308  13  الدائنني
ƃ87.96  13.49  0.594  0.352  4.398  53  إمجا  
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  ȴد من خالل اجلدول رقƱ)12-3 ( Ȩتعلƫقبولة قبوال واƫعليها وا ȣتعارƫبية اȅاǂا Ǜبادƫبا ȳبااللتزا

عاما وأǭره ǭ Žقة اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ ووفقا ألراء فǞة العينة فقد حصل علɂ مǘشراǧ إحصائية بدرجة 
 Ȕȅقارنة مع الوƫعالية باŸاȆƩة وأع 3اȅذه الدراƬ ȏترȦƫوباȆحم ƃإمجا ŸاȆح Ȕȅ4,398 ال منه بو 

Ʋوا Û معياري ȣة0.5936راǶيوكد ص ŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة حول و ȴركز قيƢ,  ومعامل
 ȣت % 13,49اختالȢييد بلǖبة تȆبن ÛقرةȦالعينة لقبول هذه ال ǧاǞإجابة ف ȧاȦبت اتȆيد نǘ87,96ي % 

  .اȦƫترȑة لقبول هذه الدراȅة%  50اƫتوȔȅ  وهي فوȧ اجليد جدا باƫقارنة مع

حǬ بȷǖ قناعة اȆƫتǲوبني إىل مدɁ االلتزاȳ باƫبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها واƫقبولة وŽ رأɁ البا
قبوال عاما ȡالبا ما يǘدي إىل توفري معلوماǧ حماȅبية علɂ درجة عالية من اƫوǭوقية وتصوير ȅليȴ للمركز 

 ǽاơا Ž الئمةƫاألمر الذي يوجد زيادة الثقة وا Ûواقعي لدخل ȃوقيا Ûƃاƫاǧالقرارا.  

 :فاعلية تقارير مدقȨ احلسابات يف زيادة املوثوقية يف املعلومات احملاسبية  -2-3

يوضǴ نتائǰ التحليل اɋحصائي ɉراء فǞة عينة الدراسة مدɁ كفاءة وفاعلية ) 3-13 (جدول رقم 
  .Ǯقة يف املعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير املاليةتقرير املراجȜ اخلارجي يف زيادة ال

  

  ȴالعينة حول فاعلية تقارير مدققي ) 3-15(من خالل اجلدول رق ǧاǞȦالنظر ل ǧد  تقارب وجهاƱ
اȆƩاباŽ ǧ زيادة اƫوǭوقية Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫاليةÛ بدرجة عالية باƫقارنة مع 

 ȔȅاالوŸاȆƩ3  Ƞوب بلȆحم ƃإمجا ŸاȆح Ȕȅة وأعال منه بوȅذه الدراƬ ȏترȦƫ4,393  ا   ȣراƲوا
ومعامل اختالƢ, ȣركز قيȴ إجابة أفراد العينة حول وȅطها اȆƩاŸ يوكد صǶة 0,648 معياري قدره 

إƤايل   فǞات العينة
 العدد

 Ȕالوس
Ÿراف   التباين  احلساƲاال

  املعياري
معامل  
  %نسبة  االختɎف

  89.34  13.14  0.587  0.345  4.467  21  أدارة
Ǣرائȑ  10  4.2  0.76  0.872  20.76  84.00  

ǧاباȆƩ91.11  10.91  0.497  0.247  4.556  9  مدققي ا  
  83.08  12.83  0.533  0.284  4.154  13  الدائنني
ƃ87.85  14.75  0.648  0.420  4.392  53  إمجا  
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وهي  % 87,85  يǘيد نȆبت اتȦاȧ إجابة فǞاǧ العينة لقبول هذه الȦقرةÛ بنȆبة تǖييد بلȢت  14,75%
  .اȦƫترȑة لقبول هذه الدراȅة%  50اƫتوȔȅ  فوȧ اجليد جدا باƫقارنة مع

ǰتنتȆمن  ومن هنا ي ǧاباȆƩيبني حول فاعلية تقارير مدققي اǲتȆƫيد ألراء اǖبة التȆن ȷإىل أ Ǭالباح
كاتǢ التدقيȨ إىل إȦȑاء صȦة الثقة والصدȧ للمعلوماǧ اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية ƶعلنا نǘكد الدعوة إىل م

  .حتȆني جودة خدماȴő اǂاȅبية واألداء اǂاƑȅ لتدقيȨ اȆƩاباǧ من خالل التزاƞ ȳعايري اƫراجعة الدولية

  .التعارȏ بƙ خاصية املɎئمة والǮقة يف املعلومات احملاسبية: ثالǮا 

رة ȅوȣ يتȴ التعرȏ توفري معلوماǧ مالءمة علɂ حȆاب الثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž هذه الȦق -  أ
بشيء من التوȑيǴ ألراء فǞة عينة الدراȅة حول ȑرورة توفري معلوماǧ حماȅبية مالئمة حƓ لو 

 ȴالية واجلدول رقƫا ǧعلوماƫا Ž اب الثقةȆح ɂتوفريها عل ȷلك) 16- 3(كاǽ Ǵȑيو ƃالتا. 

ل مدɁ توافر معلومات البيانات اɋحصائية لنتائǰ التحليل ɉراء فǞة العينة حو) 3-14(جدول رقم 
  .حماسبية على حساǡ الǮقة فيها

  ȴد من خالل اجلدول رقƱ)3- 14 ( بيةȅحما ǧرورة توفري معلوماȑ ɂعل ȷيبوǲتȆƫا Ȑرف ȨابȆال
هذه الȦقرة علɂ أدƅ متوȔȅ حȆاŸ بعد أǭر اƪروǯ عن  مالئمة علɂ حȆاب الثقة فيهاÛ حيǬ حصلت

 وهو تقريبا مȆاوي للوȔȅ اȆƩاŸ 3.094اƫبادǛ اǂاȅبية وقد بلȠ اƫتوȔȅ اȆƩاŸ اɋمجاƬ ƃذه الȦقرة 
يدل علɂ  مقدار تشتت قيȴ إجابة أفراد العينة عن    1,121اȦƫترƬ ȏذه الدراȅةÛ باƲراȣ معيار) 3(

ŸاȆƩطها اȅوȠوب بلȆǂا ȣمعامل االختال ȷوا Û36,25 بني  وهو ȣكذلك مقدار االختال Ǵȑيو
إجابة فǞاǧ العينة لقبول هذه الȦقرة رȴȡ وقوعها ȑمن النȆبة اȦƫترȑة لدرجة قبول هذه الدراȅة البالȢة 

الوسȔ  فǞات العينة
Ÿاحلسا 

االƲراف  التباين
 املعياري

معامل 
 االختɎف

نسبة 
 %التǖثري 

  النتيجة

  مقبول ضعيف  60.95  38.53  1.174  1.379  3.048  أدارة
Ǣرائȑ  3.20  1.16  1.077  33.66  64.00  مقبول ضعيف  

  ȡري مقبول  48.88  35.99  0.880  0.774  2.444 ققي اȆƩاباǧدم
  مقبول ضعيف  55.38  46.19  1.279  1.637  2.769  الدائنني
ƃمقبول ضعيف  61.89  36.22  1.121  1.256  3.094  إمجا  
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50 % Û ريǭǖبة تȆ61.89بن%ȡري مرȡ ة و ألكنȅة  لقبول هذه الدراȑترȦƫا Ȕȅتوƫوب وهي قريبة من ا
  .فيها

 ɂأعل ɂقرة علȦفقد حصلت هذه ال Ûالنظر ǧة التباين من وجهاȦتلǺƫالعينة ا ǧاǞȦبة لȆأما بالن
وأدƅ متوȔȅ حȆاŸ لǞȦة عينة مدققي اȆƩاباǧ بلȢت  3,2متوȔȅ حȆاŸ لǞȦة عينة الȒرائǢ بلȢت 

2,444.  

ا يȒȦلوȷ الثقة Ž الباحǬ حتȘȦ ملǶوȗ من قبل أفراد العينةÛ حيǬ أȴŒ ما زالو يȆتنتǰومن 
اƫعلوماǧ اǂاȅبية مقابل النقص Ž جانǢ اƫالئمة إال أȴŒ وافقوا علɂ إعادة إصدار التقارير اƫالية اƫنشورة 

  .بالقيمة التǲارية

ǡ  - مǺقة يف املعلومات احملاسبية وخاصة يف أوقات التضǮئمة والɎامل Ɣخاصي ƙب ȏالتعار. 

تبار نتائǰ التǶليل اɋحصائي ألراء فǞاǧ العينة حول اƫعلوماǧ كما Ž Ź هذه الȦقرة حتليل واخ  
 Ƈة عينة حول تقدǞأراء ف țتطالȅواليت أردنا ا ȴǺȒالت ǧأوقا Ž اليةƫبية اليت تقدمها التقارير اȅاǂا
جة اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫالئمة Ž مقابل التنازل علɂ جزء من اƫوǭوقية Ž تلك اƫعلوماÛǧ  وقد جاءǧ در

 ƃازها من خالل اجلدول التاƶكن إƹ واليت Ûةȅذه الدراƬ عتمدةƫا ȴمن القيȑ وافقة منƫا:  

يوضǴ التحليل اɋحصائي ɉراء فǞات العينة حول املعلومات احملاسبية الƔ يتم  )3-15(جدول رقم 
 .توفريها يف أوقات التضǺم

Ƥايل  فǞات العينة
ɋا

  

 Ȕالوس
Ÿاحلسا 

االƲراف   التباين
  املعياري

معامل  
 االختɎف

نسبة 
التǖثري 
%  

  النتيجة

 مقبول بدرجة متوسȔ 73.32  29.56  1.084 1.175 3.666  21  أدارة
Ǣرائȑ  10  3.7  0.809 0.899  24.31  74.00 Ȕمقبول بدرجة متوس 

ǧاباȆƩ73.3  18.18  0.667 0.444 3.667  9  مرفقي ا  Ȕمقبول بدرجة متوس 

ȷ75.38  21.21  0.799 0.639 3.769  13  الدائنو 
 ȧمقبول بدرجة فو

Ȕاملتوس  
ƃ73.96  24.95  0.923 0.851 3.698  53  إمجا Ȕمقبول بدرجة متوس 
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 ȴذه ) 3-15(يظهر اجلدول رقƬ عتمدةƫا ȴمن القيȑ قرةȦذه الƬ وبنيǲتȆƫموافقة ا ǧجاء ȷأ
 Ƞبل ŸاȆƩا Ȕȅة بوȅ3,698 الدرا ȅذه الدراƬ عتمدƫا Ȕȅتوƫمن ا Ǣوهو قريÛ معياري ,) 3(ة ȣراƲوا

 Ƞ0,923بل  ÛŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة حول و ȴركز قيƢ كدǘو ,يȷوب  إȆǂا ȣمعامل االختال
Û والȷ نȆبة يǘكد قبول الȦقرة ألŒا تقع ȑمن النȆبة اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه الدراȅة % 24.95

  .% Ƭ50ذه الدراȅة  ȑةاȦƫتروهي أعالء من النȆبة %  73,96التǭǖري تȆاوي 

  :أما بالنȆبة لǞȦاǧ العينة فكانت كما يلي

التحليل اɋحصائي ɉراء افراد فǞات العينة حول املعلومات احملاسبية الƔ   يوضǴ) 3-16(جدول رقم 
  .يتم توفريها يف أوقات التضǺم

  الدائنون  مدققي احلسابات ضرائب اɋدارة  املرتبة
Ȕȅتوƫ3.7692  3.6667  3.7  3.666  ا  
  75.384  73.32  74.00  73.32  نȆبة التǭǖري
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة  النتيǲة

  ȴموافقة أفراد العينة ) 3-18(يظهر اجلدول رق ȳعد ȳداللة إحصائية وبشكل عا ǧاǽ ȧفرو ȨابȆال
ǴيǶص Ȅوقية فيها والعكǭوƫا ɂبية مقابل التنازل علȅحما ǧتوفري معلوما ɂعل.  

   :جة اختبار الفرضية نتي: ا ــرابع

توجد عɎقة بƙ خاصيƔ املɎئمة والǮقة يف املعلومات :" تنص الȦرȑية الȦرعية األوىل علɂ أنه 
  "احملاسبية الواردة يف التقارير املالية املنشودة وبƙ فاعليتها وإمȮانية التǖثري على متǺذي القرارات

ȷ حول مالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية وتǭǖريها ومن خالل التǶليل اɋحصائي الوصȦي ألراء اȆƫتǲيبو
 :Ž اơاǽ القراراƲ ǧصل علɂ النتيǲة التالية 
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  يوضǴ نتيجة اختبار الفرضية الفرعية االوƂ) 3-17(جدول رقم 

الوسȔ اخلصائص الفرعية Ƭا  اخلاصية
Ÿاحلسا  

 النتيجة اجلدولية  احملسوبية

مɎئمة املعلومات 
  احملاسبية

  مقبولة  /  14.311  4.283 نبǘيةالقيمة الت
  مقبولة  /  9.863  3.981 القيمة االȅترجاعية
Ǣȅناƫمقبولة  /  7.682  3.706 التوقيت ا  
  مقبولة 1.671  12.804  4.157  نتيجة املɎئمة يف املعلومات احملاسبية

  الǮقة
  مقبولة  /  12.511  4.077 الصدŽ ȧ التعبري
  قبولةم  /  16.062  4.423 القابلية للمقارنة

  مقبولة  /  12.774  4.135 اƩياد
  مقبولة 1.671  13.115  4.192  نتيجة الǮقة

  

 ȴرق ȨابȆشارة ومن خالل اجلدول الɋكن اƹ قيمة ) 3-19(ومن هنا ȷأ Ǭحي ÛيةȑرȦة الǶص Ȩحتق
  :اȆǂوبية أكƎ من قيمة اجلدولية وƞا أȷ القاعدة العامة لقبول الȦرȑية أو رفȒها هي 

 .يمة اȆǂوبية أكƎ من قيمة اجلد ولية فهي مقبولة بشكل عاȳإǽا كانت ق -  أ

ǡ  - ا يư يةȑرȦال Ȑرف ȴوبية فيتȆǂمن قيمة ا Ǝا كانت قيمة اجلدولية أكǽرعية أما إȦية الȑرȦكد قبول الǘ
وجد عɎقة بƙ خاصيƔ املɎئمة والǮقة يف املعلومات احملاسبية املقدمة من "واليت تنص علɂ   األوىل
  .    ر املالية وبƙ فاعليتها وإمȮانية التǊǖثري على متǺذي القراراتالتقاري
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التحليل اɋحصائي ɉراء املستجوبƙ حول مدɁ الǮبات يف  :املبحث الǮالث
  السياسات والطرȧ احملاسبية وقابلية املعلومات احملاسبية للمقارنة

Ž ǧ الȆياȅاǧ والطرȧ اǂاȅبية اليت تتبعها يهدȣ هذا اجلزء من البǬǶ إىل التعرȣ علɂ مدɁ الثبا
Û الشركاǧ التǲارية Ž معاجلة بياناőا اƫالية اƫرتبطة باɋحداǫ االقتصادية علɂ مدار الȦتراǧ اƫالية اƫتتالية

و اƩكȴ علɂ مدɁ قابلية اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية اليت تصدرها تلك الشركاǧ للمقارنة 
ȅواء مع نتائǰ الȦتراǧ اƫالية اƫتعاقبة لنȄȦ الشركة أو مع الوحداǧ االقتصادية األخرÛɁ باȑɋافة إىل 
حتليل نتائǰ اختبار مدɁ مالءمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية اƫنشورة ȅنويا ومدɁ كȦاءőا 

ǧالقرارا ǽاơا Ž.  

ات يف السياسات والطرȧ احملاسبية وقابلية املعلومات احملاسبية التحليل اɋحصائي ملدɁ الǮب :أوال 
  .للمقارنة وأثرها يف اختاذ القرارات

يتȴ من خالل هذه الȦقرة حتليل بياناǧ ونتائǰ التǶليل اɋحصائي الوصȦي ألراء اȆƫتǲوبني حول 
 ɂرعية الثانية واليت تنص علȦة الȅية الدراȑبات يف الس" فرǮال ƙقة بɎاحملاسبية وجد ع ȧياسات والطر

  .‘‘وقابلية املعلومات احملاسبية للمقارنة وبƙ درجة تǖثريƵا يف اختاذ القرارات

 ȴرق ƃ3-18(واجلدول التا ( Ɂالعينة حول مد ǧاǞي ألراء فȦحصائي الوصɋليل اǶالت ǰنتائ Ǵȑيو
ǭبية للمقارنة وأȅاǂا ǧعلوماƫبية وقابلية اȅاǂا ǧاȅياȆال Ž ǧالثباǧالقرارا ǽاơا Ž رها  .  
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Ƥايل  فǞات العينة  املتȢريات م
أ

  

ال أوافȨ  ال أوافȡ  Ȩري متǖكد  أوافȨ  أوافƢ Ȩاما
  Ƣاما

 Ȕ
وس
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Ÿسا
احل

  

اين
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ف   
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سبة
ن

ـدد%
ع

 

سبة
ن

ـدد%
ع

 

سبة
ن

ـدد%
ع

 
سبة
ن

%

1 
 ȏبات عند إعداد وعرǮبدأ الƞ لتزامɋيتم ا
 التقارير املالية الƔ تقوم الشركات بǚصدارها

 مقبول  عــالية %88.5  21.65  0.959  0.919  4.429  - -  9.52 2  4.76  1  19.05  4  66.76  14  21  اɋدارة
  مقبول توسȔفوȧ امل  %82.0  13.09  0.539  0.29  4.1  - -  - -  10  1  70  7  20  2  10  الضرائب

  مقبول  عــالية  %86.6 15.38  0.667  0.444 4.333 - - - - 11.12 1 44.44  4 44.4 4 9  احلسابات يمدقق
  مقبول  عــالية  %86.0  22.67  0.751  0.508  4.358  - -  7.69 1  23.08  3  46.15  6  23.08  2  13  الدائنون
  مقبول  مرتفعة  %84.15  18.69  0.786  0.618  4.208  - -  5.7 3  11.32  6  32.6  21  43.4  29  53  إƤايل

2 

تتضمن التقارير املالية الƔ تصدرها 
الشركات معلومات حماسبية قابلة للمقارنة 

 Ȝالفترات السابقة أو م ǰنتائ Ȝسواء م
  الشركات املماثلة

  مقبول  عــالية  %87.61  22.67  1.001  1.002  4.381  - -  9.52 2  9.52  2  14.3  3  66.7  14  21  اɋدارة
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %76.6 38.54  1.084  1.176 3.8 - - 20 2 10 2 40  4 30 3 10  الضرائب

  مقبول  عــالية  %93.3  10.10  0.471  0.222  4.667  - -  - 2  -  1  33.3  3  66.7  4  9  احلسابات يمدقق
  مقبول توسȔفوȧ امل  %76.92  17.20  0.662  0.433  3.846  - -  - -  30.76  -  53.84  7  15.4  2  13  الدائنون
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %83.77  21.13  0.902  0.814  4.189  - -  7.5 4  13.2  4  32.1  17  47.2  25  53  إƤايل

3 

يؤدɁ االلتزام ƞبدأ الǮبات وخاصة يف أوقات 
التضǺم عند إعداد التقارير املالية إƂ جعل 
املعلومات احملاسبية املقدمة أقل مɎئمة الختاذ 

  .القرار

  مقبول فوȧ املتوسȔ  %77.14  24.38  0.946  0.884  3.857  - -  14.3 3  9.5  7  52.4  12  23.8  5  21  اɋدارة
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %72.0  30.93  1.114  1.24  3.6  - -  20 2  30  2  20  2  30  3  10  الضرائب

  مقبول املتوسȔ فوȧ  %73.33 19.92  0.736  0.534 3.667 - - 11.1 1 22.22 3 55.56  5 11.11 1 9  احلسابات يمدقق
  مقبول متوســȔ  %70.77  14.09  0.499  0.249  3.538  - -  - -  46.15  2  53.84  7  -  -  13  الدائنون
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %73.96  23.83  0.881  0.777  3.698  - -  11.3 6  24.53  6  47.18  25  16.98  9  53  إƤايل

4 
أن االلتزام ƞبدأ الǮǊبات يؤدي إƂ جعل 

اسبية أكǮر موثوقية ưا يزيد يف املعلومات احمل
  .حتسƙ اختاذ القرارات

  مقبول  عــالية  %85.71  14.66  0.628  0.395  4.286  - -  - -  9.5  13  52.4  11  38.1  8  21  اɋدارة
  مقبول  عــالية  %86.0 10.66  0.458  0.21 4.3 - - - - - 2 20  7 30 3 10  الضرائب

  مقبول فوȧ املتوسȔ  %84.44  14.86  0.629  0.395  4.222  - -  - -  11.1  1  55.6  5  33.3  3  9  احلسابات يمدقق
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %80.0  19.61  0.784  0.616  4.00  - -  - -  30.7  4  38.5  5  30.8  4  13  الدائنون
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %84.15  15.59  0.657  0.428  4.208  - -  - -  13.20  8  58.83  27  33.96  18  53  إƤايل

5 

ا يؤدي توفري خاصية القابلية للمقارنة ȡالبا م
للمعلومات احملاسبية املقدمة يف التقارير املالية 

اƂ زيادة كفاءőا وفاعليتها يف اختاذ 
  .القرارات

  مقبول  عــالية  %91.43  16.42  0.751  0.564  4.571  - -  4.8 1  9.8  1  19  4  71.4  15  21  اɋدارة
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %84.0  14.28  0.6  0.36  4.2  - -  - -  10  1  60  6  30  3  10  الضرائب

  مقبول فوȧ املتوسȔ %84.44 9.89  0.416  0.173 4.22 - - - - -  - 77.8  7 22.2 2 9  احلسابات يمدقق
  مقبول فوȧ املتوسȔ  %80.00  13.86  0.560  0.308  4.00  - -  - -  15.4  2  69.02  9  15.4  2  13  الدائنون
  مقبول  عøøالية  %86.00  18.02  0.684  0.475  4.302  - -  1.9 1  7.5  4  49.1  26  41.5  22  53  إƤايل

 احملاسبية وقابلية املعلومات احملاسبية للمقارنة وأثرها يف اختاذ القراراتيوضǴ نتائǰ التحليل اɋحصائي الوصفي ɉراء فǞات العينة حول مدɁ الǮبات يف السياسات) 3-18( جدول رقم

148 
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 ȴ3-18(من خالل اجلدول رق ( ǧعلوماƫبية وقابلية اȅاǂا ǧاȅياȆال Ž ǧالثبا Ɂدƞ Ȩتعلƫوا
ǧالقرارا ǽاơا Ž رهاǭبية للمقارنة وأȅاǂوبني هي , اǲتȆƫي ألراء اȦحصائي الوصɋليل اǶالت ǰنتائ ȷد أƱ

  :ا يلي كم

والطرȧ  حول مدɁ الثباŽ ǧ الȆياȅاǧ) 1(لقد أșهرǧ نتائǰ التǶليل اɋحصائي للȦقرة رقȴ  -أ 
اǂاȅبية اليت تتبعها الوحدة االقتصادية Ž معاجلة بياناőا اƫالية أȷ نȆبة موافقة اȆƫتǲوبني كانت 

اƫتوȔȅ اƫعتمد  وهو أعال من  4.208حيǬ بلȠ الوȔȅ اȆƩاŸ اɋمجاƃ. مرتȦعة بدرجة عالية
يǘيد صǶة Ƣركز قيȴ إجابة أفراد العينة حول  Û0.786 باƲراȣ معياري ) Ƭ)3ذه الدراȅة 
ŸاȆƩطها اȅوب بوȆǂا ȣمعامل االختال ȷوا Û  Ƞكد% 18.69لǘأفراد العينة لقبول  ي ȧاȦات

مقبولة % 50اقل من( هذه الȦقرة الوقعة ȑمن النȆبة اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه الدراȅة
لقبول %50وهي أعال من النȆبة اȦƫترȑة % Û84.15 بنȆبة تǖييد)ȡري مقبولة% 50وأكثر من 

 .   صǶتهاهذه الدراȅة Û و ƞا يǘكد 

 ȴقرة رقȦحصائية للɋا ǧشراǘƫمجيع ا ȷد أƱ عة ومعقولة ) 1(وكماȦقبولة بدرجة مرتƫدود اƩمن اȑ هي
      :رتيبها وفقا ألفȒل وȔȅ حȆاŸ لǞȦاǧ العينة علɂ النǶو التاƃوفقا ألراء فǞاǧ العينة اليت ƹكن ت

 يوضǴ ترتيب أراء فǞة العينة حول مدɁ الǮقة يف املعلومات احملاسبية) 3-19(جدول رقم 

  درجة القبول  الوسȔ احلساŸ  املرتبة  فǞات العينة

  مرتȦعة جدا  4.429  األوىل  اɋدارة
ǡاحلسا Ȩعة  4.333  الثانية مدقȦمرت  
ƙعة  4.358  الثالثة  الدائنȦمرت  

  مرتȦعة  4.111  الرابعة  الضرائب

 ȴ3-19(ومن خالل جدول رق ( ǧاباȆƩمدققني ا Ż دارةɋعينة ا ǧاǞȦل ŸاȆح Ȕȅافصل و ȷد أƱ
ǢرائȒعينة ال ǧاǞȦل ŸاȆح Ȕȅوادين و.   

ǡ -  ȴقرة رقȦليل للǶالت ȃهر قياș2(كما أ (ǂا ǧعلوماƫتعلقة بقابلية اƫوا ȷبية للمقارنة أȅا
أراء اȆƫتǲوبني موافقة بدرجة عالية نȆبيا بȷǖ التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲارية 
 Ûلةǭماƫا ǧية أو مع الشركاȑاƫا ǧنواȆال ǰواء مع نتائȅ بية قابلة للمقارنةȅحما ǧمن معلوماȒتت
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 ƃمجاɋا ŸاȆƩا Ȕȅالو Ƞبل Ǭ4,189حي  ȅة وهو  أعال من الوȅذه الدراƬ عتمدƫا ŸاȆƩا Ȕ
يǘيد Ƣركز قيȴ إجابة أفراد العينة حول وȅطها  Û 0,902 باƲراȣ معياري  3والذي يȆاوي 

 Ƞوب بلȆǂا ȣمعامل االختال ȷو إ ÛŸاȆƩعتمدة لدرجة % 21,33اƫدود اƩمن اȑ وهو
  .للقبول %50 دراȅةالأعال من النȆبة اƫعتمدة Ƭذه  وهي Û 83.77% بنȆبة التǭǖري القبول

  ǧعلوماƫقابلية ا ɂوافقة علƫدرجة ا ȷعة وأȦا مرتŒد أƱ ابقةȆحصائية الɋا ǧشراǘƫوهذه ا
 .للمقارنة تتȨȦ مع موافقة اȆƫتǲوبني Ƭا

  ƃاجلدول التا Ž وبني فكانت كماǲتȆƫبة ألراء اȆأما بن:  

 بلية املعلومات احملاسبية للمقارنةيوضǴ ترتيب أراء فǞة العينة حول مدɁ قا) 3-20(جدول رقم 

الوسȔ الدرجة  فǞة العينة
Ÿاحلسا  

اƲراف   تباين
  معياري

معامل 
 االختɎف

نسبة 
  التǖثري

  الدرجة

  مرتȦعة جدا  93.33  10.10  0.471  0.222  4.667  األوىل  اɋدارة
ǡاحلسا Ȩعة  87.62  22.67  1.001  1.002  4.381  الثانية مدقȦمرت  
  فوȧ اƫتوȔȅ  76.92  17.20  0.662  0.438  3.846  الثالثة  الضرائب

  فوȧ اƫتوȔȅ  76.00  28.54  1.084  1.176  3.800  الرابعة  الدائنون

 ȴ3-20(ومن خالل جدول رق (  ǧاباȆƩمدققني ا Ż دارةɋعينة ا ǧاǞȦل ŸاȆح Ȕȅافصل و ȷد أƱ
ȷعينة الدائنو ǧاǞȦل ŸاȆح Ȕȅوادين و.  

اƫتعلقة بǭǖر االلتزاƞ ȳبدأ الثباǧ وخاصة ) 3(ائي للȦقرة رقȴ وقد أșهرǧ نتائǰ التǶليل اɋحص -ج
Ž أوقاǧ التȴǺȒ علɂ مالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية والثقة منهاÛ أȷ درجة اƫوافقة اɋمجاƃ ألراء 
اȆƫتǲوبني كانت فوȧ اƫتوȔȅ وقريبة منه األمر الذي ƶعل اƫعلوماǧ اǂاȅبية    مالئمة بدرجة 

ǽاơة الȦعيȑ   ƃمجاɋا ŸاȆƩا Ȕȅالو Ƞبل Ǭحي Ûǧ3,698القرارا   ŸاȆƩا Ȕȅوهو أعال من الو
 Ƞة والبالȅذه الدراƬ عتمدƫقرة بدرجة معقولة هوقريبة من) 3(اȦكد قبول الǘا يư  , معياري ȣراƲبا

881 0.  ȣومعامل االختال ÛŸاȆƩطها اȅإجابة أفراد العينة حول و ȴدد مقدار تشتت قيƷ
وهي أعال من النȆبة %  73,96بنȆبة تǭǖري ,وهو ȑمن اƩدود اƫعتمدة لدرجة القبول 23,83%

 .   ا يǘكد قبول الȦقرة ƞ,للقبول %50اƫعتمدة Ƭذه الدراȅة 
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 Ž ǧبالثبا ȳقدار االلتزاƞ ييدǖالت ȷقرة إال أȦذه الƬ Ȕȅتوƫييد اǖالت ȴȡإىل أنه ر Ǭيشري الباح
ة قد حقȨ درجة عالية Ž اƫوافقةư Ûا نȆتنتǰ أنه ƶيǢ االلتزاƞ ȳبدأ الثباǧ الȆياȅاǧ والطرȧ اǂاȅبي

ȴǺȒالت ǧأوقا Ž Ɠعليه ح ǯروƪا ȳوعد.  

ƃاجلدول التا Ž اب كما يليȆح Ȕȅل متوȒأف ǢȆالعينة فيمكن ترتيبها ح ǧاǞبة ألراء فȆأما بالن:  

  توسȔ حساƬ  ǡذȻ العɎقةيوضǴ ترتيب أراء فǞة العينة حسب أفضل م) 3-21(جدول رقم 

الوسȔالدرجة فǞة العينة
Ÿاحلسا

اƲراف  التباين
 معياري

معامل 
 االختɎف

نسبة 
 التاثري

 الدرجة

 مرتȦعة جدا 77.14 24.38 3.8570.8860.940األوىل اɋدارة
 مرتȦعة 73.33 19.92 3.6670.5340.730الثانية مدققي
ǡ72.0 30.93 1.114 1.24 3.6الثالثة احلسا Ȕȅتوƫا ȧفو 
الدائنƙ الضرائب  فوȧ اƫتوȔȅ 70.77 14.09 3.5380.2490.499الرابعة 

واƫتعلقة بȷǖ االلتزاƞ ȳبدأ الثباŽ ǧ الȆياȅاǧ والطرȧ اǂاȅبية ƶعل ) 4(حققت الȦقرة رقȴ  - د
عهȦ Ûلɂ نتائǰ مرتاƫعلوماǧ اǂاȅبية أكثر موǭوقية ưا يزيد كȦاءőا وفاعليتها من اơاǽ القرار ع

موافقة اȆƫتǲوبني علɂ أȷ الثباŽ ǧ الȆياȅاǧ اǂاȅبية ƶعل اƫعلوماǧ اǂاȅبية أكثر موǭوقية 
وهو أعال من  4.208حيǬ بلȠ الوȔȅ اȆƩاŸ اɋمجاƃ . ويزيد Ž كȦاءőا Ž اơاǽ القرار

 Ƞة والبالȅذه الدراƬ عتمدƫا ŸاȆƩا Ȕȅمعياري )3(الو ȣراƲبا Û0.657 ومعامل Û
 ȣكد % 15,59االختالǘمن  يȑ ة وقعهǲتها نتيǶقرة وصȦأفراد العينة لقبول هذه ال ȧاȦات

وهي أعال من النȆبة %  84.15النȆبة اȦƫترȑة لدرجة القبول Ž هذه الدراȅة Û وبنȆبة تǭǖري 
 .   للقبول%50اƫعتمدة Ƭذه الدراȅة 

ال تقل عن موافقتهȴ حول أƵية االلتزاƞ ȳقدار الثباǧ وهذا يعƗ موافقة ȡالبية اȆƫتǲوبني بدرجة 
  .عند إعداد وعرȏ التقارير اƫالية

Ȼ -   ȴقرة رقȦحصائي للɋليل اǶالت ǰهر نتائșتوفر ) 5(أ ȷǖبدرجة عالية ب ȷوبني يوافقوǲتȆƫا ȷأ
 ǽاơني عملية  اȆدي إىل حتǘالبا ما يȡ بيةȅاǂا ǧعلوماƫا Ž خاصية القابلية للمقارنة Ûǧالقرارا

 ƃمجاɋا ŸاȆƩا Ȕȅالو Ƞبل Ǭذه    4,302حيƬ عتمدƫا ŸاȆƩا Ȕȅوهو أعال من الو
 Ƞة والبالȅمعياري ) 3(الدرا ȣراƲوا Û6890.  Ƞالبال ȣمعامل االختال ȷو إ Û16,02% 
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اتȦاȧ أفراد العينة لقبول هذه الȦقرة وصǶتها  نتيǲة وقعها ȑمن النȆبة اȦƫترȑة لدرجة  يǘكد
أعال من النȆبة اƫعتمدة Ƭذه الدراȅة %   86,00قبول Ž هذه الدراȅة Û وبنȆبة تǭǖري ال

 .للقبول وبشكل مرتȦع50%

  : نتائǰ اختبار الفرضية الǮانية

ɂية الثانية علȑرȦاحملاسبية وقابلية "  تنص ال ȧبات يف السياسات والطرǮال ƙقة بɎوجد ع
  .‘‘ة تǖثريƵا يف اختاذ القراراتاملعلومات احملاسبية للمقارنة وبƙ درج

  : يȚهر نتائǰ اختبار الفرضية الفرعية الǮانية) 3-22(جدول  رقم 
  نتيجة الفرضية مستوɁ الداللة  اجلولية احملسوبية  اصيةــاخل

  الǮبات يف السياسات والطرȧ احملاسبية
  للمقارنة املعلومات احملاسبية  قابلية

14.23  
13.87 

1.671  
1.671  

  صȦر
  صȦر

  قبولة بدرجة عاليةم
//   //     //  

 ȴدول رقǲية الثانية وفقا للȑرȦة اختبار الǲنتي ȷهنا أ Ǭالباح ǰتنتȆ3-22(وي ( Ȩحتقي ȨابȆال
ƃالتوا ɂاصيتني علǺمن قيمة اجلدولية لل Ǝوبية أكȆǂقيمة ا ȷأ Ǭية حيȑرȦة الǶص.  

Ȇǂوبية أكƎ من قيمة اجلدولية وƞا أȷ قاعدة القرار هي قبول صǶة الȦرȑية إǽا كانت قيمة ا
وعȑ ɂوء هذا يتȴ قبول الȦرȑية ,ورفȐ صǶة الȦرȑية إǽا كانت قيمة اجلدولية أكƎ من القيمة اȆǂوبية 

  ɂرعية الثانية اليت تنص علȦبات وقابلية   املعلومات احملاسبية للمقارنة و ,,الǮخاصية ال ƙقة بɎوجد ع
    . ‘‘بƙ أثرƵا يف اختاذ القرارات

التحليل اɋحصائي ملدɁ ومɎءمة التقارير املالية  يف توفري املعلومات احملاسبية الɎزمة الختاذ : ثانيا
  .القرارات

 ȣدƬا اƴوإ Ûةȅة الدراȒباختبار فري Ȩا ال يتعلƬ Ǭور الثالǂا ȷتبانة أȅɋقائمة ا Ž كما هو مبني
  .ر اƫالية اƫنشورة ȅنويا Ž اơاǽ القراراǧمنه هو التعرȣ علɂ درجة اƫالئمة وأƵية التقاري

وفيما يلي اɋحصاءاǧ الوصȦية Ƭذه التقارير اƫالية من وجهة نظر متǺذي القراراǧ كǞȦة واحدة 
وفائدőا علɂ كل فǞة علɂ حده من اȆƫتǺدمني وǽلك باȅتǺداȳ نȄȦ األȅاليǢ واƫقاييȄ اɋحصائية 

  .اȆƫتǺدمة Ž هذه الدراȅة
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اɋحصاء الوصفي ɉراء فǞة العينة Ƶɉية ومɎئمة التقارير املالية املنشورة سنويا  ) 3-23(جدول رقم 
 .لفعالية اختاذ القرارات

بني حول التقارير اƫالية الȆنوية Ƭا درجة مالئمة من هنا Ʊد أȷ نتائǰ التǶليل اɋحصائي ɇراء اȆƫتǲي
 ȴاجلدول رق Ž Ǵȑكما هو مو ǧالقرارا ǽاơا Ž 3-23(عالية ( ƃاƫركز اƫالذكر وهي تقارير ا ȨابȆال

وتقرير الدخل وتقرير التȢرياŽ ǧ حقوȧ اƫلكية وتقرير اƫراجع اƪارجي بينما Ʊد أȷ درجة اƫالئمة بدقة 
  .ت درجة مالئمتها فوȧ اƫتوȔȅ لكȦاءőا Ž اơاǽ القراراǧالتقارير كان

 ȴرق ƃاجلدول التا Ž من .) 3-24(كما يظهر ǧالقرارا ǽاơنويا الȅ نشورةƫالية اƫية هذه التقارير اƵأ
  .وجهة نظر أفراد العينة لدراȅة كال علɂ حدهÛ وترتيبها حȆن الوȔȅ اȆƩاŸ لقيȴ اɋجاباǧ ألفراد العينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  إƤال  اتالبيان م
 Ȕالوس
Ÿالتباين  احلسا  

االƲراف 
  املعياري

معامل 
  االختɎف

نسبة 
  التǖثري

 Ɂمستو
  الداللة

1 ƃاƫركز اƫر  84.15  16.879  0.710  0.504  4.2088  53  تقرير اȦص  

  صȦر  83.396  17.266  0.720  0.518  4.170  53  تقرير الدخل 2

  صȦر  78.868  19.34  0.763  0.581  3.943  53  تقرير التȢرياǧ من اƩقوȧ اƫلكية 3

  صȦر  78.868  19.34  0.763  0.581  3.943  53  تقرير النȦقاǧ النقدية 4

5 ǧاباȆƩا Ȩر  80.75  18.61  0.751  0.565  4.038  53  تقرير مدقȦص  

  صȦر  74.71  22.15  0.828  0.685  3.736  53  تقرير ƭلȄ اɋدارة 6
7 ɋياǧاحاȒ اليةƫرفقة للتقارير اƫر  78.862  18.70  0.738  0.544  3.943  53 اȦص  
  صȦر  77.74  22.16  0.861  0.742  3.887  53 التقارير اƫرحلية 8
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  .أƵية ومɎئمة التقارير املالية املنشورة سنويا الختاذ القرارات) 3-24(جدول رقم 

  البيانات  م
  اƤɋايل  الدائنƙ مرفȨ احلسابات  الضرائب  اɋدارة

 Ȕالوس
Ÿيب  احلسا

ترت
  

 Ȕالوس
Ÿيب  احلسا

ترت
  

 Ȕالوس
Ÿيب  احلسا

ترت
  

 Ȕالوس
Ÿيب  احلسا

ترت
  

 Ȕالوس
Ÿيب  احلسا

ترت
  

 ƫ  4.381 1 4.1  1 4.333 1 3.926  1 4.208  1ركز اƫاƃتقرير ا 1

 2  4.170 2  3.846 2 4.222 1  4.1 1 4.381  تقرير الدخل 2
 5  3.943 3  3.539 3 4.111 4  3.8 2 4.286  تقرير التȢرياǧ من اƩقوȧ اƫلكية 3
 5  3.944 4  3.462 5 3.888 3  3.9 2 4.286  تقرير النȦقاǧ النقدية 4
 ȆƩ  4.148 3 4.2  1 4.333 1 3.539  3 4.048  4اباǧتقرير مدقȨ ا 5
 7  3.698 3  3.539 6 3.444 5  3.4 4 4.048  تقرير ƭلȄ اɋدارة 6
7 ɋياǧاحاȒ اليةƫرفقة للتقارير اƫ3  4.143 1  3.846 4  4 1 4.2 5 3.857  ا 
 6  3.887 3  3.539 5 3.888 4 3.8 3 4.143  التقارير اƫرحلية 8

يظهر احتالل تقرير اƫركز اƫاƃ للمرتبة األوىل ȅواء بالنȆبة ) ȴ)24-3 ومن خالل اجلدول رق
 ǧاǞȦال ɁتوȆم ɂمجال القيمة أو علɋا )ǢرائȒة الǞتثناء فȅاب ,)باȆح Ȕȅيت بعدها قائمة الدخل بوǖت Ż

  .خلوهذا يتȨȦ مع االƟاهاǧ اƩديثة واƫعاصرة Ž اǂاȅبة من حيǬ االهتماȳ بقائمة الد 4.170مقداره 

 ȴرتبة الثالثة ) 3-24(كما يظهر من اجلدول رقƫاحتلت ا Ǭرحلية حيƫالية اƫية التقارير اƵإعطاء أ
كما احتل تقرير اƫراجع اƪارجية اƫرتبة الرابعة من وجهة نظر عينة . من حيǬ وجهة نظر العينة كلها

رير Ž حقوȧ اƫلكية اƫرتبة اƪامȆةÛ الدراȅة كلهاÛ كما احتلت تقرير قائمة التدفقاǧ النقدية وقائمة التق
ويظهر اجلدول الȆابȨ الذكر أȷ اɋيȒاحاǧ اƫرفقة بالتقارير اƫالية وتقرير ƭلȄ اɋدارة متǶلياȷ اƫركزين 

  .األخريين

 ǧنويا الحتياجاȅ نشورةƫالية اƫالتقارير ا Ž بية الواردةȅاǂا ǧعلوماƫبة لتلبية اȆدميها أما بالنǺتȆم
Ž ơا ǽاǧالقرارا, ƃها من خالل اجلدول التاǶيȑكن توƹ:  
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  .مدɁ كفاية املعلومات احملاسبية يف التقارير املالية املنشورة سنويا الختاذ القرارات) 3-25(جدول رقم 

  فǞة العينة
 العدد
 اƤɋايل

Ȕالوس
Ÿتباين  احلسا  

اƲراف 
  معياري

معامل 
 االختɎف

نسبة 
  الدرجة  التǖثري

  مقبولة  77.14  16.56  0.64  0.41  3.86  21  اɋدارة
ǡاحلسا Ȩمقبولة  68.80  27.90  0.95  0.90  3.44  10 مدق  
  مقبولة  66.6  20.00  0.67  0.44  3.33  9  الضرائب
ƙمقبولة 56.6  31.57  0.89  0.80  2.83  12  الدائن  

  مقبولة 68.84  25.10  0.86  0.71  3.49  52  إƤايل

  

  ȴاب) 3-25(من خالل اجلدول رقȆبية الȅاǂا ǧعلوماƫا ȷالبية أفراد العينة يرونا أȡ ȷد أƱ الذكر Ȩ
 ǽاơبية واȅاǂا ǧعلوماƫمن ا ȴőاية لتلبية احتياجاȦطة الكȅنويا متوȅ نشورةƫالية اƫالواردة من التقارير ا

ه الدراȅة وهو أعاله من متوȔȅ أداة القياƬ ȃذ  3,49القراراÛǧ حيǬ بلȠ الوȔȅ اȆƩاɋ Ÿمجال العينة 
 Ƞمعياري )3(والبال ȣراƲوا Û0,86وقريبة منه , ȣري  ,%25,10ومعامل اختالǭǖبة تȆ68,84ون  %

  .للقبول وألكن بدرجة ȑعيȦة%50وهي أعال من النȆبة اƫعتمدة Ƭذه الدراȅة 

علɂ  ويȆتنتǰ الباحǬ أنه نتيǲة لنتائǰ البياناǧ اɋحصائية ɇراء فǞاǧ عينة الدراȅة إىل ȑرورة العمل
 ǽاơوا ǧاءة لتلبية االحتياجاȦوالك Ûالئمةƫقدر من ا Ǝكǖالية بƫالتقارير ا Ž بية الواردةȅاǂا ǧعلوماƫتوفري ا
القراراÛǧ وǽلك من خالل حتȆني جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية وتȢرياőا الȆنوية 

اƫالئمة والكȦاءة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž تلك التقارير  والتقرير عنها ưا يȒمن توفري أكƎ قدر من
ǧالقرارا ǽاơا Ž ريǭǖاءة وفاعلية التȦلك.  

   ÛرعيتنيȦة الȅالدرا ǧياȑليل واختبار فرǶيدانية لتƫة اȅالدرا ǰنتائ ȳصل الذي قدȦهذا ال ȳقبل اختتا
أنه توجد عɎقة ذات داللة إحصائية  تنص علɂ نǖيت إىل الوقوȣ علɂ مدɁ حتقيȨ الȦرȑية الرئيȆية واليت

بƙ خصائص املعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير املالية وبƙ كفاءة وإمȮانية التǖثري على متǺذي 
Ûالقرارات  ȴيظهر اجلدول رق Ǭ3-26(وحي ( ɂلك باالعتماد علǽية وȆية الرئيȑرȦقبول ال Ɂمد ƃالتا

 .اȷ الȆابقتني الذكرنتائǰ قبول الȦرȑياǧ الȦرعيت
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  .مدɁ صحة الفرضيات ودرجة قبوƬا) 3-26(جدول رقم 

  نتيجة القبول  نص الفرضية الفرضية الفرعية

توجد عالقة بني خاصييت اƫالئمة والثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية   األوىل
 .الواردة Ž التقارير اƫالية اƫنشورة ȅنويا علɂ متǺذي القرار

 ȧقبول بدرجة فو
ƫاȔȅتو  

  الثانية
توجد عالقة بني خاصييت الثباŽ ǧ الȆياȅاǧ اǂاȅبية

وقابلية اƫعلوماǧ اǂاȅبية للمقارنة وبني كȦاءőا وإمكانية 
ǧذي القراراǺمت ɂري علǭǖالت  

 ȧقبول بدرجة فو
Ȕȅتوƫا  

  

 ȴ3-26(ومن خالل اجلدول رق (ȑرȦة الǶص Ɂة النهائية الختبار مدǲنصل إىل النتي ȨابȆية ال
  .الرئيȆية لدراȅة وقبوƬا لدɁ كافة فǞاǧ عينة الدراȅة

 ǧياȑرȦة الǶص Ɂيدانية الختبار مدƫة اȅبالدرا ȋاƪوا Ǭصل الثالȦينتهي ال ǬǶوبانتهاء هذا الب
وحتقيقها ألهداȣ الدراȅةƹ Ûكن للباحǬ االنتقال إىل خالصة الدراȅة واالȅتنتاجاǧ اليت توصل إليها 

  .  حاǧ الدراȅةلعمل التوصياǧ ومقتر
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ا Ž هذه الدراȅة من اȅتنتاجاǧ بشقيه إليةيتناول الباحŽ Ǭ هذه اƪالصة ما Ź التوصل              
ƫوكذلك ا  Û دي قترحالنظري والعمليǘا يƞ ادة منهاȦتȅاال Ǭاليت ينشدها الباح ǧاالرتقاء  إىلا

ƫ Ûاليةƫالتقارير ا Ž قدمةƫبية اȅاǂا ǧعلوماƫبا ǽاơاءة وفاعلية عملية اȦك ɂر علǭا لذلك من ا
ǧالقرارا.  
  :دراسة ـائǰ الـنت  - :أوال
 :انب النȚري ـعلقة باجلـاملت نتاجاتـاالست  ) أ

 Ž رهاǭبية وأȅاǂا ǧعلوماƫصائص اƪ ȨابȆي الǶيȑالتو ȏالنظرية والعر ǧاȅانه ومن خالل الدراǽاơا 
  :التاليةȅتنتاجاǧ واليت ƹكن إبرازها Ž النقاȓ مجلة من اال إىلالقراراÛǧ فقد Ź التوصل 

1. ȷالية  إƫا ǧادة األولية البياناƫثل اƢل Ź بية اليتȅاǂا ǧعلوماƫا ȴذيته نظȢهبات  Ž عاجلتها وإخراجهاƫ
 اليتاǂاȅبية ة البياناǧ للمعلوماǧ مالئمة الơاǽ القراراÛǧ وǽلك وفقا لدورشكل معلوماǧ حماȅبية 

 .فيهاثقة تعزيز ال

ارȣ عليها واƫقبولة قبوال إȷ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية كمعيار للمȦاوȑة بني البدائل اǂاȅبية اƫتع .2
لنظȴ  ȴيمعلɂ كȦاءة التصبشكل أȅاȅي اǂاȅبيةÛ تعتمد ختيار البديل اƫناǢȅ للمعاجلة العاما 

ȅاǂا ǧعلوماƫتعتمدا ǧرجاǺƫجودة ا ȷأ Ǭحي Ûد بيةƫجودة ا ɂعلǧخال. 

وعة من العوامل البيǞيةÛ االقتصاديةÛ الȆياȅيةÛ القانونيةƞǲ Û وتتǭǖرأȷ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية تǭǘر   .3
Ûاالجتماعية Ûالثقافية ǧوعمليا ǫطبيعة أحدا Ȅل الوحدة اليت تعكș Ž تلك االقتصادية اليت تعمل 

علوماǧ اǂاȅبية نȆȦها وجبودة التقرير البيǞيةÛ باȑɋافة إىل ƭموعة من العوامل اƫتعلقة باƫ ظروȣال
 .يللمرجع اƪارج

4. ȷا الدور  إƬ بيةȅاǂا ǧعلوماƫا ȴية البارزنظƵبية  األȅاǂا ǧعلوماƫا ȏطريقة معاجلة وعر ɂري علǭǖالت
اƭ ǧموعة من اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبية اƫلبية الحتياج فيها Ž التقارير اƫاليةÛ اليت تتوافر
ǧالقرارا ǽاơا Ž دميهاǺتȆم. 

أصبǶت التقارير اƫالية األȅاȅية ال تȦي باالحتياجاǧ اƫتزايدة الطلǢ علɂ اƫعلوماǧ اǂاȅبية من قبل  .5
 ǧواجلها ǧنظماƫاألمر الذي دفع الكثري من ا Ûǧالقرارا ǽاơا Ž عتمدة عليهاƫا ȣاألطرا ȤتلƯ

إىل إلزاȳ الشركاǧ التǲارية بȒرورة إعداد تقارير مالية إȑافية  اƫهنية واƩكومية Ž العديد من الدول
 .إىل جانǢ تلك التقارير اƫالية األȅاȅية
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 الطلǢ علɂ اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ واȅعاأȷ التنوț اƫتعدد االȅتǺداȳ لتقارير اƫاليةÛ أصبǴ يشكل ƭتمع  .6
 لتدخل الȆريع لتǶديد ومعاجلة طرȧبا واƫهنية االجتماعيةمتȒاعȤ اǘȆƫولية  عبǞاȤ يȒيالذي  األمر

إعداد عرȏ التقارير اƫالية اليت توفر أهȴ اƪصائص النوعية للمعلوماǧ اǂاȅبيةÛ حƓ تتمكن من 
 ǽاơوا ȣاألطرا ȤتلƯ ǧالئمة لتلبية احتياجاƫالية اƫدمي التقارير اǺتȆكنة من مư ةƷشر Ǝخدمة أك

ǧالقرارا. 

أنه توجد . اȅاǧ اƫتعلقة جبودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية وأǭرها Ž اơاǽ القرارلقد أǭبتت العديد من الدر .7
ǧالقرارا ǽاơا Ž ا ومالءمتهاőاءȦبية وبني كȅاǂا ǧعلوماƫعالقة طردية بني جودة ا. 

 ǡ– داين ـانب امليـعلقة باجلـنتاجات املتـاالست:  
 وبنيتظهر موافقة أȡلبية اȆƫتǲ ةالعين أفراد اǧفǞ ألراءئية نتائǰ التǶليل و الدالالǧ اɋحصاخالل  من  .1

معلوماǧ  نشرها الشركاǧ التǲارية Ž اليمنوتǖييدهȴ حول توفري التقارير اƫالية اليت تبدرجة عالية 
ǧالقرارا ǽاơا Ž رǭǘبية مالئمة وتȅحما.  

  : مةاƫالء واƫتعلقة باƪصائص الȦرعية ƪاصيةأǭبتت نتائǰ االختبار اɋحصائية  كما

متها لتعديل ءية للمعلوماǧ اǂاȅبية ومدɁ مالحول القيمة التنبǘ وبنياȆƫتǲتǖيد أȡلبية أفراد العينة  •
  .ȅلوȫ متǺذي القراراǧ وƢكينهȴ من إطالȧ تنبǘاȴő اȆƫتقبلية

واتȦاȡ ȧالبية أفراد العينة بȷǖ التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركاǧ التǲارية Ž اليمن تتȒمن  •
 .علوماǧ حماȅبية Ƭا قيمة اȅترجاعية عالية تȦيد وتǖكد أو تصǴǶ التنبǘاǧ اليت Ƣت Ž الȆابȨم

بالنȆبة ƪاصية التوقيت اƫناǢȅ يشري الباحǬ بȷǖ الدالئل واǘƫشراǧ الȆابقة منطقيةÛ حيǬ يرɁ  أما •
ǖمت ȷارية تكوǲالت ǧالية اليت تصدرها الشركاƫالتقارير ا ȷǖأفراد العينة ب Ȑإصدارها وال بع  Ž خرة

ȳتالء  Ǣȅناƫالوقت ا Ž من إصدارها țراȅɋارية اǲالت ǧالشركا ɂعل Ǣƶ اư ÛاƬ Ǣȅناƫالتوقيت ا
ǧالقرارا ǽاơال. 

2. ǧحصائي لبياناɋحتليل ا ǰنتائ ǧهرșألعينه  حول  أراء  لقد أ  ǧاǞرفǭبية  اȅاǂا Ǜبادƫعن ا ǯروƪا
ȅ Žبيل اƩصول علɂ ) بدأ التكلȦة التارƸيةÛ ومبدأ ǭباǧ وحدة النقداƪروǯ علɂ م(اƫتعارȣ عليها مثل 

Ʊد تباين واختالŽ ȣ إجاباǧ اȆƫتǲيبني علɂ اƪروǯ عن مبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ , معلوماǧ مالئمة 
عليها واƫقبولة قبوال عاما وأǭره علɂ درجة اƫالئمة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ  حيƁ Ǭ حتقȨ القبول 
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د أƵية الثباŽ ǧ اȅتǺداȳ الطرȧ والȆياȅياǧ مع رȡبتهŽ ȴ كǘي ưا, ƫرȡوب االȅتǲابة ألفراد العينة ا
ȷأ ȴǺȒالت ǧأوقا Ž بنشر تقارير مالية بالقيمة اجلارية وخاصة ǧالشركا ȳتقو  . 

ية التقارير اƫالية اƫتعلƞ ȨدɁ تلب وبنياȆƫتǲ ألراءŽ الدراȅة اƫيدانية  اɋحصائيةأǭبتت نتائǰ االختبار  .3
ƃاƩالوقت ا Ž اجة إليهاƩتلبية ا Ž اريةǲالت ǧرحلية اليت تصدرها الشركاƫاÛ  ɂيبني علǲتȆƫموافقة ا

بدرجة موافقة قريبة Ƭا تلƐ اƩاجة اƩالية صدرها الشركاǧ التǲارية اليمنية أȷ التقارير اƫرحلية اليت ت
بدرجة قريبة من اƫتوȔȅ وأعال  وبنياȆƫتǲلباحǬ إىل موافقة ومن هنا يشري ا. من اƫتوȔȅ وأعلɂ منه

لذا ال بد  .القراراŽ ǧ اơاǽ  تلبية االحتياجاǧ اƩالية Ƭاعلɂ كȦاءة وتǭǖري التقارير اƫالية اƫرحلية Ž همن
تمكن من ƫامن لȦت وجهاǧ نظر اɋدارة والقائمني علɂ معاجلة وعرȏ اƫعلوماǧ اǂاȅبية بالتركيز 

اجلدية علɂ حتȆني جودة وكȦاءة التقارير اƫرحلية حƓ تتمكن من تلبية تلك االحتياجاǧ الȒرورية 
  .واƫلǶة ɋصدارها

من فǞة عينة الدراȅة حول مدɁ توافر  وبنياȆƫتǲوفقا للبياناǧ اƫدونة لنتائǰ  التǶليل اɋحصائي ألراء  .4
قارير اƫالية ȅنوياƱ Ûد أŒا قد حققت أفȒل مǘشراǧ ة Ž الترخاصية الثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫنشو

 ǧالية اليت تصدرها الشركاƫتوفري التقارير ا ɂوافقة علƫبا ȴييدهǖوت Ûة العينةǞية ألراء فȦإحصائية وص
التǲارية Ž اليمن معلوماǧ حماȅبية موǭوȧ منها وتǭǘر Ž عملية اơاǽ القراراÛǧ وهذا يǘكد صǶة 

نتائǰ التǶليل حيǬ كانت  .Ɂ الثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبيةصائي الختبار مدنتائǰ التǶليل اɋح
موافقة أȡلبية  أșهرǧ قدɋحصائي واƫتعلقة باƪصائص الȦرعية ƪاصية الثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية 

Ž قدمةƫبية اȅاǂا ǧعلوماƫا Ž رعيةȦصائص الƪتوافر هذه ا Ɂدƫ بياȆيبني بدرجة كبرية نǲتȆƫا 
 Ȕȅتوƫا ȧيبني كانت فوǲتȆƫوافقة ألراء اƫييد واǖبة التȆن ȷإىل أ Ǭومن هنا يشري الباح Ûاليةƫالتقارير ا

 Ɂدƫ ومقبولة جدا :  

 .األمانة Ž التعبري عن األحداǫ االقتصاديةÛ موȑوعية اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫالية   •

 .للتǶقƫ Ȩقدمة Ž التقارير اƫاليةاƫعلوماǧ اǂاȅبية اقابلية    •

  .حيادة اƫعلوماǧ اǂاȅبية والبعد عن التǶيز   •

واƫتعلȨ بااللتزاȳ  من فǞة عينة الدراȅة وبنياȆƫتǲوفقا للبياناǧ اƫدونة لنتائǰ  التǶليل اɋحصائي ألراء  .5
فقد حصل علɂ  لوماǧ اǂاȅبيةǭÛره ǭ Žقة اƫعباƫبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها واƫقبولة قبوال عاما وأ
االلتزاȳ باƫبادǛ اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها  أȷ علɂمǘشراǧ إحصائية جيدة ومقبولةÛ و قناعة اȆƫتǲيبني 
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يǘدي إىل توفري معلوماǧ حماȅبية علɂ درجة عالية من اƫوǭوقية وتصوير ȅليȴ  اواƫقبولة قبوال عاما ȡالبا م
 Ûƃاƫاألمر الذي للمركز ا Ûواقعي لدخل ȃدي اىلوقياǘي ǧالقرارا ǽاơا Ž الئمةƫزيادة الثقة وا. 

اȆƫتǲيبني مازالوا يȒȦلوȷ الثقة Ž اƫعلوماǧ  أȷة Ž الدراȅة اƫيدانية أǭبتت نتائǰ االختبار االحصائي .6
 .اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫالية مقابل التنازل عن جزء من اƫالءمة

7. ǧهرșلبية  أȡيدانية موفقة أƫة اȅالدرا Ž حصائيةɋاالختبار ا ǰالعينة بدرجة عالية حول فاعلية  أفرادنتائ
 Ȩالتصدي ȴالية اليت يتƫصداقية للتقارير اƫة الثقة واȦاء صȦȑإ Ž ǧاباȆƩا Ȩعليهاتقارير مدقÛ األمر الذي

ا يǘدي وÛ ƞلتزاȳ باƫعايري الدولية للتدقيȨيوجǢ علɂ مكاتǢ اǂاȅبة و اƫراجعة حتȆني أداءها من خالل اال
 .كȦاءة وفاعلية األداء التدقيقي إىل

8.  Ǜبادƫبا ȳيدانية عن وجود عالقة طردية بني درجة االلتزاƫة اȅالدرا Ž حصائيةɋاالختبار ا ǰبتت نتائǭأ
ǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اǂاȅبية اƫتعارȣ عليها واƫقبولة قبوال عاما وزيادة درجة الثقة Ž اƫعلوماǧ ا

وحيǬ اșهر موافقة أفراد العينة بدرجة عالية  عن وجود عالقة طردية بني خاصية الثباŽ ǧ , اƫالية
ǧالقرارا ǽاơاءة وفاعلية اȦبية وبني كȅاǂ ȧوالطر ǧاȅياȆال. 

علوماǧ اƫالءمة الơاǽ داء الثباŽ ǧ أوقاǧ التȴǺȒ ال يوفر اƫبااللتزاƞ ȳ أȷلدراȅة اƫيدانية كشȦت ا .9
ǧعليها مثل, القرارا ȣتعارƫبية اȅاǂا Ǜبادƫا Ȑعن بع ǯروƪا ȷيبوǲتȆƫا Ȑلك رفǽ ة  (ومعȦالتكل
           . )وǭباǧ وحدة النقد,التارƸية

10.  ȨوافǲتȆƫوبنيا  ǧالية اليت تصدرها الشركاƫالتقارير ا ȷأ ɂعة علȦألفرد العينة بدرجة معقولة ومرت
ية أو مع نتائǰ الشركاǧ ية Ž اليمن تتȒمن معلوماǧ قابلة للمقارنة ȅواء مع نتائǰ الȆنواǧ اƫاȑالتǲار
 .كȦاءة وفاعلية عملية اơاǽ القراراǧ إىلواȷ قابلية اƫعلوماǧ اǂاȅبية للمقارنة  تǘدي  Ûاƫماǭلة

ل اƫصدر األȅاȅي ƫتǺذ أșهرǧ نتائǰ االختبار اɋحصائية للدراȅة أȷ التقارير اƫالية مازالت تشك .11
أƵية ومالئمة هذه التقارير اƫالية الơاǽ القراراǧ فقد احتلت قائمة اƫركز اƫاƃ اƫرتبة  وحول Ûالقرار

 . حيƷ Ǭتل تقرير ƭلȄ اɋدارة اƫرتبة األخريةو ,وهكذا..األوىل Ż قائمة الدخل

اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير  أȷراȅة أșهرǧ اǘƫشراǧ اɋحصائية ألفراد العينة اليت ƽلتها الد .12
مطالبة معظȴ أفراد العينة التوȅع Ž نشر  مع Ûاالحتياجاǧاƫالية اƫنشورة متوȅطة الكȦاية Ž تلبية 

 .ماǧ إȑافية تȦي بتلك االحتياجاǧمعلو
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  :ترحاتــملقا: ثانيـا
 ȴة أهȡكن صياƹ التوصل إليها Ź اليت ǧتنتاجاȅوء االȑ Žاǧقترحاƫ لك  ( :التاليةǽمن وجهة نظر وǬالباح(.  

1 -  Ûبيةȅاǂا ǧالية لطريقة إعدادها ونشرها للمعلوماƫالتقارير ا Ž عالميɋز اǲتالقي الع ɂالعمل عل
 نية والقانونية ǽاǧ العالقة بǚلزاȳ الشركاǧ التǲارية وبشكلحيǬ يوصي الباحǬ تدخل اجلهاǧ اƫه

Ǵال صريƫيزانيةبنشر كل التقارير اƫائر واȆƪوا ǳاب األرباȆح Ȕفق Ȅولي ÛŽية بشكل كامل وكاÛ 
 ȷيذية لقانوȦة التنǶالالئ Ž Ǣمني هذا اجلانȒت ȴيت ȷعايري الدولية وإƫمعايري حمددة كا țلك بتباǽو

 .الشركاǧ مع أƵية إصدار هذه الالئǶة
2 - ǂا ǧعلوماƫصائص اƪ روريةȒال ǧتطلباƫزيد من اƫرورة توفري اȑ التقارير Ž هاȑعر ȴبية اليت يتȅا

اƫالية وحتليل القواعد والȆياȅاǧ اǂاȅبية اليت يتȴ اȅتǺدامها Ž إعداد ومعاجلة وعرȏ التقارير 
 .وǽلك هبدȣ اختيار أفȒل البدائل اǂاȅبية واليت تتماشɂ مع قواعد اɋفصاǳ اǂاƑȅ, اƫالية

3 - Ȧت ɂللشرك مدققنييل دور عالعمل عل ǧاباȆƩارية والعمل اǲالت ǧا Ž راجعةƫمعايري ا țإتبا ɂعل
اء خطواǧ التدقيȆƩ Ȩاباǧ الشركاǧ التǲارية Ž اليمن واƫصادقة عليها Û األمر الذي يǘدي رأج

 .علɂ  الزيادة اƫالئمة والثقة Ž اƫعلوماǧ اǂاȅبية الواردة Ž التقارير اƫالية طبقا ƫعايري اǂاȅبة الدولية
والقطاعية  Ûالقيمة اȒƫافةو ȅÛاȅية كالتقارير اƫرحليةتقارير مالية إȑافية لتقارير اƫالية األ ȑرورة نشر - 4

نظرا ألƵية هذه التقارير ألȡراȏ التنبǘ و التȢذية اȅɋترجاعية األمر الذي يزيد من مالئمة  ,وȡريها
ǧالقرارا ǽاơا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫكن نشر هذه التقارير, اƹ وانه ال Ȩتصدي ȷارجية  بدوƪراجع اƫا

 ).عينة الدراȅة(اء فǞة مȆتǺدمي التقارير اƫاليةرعليها طبقا أل
كما يوصي الباحǬ الشركاǧ التǲارية باليمن ƞراعاة متطلباǧ معايري اǂاȅبة الدولية لطريقة إعداد  - 5

ƫخاصية ا Ȩكنها من حتقيƹ اư Ûبيةȅاǂا اőعلوماƫ اليةƫالتقارير ا ȏوعر Ž بيةȅاǂا ǧالئمة للمعلوما
 ǽاơاÛǧزيادة الثقة فيها القرارا ƃوبالتا. 

ȑرورة مراعاة التوقيت اƫناǢȅ لتاريǸ إعداد و نشر التقارير اƫالية ƫعلوماőا اǂاȅبية وتالقي أي  - 6
ƹها تǖخري Ž نشرها من قبل الشركاǧ التǲارية العاملة Ž اجلمهورية اليمنيةƞ Ûا يكȦل نشرها وتقد

 ǽاơا Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا يزيد من مالئمة اư Ûاليةƫنة اȆالنتهاء ال Ǣȅناƫالوقت ا Ž دمنيǺتȆللم
 .ƯتلȤ القراراȅ ǧواء كانت تلك القراراǧ اȅتثمارية أو Ƣويلية أو تنȦيذية
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لوماőا أƵية الثباŽ ǧ الطرȧ والȆياȅاǧ اǂاȅبية اليت تȆتǺدمها الشركاŽ ǧ معاجلة وعرȏ مع - 7
اǂاȅبية Ž التقارير اƫالية للعديد من الȦتراǧ اƫالية اƫتعاقبة ưا يȆاعدها بصورة أفȒل اƫالئمة 

ǧالقرارا ǽاơا Ž قتهاǭبية وȅاǂا ǧللمعلوما. 
8 -  ȴوتقي ǘالتنب ɂيد علȦا يƞ تقبلية لشركةȆƫا Ȕطƪعن ا ǧارية بنشر معلوماǲالت ǧالشركا ȳية قياƵأ

 .مع مراعاة وȑع الشركة التنافȆي يةاتيǲراȅɋتخططها 
ȑرورة إعداد الشركاǧ التǲارية Ž اليمن ونشرها تقارير مالية إȑافية ومكملة لتقارير مالية بالقيمة  - 9

اليت تظهر القيمة اȒƫافة ƫنتǲاǧ الوحدة االقتصاديةÛ حيǬ يǘدي توفري مثل هذه ) اȒƫافة(اجلارية 
Ž ȴ طريقة إعداد وعرȏ التقارير اƫالية بالتكلȦة التارƸيةÛ األمر الذي التقارير اليت ȐȦơ العǲز القائ

 Ûققة خالل فترة زمنية معينةǂة األعمال اǲقيقي للشركة ونتيƩا ƃاƫركز اƫعن ا Ǝيزانية ال تعƫعل اƶ
ها Ž اơاǽ باȑɋافة إىل إتباț مبدأ القيمة اجلارية يزيد من كȦاءة ومالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية وǭقت

ǧالقرارا. 
10-  Ž بيةȅاǂا ǧعلوماƫا ȏإعداد وعر Ž بية اليت تتبعها الشركةȅاǂا ǧاȅياȆعن ال ǳفصاɋرورة اȑ

 Ûمنها Ȩكنه من حتقيƹ اư اليةƫالتقارير ا Ž ȴكل رق ȃاȅمصدر وأ Ǜللقار Ǵȑا توŒأل Ûاليةƫالتقارير ا
ǂا ǧعلوماƫا Ž زيادة درجة الثقة ƃبية اليت وبالتاȅاǂا ǧاȅياȆعن ال ǳفصاɋدي إىل اǘكما ي Ûبيةȅا

درجة اƫالئمة للمعلوماǧ اǂاȅبية واơاǽ  تȦصل أكƎ قدر من اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ ومن Ż زيادة
ǧالقرارا. 

ȑرورة مالئمة اƫعلوماǧ اǂاȅبية لظروȣ البيǞة االقتصادية والȆياȅية واالجتماعية والقانونية  -11
لطبيعة البيǞية للعمل اǂاŽ Ƒȅ اجلمهورية اليمنية ƞا ƹكنها من حتقيȨ زيادة اƫصداقية Ž اƪاصة با

وبالتاƃ زيادة درجة الثقة للمعلوماǧ اǂاȅبية  Ûالتعبري عن أحداǭها االقتصادية اليت Ƣت خالƬا
انية اƫقابلة مع الوȑع اƫاƃ وإمكانية اƫقابلة ألحداǭها االقتصادية اƫتعاقبة والتǭǖري البيǞي وكذلك إمك

Ƒȅاǂية للعمل اǞالبي ȣلة للظروǭماƫا ǧي للشركاȆوالتناف. 
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  ::  ربيةربيةــراجȜ العراجȜ العــــاملامل: : أوالأوال
  ::تبتبــــالȮالȮ  --  أأ

  .دمشȨ .دار الȦكر اƫعاصر للنشر .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية :(1996)إبراهيȴ أمحد الصعيد   .1
  .دار الثقافة للنشر والتوزيعÛ القاهرة .نظȴ اƫعلوماǧ اɋدارية :(1987)إبراهيȅ ȴالȳ حǲاري   .2
  . القاهرة .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبيةÛ اɋطار الȦكري والنظȴ التطبيقية :(1997)نيعلي حȆأمحد حȆني    .3
دار اƫناهȓ1.  ǰ .مدخل تطبيقي معاȋ .نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية (2003):أمحد حلمي مجعة وǓخرو  .4

  . عماÛȷ األردȷ .للنشر والتوزيع
مركز اȅɋكندرية للمطبوعاǧ  .بة اɋداريةاƫدخل اƫعاصر Ž اǂاȅ :(1985)أمحد رجǢ عبد العال   .5

   . اجلامعيةÛ مصر
القياȃ والتقوƇ اɋفصاǳ  .وفقا للمعايري الدولية والعربية واƫصرية: اƫاليةاǂاȅبة  :(2004)نورأمحد    .6

Ƒȅاǂمصر.عية للنشر والتوزيع الدار اجلام .ا Ûكندريةȅɋا .  
  . اȅɋكندريةÛ مصر.لدار اجلامعية للنشر والتوزيعا .اǂاȅبة اɋدارية :(1989)أمحد نور   .7
 .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع .)الدوƃ التوافȨمنظور (نظرية اǂاȅبة  : (2005)أمني الȆيد لطȦي    .8

 .اȅɋكندرية
مȆȅǘة لبناȷ  .يف نȚم املعلومات احملاسبية :(1993)الȆيد عبد اƫقصود دبياȷ وحممد الȦيومي حممد   .9

   .اȅɋكندرية .ة للطباعة والنشراجلامعي
وتȮنولوجية  نȚم املعلومات احملاسبية :ƫ(2004)طلǢنور الدين عبد ا الȆيد عبد اƫقصود دبياȷ وناصر  .10

    .اȅɋكندرية .والتوزيع لنشرلاجلامعية الدار  .املعلومات
 .اƫطابع اƫركزية .ت املاليةاحملاسبة اɉساسية وإعداد البيانا :(2003)اŎمع العرŸ للمǶاȅبني القانونيني .11

ȷعما. ȷاألرد .  
عماÛȷ  .مطابع الشمư. Ȅارسة احملاسبة املالية املتقدمة :(2003)اŎمع العرŸ للمǶاȅبني القانونيني .12

ȷاألرد .   
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة . نظرية اǂاȅبة :(2001)محداȷ ومǖموȷحȆني القاȑي  .13

  .عماÛȷ األردȷ .توزيعللنشر وال
دار الثقافة  .نظرية مع الدراȅة التطبيقية: تنظيȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية واƫنظمة  :(1999)حكمة أمحد الراوي .14

  .عماÛȷ األردȷ .للنشر والتوزيع
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 األكادƹية .بنوȫالقواعد الدولية لعرȏ القوائȴ اƫاليةÛ إعداد القوائȴ اƫالية لل :(2005)خالد أمني عبد اهللا .15
  . عماÛȷ األردȷ .العربية للعلوȳ اƫالية واƫصرفية

16.  ȟدارة:(1991)خليل الشماɋا Ǜمباد. ȓ1. لودƪداد  .مطابع اȢب.  
17. Ȇاجلزء األول :(2005)و وجريي جبانتدوانالد كي Ûطةȅتوƫبة اȅاǂأمحد حامد  .ا Ǣحتعريǲاǯ.  دار

  .العربية الȆعودية  الرياÛȏ اƫملكة .اƫريǸ للنشر
الدار العلمية الدولية  .ȓ1 .تطور الȦكر اǂاÛƑȅ مدخل لنظرية اǂاȅبة :(2003)لوة حناȷرȑواȷ ح .18

  .عماÛȷ األردȷ .والتوزيعللنشر والتوزيع دار الثقافة للنشر 
19. ȷحلوة حنا ȷواȑعايري ال :(2001)رƫإىل ا Ǜبادƫعاصر من اƫا Ƒȅاǂا ǯǽنظرية : نمو Ž ة معمقةȅدرا

  . األردȷ.عماȷ .ائل للنشر والتوزيع دار و. ȓ1 .اǂاȅبة
20.   ȴإبراهي ȴليȅ نȆƩدارية  :(1998)ةياɋا ǧعلوماƫا ȴنظ.ȓ1 .  للنشر والتوزيع Ǹريƫدار ا.ȏالريا.  
21. Ȧتيȅأ ن.ȫمار ȣكوȅ مو ȅ(2002)يمكن:  ȴنظǧعلوماƫبية  اȅاǂاǽاơال ǧالقرارا.  ǧوتطبيقا ȴاهيȦم

    .الرياƫ.ȏريǸ للنشر والتوزيع دار ا .الدين ȅعيد وǓخروȷترمجة كمال .
22. ȧصاد ƖȆƩا (1998):اőاألصول العلمية وتطبيقا Ž ة معاصرةȅدرا ÛƑȅاǂوا ƃاƫليل اǶد .التƭ دار  

    .عماÛȷ األردȷ .للنشر والتوزيع
  .اȅɋكندرية .والتوزيعالدار اجلامعية للنشر  .اƫالية التقارير :(2005)طارȧ عبد العال محاد .23
24.    ȧالية يللد :(2000)عبد العال محادطارƫا ȧتثمر إىل بورصة األوراȆƫكلية  .الدار اجلامعية للنشر .ا

Ȅƽ ارة عنيǲالت.    
25.   ƫرعبد اǲاعيل حƧبية (2004):لك إȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ. ȓ4.  عاصرƫكر اȦصنعاء .دار ال .  
26.   ƫرعبد اǲاعيل حƧدام :(1998)لك إǺمية يف ا استȮساليب الɊداريةلɋختاذ القرارات ا. ȓ1.  دار

  .صنعاء.    الȦكر اƫعاصر للطباعة والنشر
  .الكويت  .ǽاǧ الȆالȅل للطباعة والنشر .ȓ1 .نظرية اǂاȅبة 1990):(عباȃ مهدي الشريازي   .27
28.   ƫالمي  :(2002)لك عمر زيدعبد اȅɋتمع اŎا Ž اليةƫبة اȅاǂي : اƸطار التارɋاجلزء األول ا

  .األردȷ .عماȅ. ȓ1 .ȷبةللمǶا
مبادǛ اǂاȅبة اƫالية وفقا للمعايري الدولية اجلزء األول Ž اȦƫاهيȴ  :(2004)عبد الوهاب نصر علي   .29

  .اȅɋكندرية .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع .Ûاألȅاȅية والدورة اǂاȅبية
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30.   ȴȅحممد قا ȧوبية :(2003)عبد الرزاȅاƩبية اȅاǂا ǧعلوماƫا ȴمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .نظ. 
ȷاألرد Ûȷعما.  

31.   ȴȅحممد قا ȧبية :(2006)عبد الرزاȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ ȴحتليل وتصمي. ȓ1. صدار الثاينɋدار  .ا
  .عماÛȷ األردȷ .الثقافة للنشر والتوزيع

عماÛȷ  .التوزيعدار وائل للنشر و. ȓ1 .التكامل Ž اƫبادǛ اǂاȅبية :(2003)ألكبȆيعبد الȆتار    .32
ȷاألرد.  

 .الدار اجلامعية للنشر والتوزيع .اǂاȅبة اɋدارية :(1997)عبد اƩي مرعي وعطية عبد اƩي مرعي   .33
  .اȅɋكندريةÛ مصر

مȆȅǘة شباب  .اƫعلوماǧ اǂاȅبية وحبوǫ العملياŽ ǧ اơاǽ القراراǧ :(1993)مرعي عبد اƩي   .34
  .اȅɋكندرية .اجلامعة

دار النهȒة للطباعة والنشر  .دراȅاŽ ǧ نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية  :(1996)عاشورȅيد امحد  عصȦت .35
.ǧبريو.  

36.    ȟداȦال ȟالية واألصول:(2002) فداƫا ȴالقوائ Ž Ȩطة نظرية والتطبيȅتوƫبة اȅاǂللنشر  .ا ȧالورا
  .عماÛȷ األردȷ .والتوزيع

37.   Ɓاȅ ا :(1980)منري حممدƩبية واȅاǂا ǧعلوماƫا ȴلكترويننظɋا Ǣȅ.  ة العربية للنشرȒدار النه
  .القاهرة .والتوزيع

 .شǘوȷ اƫكاتǢ جامعة اƫلك ȅعود. حتليل التقارير اƫالية :(1993)حممود إبراهيȴ عبد الȆالȳ تركي   .38
ȏعودية .الرياȆملكة العربية الƫا.  

39.   ƪا ȴليƩ(2004)ةلياليحممود عبد ا:  ǧالبيانا ȳداǺتȅبا ƃاƫليل اǶبيةالتȅاǂا. ȓ3.  مطابع الراشد
  .عماÛȷ األردȷ .التǲارية

40.    Ûȷري الصباƧ اعيلحممدƧبية:(1993) مجعة  وإȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ ȴالدار اجلامعية  .حتليل وتصمي
    .اȅɋكندريةÛ مصر

41. ƃالعد ȏعو Ȥȅالية :(1986) حممد امحد العظمة ويوƫبة اȅاǂل . اȅالȆال ǧاǽ. لد  .الكويتŎا
 .الثاين

 .دار اȆƫرية للنشر والتوزيع والطباعة .ȓ1. اǂاȅبة اɋدارية :(2002)حممد مǘيد الȒȦل وعبد الناصر نور .42
ȷاألرد Ûȷعما.  
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مكتبة  .تصميȴ وتشȢيل نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية :(1999)حممد الȦيومي حممد وأمحد حȆني حȆني .43
țشعاɋمصر .ومطبعة ا Ûكندريةȅɋا.  

 .Û الدورة اǂاȅبية ومشاكل القياÛȃ اɋفصاǳ اǂاƑȅ والتǶليلاǂاȅبة اƫالية :((1993)حممد عطية مطر .44
  .عماÛȷ األردȷ .دار حنني للنشر

45. ȷخروǓو Ûكري وتطبيقاته نظرية  :(1996)حممد عطية مطرȦطار الɋوا ǧعلوماƫبة واقتصاد اȅاǂا
  .عماÛȷ األردȷ .دار حنني للنشر والتوزيع .العلمية

جامعة اƫنصورةÛ  .اƫكتبة اƫصرية .اǂاȅبية واƫعايريدراȅة Ž نظرية اǂاȅبة  :(2002)د الناȡيحممد الȆي .46
  .مصر

اɋماراǧ العربية  .دار الȦكر للنشر والتوزيع.ȓ1 .دراȅة نظرية اǂاȅبة (1989):حممد الȆيد الناȡي .47
  . اƫتǶدة

48. Ǣبة :(2004)كمال عبد العزيز النقيȅاǂنظرية ا Ž مقدمة. ȓ1. دار وائل للنشر والتوزيع.  Ûȷعما
ȷاألرد.  

49.  Ǣريȡ يدȆازي وفاديه.كمال الǲدارية  :(1990)حممد حɋا ǧعلوماƫا ȴمدخل إداري: نظ. ȓ1.  مكتبة
țشعاɋمصر .ومطبعة ا.  

  .عماÛȷ األردȷ .مطابع اƩامد .إدارة األعمال منظور كلي :(2000)ناجي شوقي جواد .50
51. ȈƵني دȆح ȴقبولة قبوال عاماالقوا :(1995)نعيƫعليها وا ȣتعارƫبية اȅاǂا Ǜبادƫالية واƫا ȴدار  .ئ

  . عماÛȷ األردȷ .اƫطبوعاǧ للنشر ودائرة اƫكاتǢ الوطنية
  .اȅɋكندرية .اƫكتبة اجلامعية اƩديثة .ترمجة كمال خليȦة أبو زيد .النظرية اǂاȅبية :(2005)هندركȆن .52
  .اȅɋكندرية .الدار اجلامعية .ظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبيةمدخل إىل ن :(2000)هاشȴ أمحد عطية .53
54. Ȅر ماتوليǲدارية :(2003)هنɋبة اȅاǂا. ǯاǲدار النشر للنشر والتوزيع .ترمجة أمحد حامد ح.ȷاالرد.   
55.  ȷخروǓمطيع و ȧر صادȅبية :(2007)ياȅاǂا ǧعلوماƫا ȴنظ. ȓ1. للنشر Ÿتمع العرŎمكتبة ا.  Ûȷعما

ȷاألرد. 
  .عماÛȷ األردȷ. مȆȅǘة الوراȧ للنشر والتوزيع .نظرية اǂاȅبة :(2001)وȷمود جرعيوȤȅ حم  .56
57.  Ǣحممد أبو طال ƚƷ(2005): بيةȅاǂعايري اƫبة واȅاǂمصر .نظرية ا. 
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ǡǡ//--  دورياتدورياتــــالال::  

وتنمية  اɋداريةدور اǂاȅبني ومراقǢ اȆƩاباŽ ǧ اơاǽ القراراǧ  :(2006)يل خوريزنأمحد حممد  .1
 .  العربية  اɋماراÛǧ القاهرةÛ مصرÛ والشارقةÛ اɋداريةاƫنظمة العربية للتنمية  .اƫوارد البشرية

دور اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫنشورة Ž التنبǘ بȅǖعار األȅهŽ ȴ بورصة األوراȧ  :(2002)حشيȈ أبوخليل  .2
 .البتراءÛ األردȷالثاينÛ جامعة  ƭلة البصائرÛ اŎلد الȆابع العدد .اƫاليةÛ دراȅة تطبيقية

اƫلتقɂ  .مȦاهيȴ جودة اƫعلوماǧ اǂاȅبية لترشيد القراراǧ االقتصادية (2007):خوجة الطيȣ Ǣشار .3
 Ž بني الدولȅاǂ ولǶوء التȑ ɂة علȆȅǘƫية الثالثة ودور اȦاألل ǧداǲتȆƫ األول Ɨ22-21الوط  Ǝنوفم

 . ƯتارÛ عنابةÛ اجلزائر  بǖجيلتȆيريÛ جامعة بكلية العلوȳ االقتصادية وعلوȳ ا 2007
دراȅة لبعȐ مشكالȅ.  ǧوȧ األوراȧ اƫالية اƫصرية ودورها التنموي اƫنشود :(1994)صالǳ زين الدين .4

 .اƢǘƫر العلمي الثامن عشر لالقتصاديني اƫصرينيÛ القاهرة .عرȏ األوراȧ اƫالية والطلǢ عليها
5. Ǵميد مانع الصيƩر  :(2005)عبد اǭأ ǧالبيانا Ž بية الواردةȅاǂا ǧعلوماƫوقية اǭمالئمة ومو ɂعل ȴǺȒالت

 .اŎلة العربية للمǶاȅبنيÛ اŎلد الثاينÛ العدد األول  .اƫاليةÛ دراȅة ميدانية علɂ الشركاǧ الصناعية اليمنية
6.  ȷوعبد الناصر محداǽاǶالش ȴȅقا ȧرها عل (2005):عبد الرزاǭوأ ǧعلوماƫاتكنولوجية اǂالعملية ا ɂبيةȅ. 

ȷاألرد Ûللعدد األول Ȅامƪلد اŎا Ûلة الرابطةƭ. 
اǂاŽ Ƒȅ القوائȴ اƫالية وموقȤ اƫراجع اƪارجي  اɋفصاǳ :(1986)مصطɂȦ حممد نداء الدين هبǲت .7

ودية مركز اȆƫاƵة Ž اƫملكة العربية الȆعدراȅة تطبيقية للقوائȴ اƫالية والتقارير الȆنوية للشركاǧ  .منها
 .جدة .عبد العزيزجامعة اƫلك  .النشر العاƫي

مدخل مقترǳ لتȆǶني جودة اƫعلوماǧ ألȡراȏ اơاǽ القراراÛǧ اŎلة العلمية  :(1990)مصطɂȦ الباز .8
Ûارةǲمصر لالقتصاد والت Ûالقاهرة ÛȄƽ جامعة عني. 

9. Ȥȅبة  :(1985)حممد حممد خريي يوȅاǂداريةاɋواف اƫوء نظرية اȑ Žالتطبيقية Ȩ.  بةȅاǂلة اƭداريةɋا 
 .التǲارة جامعة القاهرةÛ مصÛ كلية 32العدد  24للتǖمنيÛ اŎلد 

10.  ȷاƎحممد جȴ(1997)نداء إبراهي:  Ž اليةƫا ȧاألورا ȧوȅ Ž ȴهȅعار األȅأ ɂالية علƫا ȴر القوائǭأ
  .جامعة عني Ȅƽ .ولالعدد األ .ƭلة الȦكر اǂاƑȅ  .مجهورية مصر العربيةÛ دراȅة تطبيقي

اƫنظماǧ العربيةÛ مȆتلزماǧ اجلودة الشاملة أو امكانية تطبيقها Ž  :(2000)ويرنزار عبد اƩميد البا .11
 .بȢدادÛ العراƭ. ȧلة اƫنصورةÛ اŎلد األولÛ العدد األولÛ جامعة اƫنصورة .رǗية مȆتقبلية
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وهدي كȦايتها ƪدمة قراراǧ االȅتثمار Ž أƵية اƫعلوماǧ اǂاȅبية  :(1996)الراشد إبراهيȴوائل  .12
اŎلة العربية للمǶاȅبةÛ اŎلد الثالÛǬ  .األوراȧ اƫاليةÛ دراȅة حتليلية لȆوȧ األوراȧ اƫالية بدولة الكويت

 .العدد األول
13. ǜȆني أمحد العيȅ(1997)يا:  ǧنشورة للشركاƫالية اƫالتقارير ا Ž توافرها Ɂومد ǧعلوماƫية اƵأ

ƵاȆƫاƃاƫا ȷعما ȧوȅ Ž تثمرينȆللم ȷاألرد Ž نه .ةǘم ǧاȅوالدرا ǫوǶللب.  ȳلة العلوȆلȅ
Ûالعدد الثاين ÛȃادȆلد الŎا Ûنة االجتماعيةǘجامعة م. ȷاألرد Ûȷعما. 

14.    Ȥخرينزيود لطيǓتثمار:(2007)  وȅترشيد قرار اال Ž اليةƫا ȧاألورا ȧوȅ Ž Ƒȅاǂا ǳفصاɋدور ا 
    . ) 1(العدد ) 29(العلوȳ االقتصادية والقانونية اŎلد  ين ƭلة جامعة تشر,

  ::امعيةامعيةــاريǴ اجلاريǴ اجلــرسائل واالطرسائل واالطــالال/ / جج

دور مراقǢ اȆƩاباŽ ǧ االȅتǲابة لتوقعاǧ مȆتǺدمي القوائȴ  :(2003)إبراهيȴ عبد القدوȃ مȒȦل .1
 .جامعة اƫوصولÛ العراȧ .رȅالة ماجȆتري ȡري منشورة .اƫالية

الوحداǧ  أداءعن  اɋبالȟمدɁ كȦاءة التقارير اƫالية اƩالية Ž :(2002) اجلبورȅ  Ɂلماȷ زيداȷ أƧاء .2
  .بȢداد,جامعة بȢداد.ȡري منشورة دكتوراه أطروحة. االقتصادية

3. ǧلطاȆال ɂعل ſ(2006)خالد صا:  ǧعلوماƫرهااǭعملية  وأ Žǽاơدواوين  ا Ž داريةɋا ǧالقرارا
 .جامعة صȦاءÛ اليمن .ȅالة ماجȆتري ȡري منشورةÛ كلية التǲارة االقتصاديةر .الوزاراǧ باجلمهورية اليمنية

اǂاƑȅ العتماد للشركاǧ اȆƫاƵة اليمنيةÛ قياȃ  اɋفصاǳمȆتوɁ  :(2002)ن أمحد عليخالد عبد الرمح .4
ري نيةÛ رȅالة ماجȆتري ȡوتطوره ƞا يتناǢȅ ومتطلباǧ إقامة ȅوȧ األوراŽ ȧ اƫالية Ž اجلمهورية اليم

ȧالعرا Ûوصلƫجامعة ا Ûمنشورة. 
5. Ɨيȅل  :(2005)عائشة طاǭالتما ȳل عدș Ž ةȆȅǘللم ƃاƫا ȴعلومايتالتقييƫري  .أȡ تريȆالة ماجȅر

 ȳاالقتصادية وعلو ȳكلية العلو ÛيريمنشورةȆالت ȃعبا ǧجامعة فرحا Û–Ȥطيȅ- اجلزائر. 
6. Ǵميد مانع الصيƩ(1995)عبد ا: Ž الئمة والثقةƫية اƵأ  ǧالقرارا ǽاơا ȏراȡنشورة ألƫالية اƫالتقارير ا

Ûاألداء ȴتنصرة  وتقييȆƫجامعة ا Ûدارة واالقتصادɋكلية ا Ûري منشورةȡ تريȆالة ماجȅداد -رȢب- ȧالعرا. 
7. Ǵميد مانع الصيƩ(1998)عبد ا:  Ž Ȩدامها ومالئمتها للتطبيǺتȅا Ɂمد Ž ةȅدرا Ûبية الدوليةȅاǂعاير اƫا

 .أطروحة الدكتوراه ȡري منشورةÛ كلية اɋدارة واالقتصاد جامعة اȆƫتنصرهÛ بȢداد .اليمنية اجلمهورية
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Û أǭر حوȅبة نظȴ اƫعلوماǧ اǂاȅبية علɂ الشركاǧ التǲارية Ž اليمن :(2004)عشال اƬيثمي حممد عشال .8
ȅبتعز ر Ûدودةǂوشركاه ا ȴعيد أنعȅ هائل ǧموعة شركاƭ اريةǲالت ǧة الشركاȅري دراȡ تريȆالة ماج

 ȷوداȆالعليا ال ǧاȅمنشورة كلية الدرا . 
كلية  .أطروحة الدكتوراه الȢري منشورة .مȆاƵة عملية لتȆǶني اǺƫطȔ الوطƗ (2005):مصطȦي عقاري .9

 ȃعبا ǧجامعة فرحا ÛيريȆالت ȳاالقتصادية وعلو ȳالعلو– Ȥطيȅ- اجلزائر. 
10. ǯاƩعيد اȅ ع معايري (2002):حممدȑلو ǳاجلمهورية اليمنيةإطار مقتر Ž اليةƫبة اȅاǂأطروحة  . ا

  .Û مصراȅɋكندريةالدكتوراه الȢري منشورة كلية التǲارة واالقتصادÛ جامعة 
Û رȅالة اǂاŽ Ƒȅ التقارير اƫالية اƫنشورة علɂ أȅعار األȅهȴ اɋفصاǳأǭر  :(2004)اƫهنديحممد عبد اهللا  .11

 .Û2004 جامعة Ǔل البيتÛ عماÛȷ األردÛȷ اɋداريةوالعلوȳ ماجȆتري ȡري منشورةÛ كلية االقتصاد 
) الكايزȷ(اȆƫتمر  ماد أȅلوب التȆǶنيتاƫعلوماǧ اǂاȅبية ألع :(2004)علي إبراهيȴ حȆن الكبȆي  .12

 .جامعة اƫوصلÛ العراȧ. رȅالة ماجȆتري ȡري منشورة .اعيةللمنشǧǔ الصن

  ::نبيةنبيةــراجȜ اɉجراجȜ اɉجــادر واملادر واملــاملصاملص  ::  انياانياــثث
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1. Ahmad Riahi –Belkaoui(2000)  Accounting The ry‘4th Edition Business Press  .  

2. Hermanso Rrger, H. Edwerds James Don F Solomons:(1983) Accounting 

Principles Business, Publications, Texes .  

3. Romney & Steinbart:(2003)  Accounting Informtion Sgstems, g th Edition 

Prentice Hall, 2003. 

4. Richardlewis, & Darid, Pendrill:(1991)  Advanced Financial Accounting . . 

5. Report, G. Murdic: (1980) Management Information Systems, Concepts and 

Desigen, Nowyourk Prentice Hall .    
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  بيةـقراطية الشعـزائرية الدميــمهورية اجلــاجل
  ميـحث العلـايل والبـيم العـوزارة التعل

  - ةـباتن–ضر ـاج خلـامعة  احلـج
  يريـادية وعلوم التسـلوم اɋقتصـالع :يةـكل

  اسبة  ـاحمل: سمـق
  

  )1(ملحȨ رقم
  

  استمارة استبيان
 Ƿɉترم ـاحمل   ..…………………………………………………………… /ا  

  ة طيبة وبعد ÛÛÛيـحت

يتȒمنه من حمøاور   ايȆر الباحǬ أȷ يȒع بني أيدكȴ هذا االȅتبياÛ ȷ هبدȣ اƩصول علɂ أرائكȴ ومقترحاتكȴ فيم
    ȷواøل عنøمƷ ذيøوال Û تريȆاجƫلنيل درجة ا ǯرǺالت ǬǶيداين لبƫا Ǣتعلقة باجلانƫا ǧعلوماƫوا ǧاء البياناȦتيȅال

  . - مؤسسة اقتصادية دراسة حالة -عملية اختاذ القرارات   خصائص املعلومات احملاسبية وأثرها يف

لذا يرجوا الباحǬ اɋجابة علɂ حماور االȅتبياÛ ȷ وưا ال شك فيه أȷ توخي الدقة Ž اختيار اɋجابة اƫناȅبة ȅيكوȷ له 
ȷǖب ȴكد لكǘوكما ن Ûيدة وواقعيةȦم ǰوالوصول إىل نتائ Û ةȅهذه الدرا ǳاƱاز وƱإ Ž ر  كبريǭيت   أøال ǧمجيع البيانا

ȅيتȴ اƩصول عليها من قبلكȅ ȴتعامل بȆرية تامة ولن تȆتǺدȳ اال ألȡراȏ البǬǶ العلمي فقÛ Ȕ وأنه من اƫمكøن  
  . تزويدكȴ بنتائǰ هذه الدراȅة إǽا رȡبتǽ Ž ȴلك بعد االنتهاء منها 

  ا علɂ الصǶȦاǧ اƪلȦية لالȅتبياȷ وأخرياǄ يرحǢ الباحǬ بǖي إȑافاǧ أو مقترحاǧ علمية واليت من اƫمكن تدوينه

  شاكرين تعاونȮم وتقبلوا فائȨ االحترام والتقدير

  الباحث                   إشراف

  ناصر حممد علي اجملهلي          عقاري مصطفى / الدكتور 
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  املفاهيم واملصطلحات العامة 
  ) يرجى قراءة هذȻ املصطلحات واملفاهيم قبل الشروعفي اɋجابة ( 
حƓ تكوȷ  اƫعلوماǧ مالئمة Ǣƶ أȷ تǘدي باȆƫتǺدȳ إىل اơاǽ قرار اقل خطاء :  ماتمɎئمة املعلو )1

ǄعاȦوأكثر ن .  
وتعƗ مقدرة اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ž حتȆني مقدرة متǺذ القرار علɂ التنبǘ بالنتائǰ اƫتوقعة :  القيمة التنبؤية )2

ƫكن اƢ Ǭا حبيƬ رȑاƩي واȑاƫا ǰوء نتائȑ Ž تقبلȆƫا Ž بةȅناƫا ǧالقرارا ǽاơدمني له من اǺتȆ 
يقصد هبا أȷ تقدȳ اƫعلوماŽ ǧ الوقت اƫناƬ Ǣȅا حبيƢ Ǭكن اȆƫتǺدمني Ƭا من :  )الزمنية ( الوقتية  )3

 . اơاǽ القراراǧ اƫناȅبة 
ليت وتعƗ أȷ تكوȷ هذه اƫعلوماǧ اǂاȅبية Ƣثل علƲ ɂو مرɂȑ لɊحداǫ والظروȣ االقتصادية ا:  الǮقة )4

 . وقعت وأȷ تكوȷ خالية من اɋخطاء والتǶيز 
 . أي عدȳ حتيز اƫعلوماŽ ǧ خدمة مȆتǺدȳ دوȡ ȷريه : احلياد  )5
 . وتعƗ أȷ تصور اƫعلوماǧ الواقع واƩقائȨ اƫراد التقرير عنها ƞوȑوعية ومصداقية:  الصدȧ يف التعبري )6
Ǣ اȷ تكوƬ ȷا قيمة ƭ Žال التȢذية العكȆية وتعƗ اȷ اƫعلوماƶ ǧ  :القيمة االسترجاعية للمعلومات  )7

 . ƞا يȦيد Ž تقييȴ وتصǶيǴ التوقعاǧ والتنبǘاǧ الȆابقة 
8( Ȩالقابلية لتحق   : ȄȦإىل ن ȷيتوصلو ȴŒǖص أو جهة فǺمن أكثر من ش ǧعلوماƫا ȃحالة قيا Ž أي أنه

ǰالنتائ . 
لبياناǧ واƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت يتȴ معاجلها يقصد هبذه اƪاصية أمكانية اƫقارنة ل:  للمقارنة ةالقابلي )9

 ǧنشاƫة ومقارنتها مع اǖنشƫا ȄȦإىل أخر لن ȳبية من عاȅاǂا ǧجراءاɋوا Ǣاليȅاأل  ȄȦن ȳداǺتȅبا
 .اƫماǭلة 

  :البيانات العامة -اوال    
  : اجلهة الƔ تنتمي إليها ) 1

  1الدئنوȷ         1الȒرائǢ            1اƫهنني              1اɋدارة        
  ) املستوɁ العلمي ( التحصيل العلمي ) 2

  1أخرɁ  1بكالوريوȃ 1دبلوȳ عاƃ  1ماجȆتري  1دكتوراة      
  :  التǺصص العلمي) 3

  1أخرɁ  1إقتصاد  1إدارة  1حماȅبة       
  )  بالسنوات( عدد سنوات اخلƎة ) 4

   201إىل  15ن م 1 15إىل 10من  1 10إىل 5من  51أقل من     
  201أكثر من 

  ƭال اخلƎة- 5
  .يتȴ كتابة ƭال اƎƪة Ž الشكل اƫواƬ ƃا-مالحظة 
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 Ǆع إشارة  :حماور االستبيان : ثانياȑ ) ( بةȅناƫجابة اɋا ȳأما :  
  .القرارات  ة يف التقارير املالية وأثرها يف اختاذيمɎئمة وموثوقية املعلومات احملاسب: احملور اɉول 

  

  الســــــــــــــؤال م
 Ȩأواف
ǄاماƢ  

Ȩأواف 
ȡري 
 متǖكد

ال 
Ȩأواف 

 Ȩال أواف
ǄاماƢ  

  مɎئمة املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية -أ

1 
  Ž رǭǘøبية مالئمة تȅحما ǧمن معلوماȒارية تتǲالت ǧالية اليت تصدرها الشركاƫالتقارير ا ȷأ

 ǧالقرارا ǽاơا  
          

2 
اƫالية Ƭا قيمة تنبǘية تزيد من كȦاءة وفعالية اøơاǽ  رǂاȅبية اليت توفرها التقاريأȷ اƫعلوماǧ ا

 ǧالقرارا .  
          

3 
 ǧالقرارا ǽاơا ɂاعد علȆترجاعية تȅا قيمة اƬ اليةƫبية اليت توفرها التقارير اȅاǂا ǧعلوماƫا ȷأ

  . وتقييȴ التنبǘاǧ الȆابقة وتصǶيǶها 
          

4  ǧالقرارا ǽاơال Ǣȅناƫالوقت ا Ž دميهاǺتȆƫ هاƹالية وتقدƫالتقارير ا ȏإعداد وعر ȴيت .            

5 
مثل التكلȦة التاريǸ و ǭباǧ وحدة النقøد  (تعارȣ عليهااƫبادǛ اǂاȅبية اƫيǘدي اƪروǯ عن 

  إىل معلوماǧ مالئمة الơاǽ القراراȡ  ǧالبا
          

            Ž الوقت اƩاصرهااليت تقوȳ الشركة بǚصدارها تلƑ اƩاجة الصدارأȷ التقارير اƫرحلية  6

7 
من الȒروري وجوب توفري معلوماǧ حماȅبية مالئمة حƓ لو كاȷ توفريها علɂ حøȆاب  Ǔنه

  . اƫوǭوقية Ž اƫعلوماǧ اƫقدمة 
          

  املعلومات احملاسبية يف التقارير املاليةية موثوق -ب

1 
ƫالتقارير ا ȷأ   ǽاøơة اøوقية لعمليǭمو ǧاǽ بيةȅحما ǧمن معلوماȒالية اليت تصدرها الشركة ت

 ǧالقرارا .  
          

2 
لɊحداǫ هاليƢثرها التقارير اƫالية علɂ صدȧ وامانةƎ اƫعلوماǧ اǂاȅبية اليت توفا ما تعدائم

  . االقتصادية اليت Ƣت خالل الȦترة اƫالية 
          

3 
Ȩ من صǶتها كما تزيد من كȦاءة وماǧ حماȅبية موȑوعية ƹكن التǶقة معلتوفر التقارير اƫالي

 ǧالقرارا ǽاơوفاعلية ا .  
          

4 
بعد عن التǶيز øưا يزيøد مøن    اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقارير اƫالية باƩيادة والتتميز
  الơاǽ القراراǧ  كȦاءőا

          

5 
Ǜبادƫبا ȳدي االلتزاǘما ي Ǆالباȡ     ǧاǽ بيةøȅحما ǧاøوفري معلومøعليها إىل ت ȣتعارƫبية اȅاǂا

 ǧالقرارا ǽاơوقية الǭمو  
          

6 
Ž Ǆارجي دور هاماƪا ǧاباȆƩا Ȩدي تقرير مدقǘما ي Ǆالباȡبيهȅاǂا ǧزيادة الثقة للمعلوما   Ž

 ǧالقرارا ǽاơالية الƫالتقارير ا  
          

7 
ƫبني خاصييت ا ȏحالة التعار Ž انه    ǧاøاوق Ž ةøبية وخاصøȅاǂا ǧالءمه والثقه للمعلوما

   ǧاøة للمعلومøوقيǭوƫمقابل التنازل عن جزء من ا Ž مالءمه ǧمعلوما Ƈل تقدȒȦي ȴǺȒالت
  اǂاȅبية
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مدɁ الǮبات يف السياسات احملاسبية وقابلية املقارنة للمعلومات احملاسبية يف التقارير املاليـة  : احملور الǮاين   
 رها يف اختاذ القراراتوأث

  
  الســــــــــــــؤال م

 Ȩأواف
ǄاماƢ  

Ȩأواف 
ȡري 
 متǖكد

ال 
Ȩأواف 

 Ȩال أواف
ǄاماƢ  

            يتȴ االلتزاƞ ȳبداء الثباǧ عند إعداد وعرȏ التقارير اƫالية اليت تقوȳ الشركة باصدارها 1

2 
 قابلة للمقارنة ȅواء مøع ǧ حماȅبيةتتȒمن التقارير اƫالية اليت تصدرها الشركة معلوما

  نتائǰ الȦتراǧ الȆابقة أو مع الشركاǧ اƫماǭلة
          

3 
الثباǧ وخاصة Ž أوقاǧ التȴǺȒ عند إعداد التقøارير اƫاليøة إىل    أيǘدي االلتزاƞ ȳبد

  جعل اƫعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة أقل مالءمة الơاǽ القرار
          

4 
 جعل اƫعلوماǧ اǂاȅبية أكثر موǭوقية ưا يزيد مøن  أȷ االلتزاƞ ȳبدا الثباǧ يǘدي إىل 

ǧالقرارا ǽاơا Ž اőاءȦك  
          

5 
ȡالباǄ ما يǘدي توفري خاصة القابلية للمقارنة للمعلوماǧ اǂاȅبية اƫقدمة Ž التقøارير   

 ǧالقرارا ǽاơا Ž ا وفاعليتهاőاءȦالية إىل زيادة كƫا.  
          

  

اءة وفاعلية ومɎئمة التقارير احملاسبية الɎزمة الختاذ القرارات Û ومن وجهة نȚركم مدɁ كف: احملور الǮالث 
Ȭوذل Û ب Ǵجابه) (شارة اوضɋتي أمام اɉا مناسبة يف التقارير املالية اŒترو Ɣهاملناسبة ال   

  

  الســــــــــــــؤال م
مɎءمة بدرجة 
  كبرية جدا

مɎءمة بدرجة 
  كبرية

مɎءمة بدرجة 
  طةمتوس

مɎءمة بدرجة 
  ضعيفة

ȡري 
 مɎءمة

1  ƃاƫركز اƫيزانية ( تقرير اƫا(          
          تقرير الدخل 2
          تقرير التȢري Ž حقوȧ اƫلكية 3
          تقرير التدفقاǧ النقدية 4
5 ǧاباȆƩا Ȩتقرير مدق          
          تقرير ƭلȄ اɋدارة 6
         اƫاليةاɋيȒاحاǧ اƫرفقة للتقارير  7
          الدورية( التقارير اƫرحلية   8

 
ȅنوياŽ Ǆ تلبية احتياجاǧ اȆƫتǺدمني  لواردة Ž التقارير اƫالية اƫنشورةاƫعلوماǧ ا ما هو رأيكŽ ȴ كȦاية

 ǧالقرارا ǽاǺلت  
 Ǆطة 1كافية 1كافية جداȅري كافية 1متوȡ1 Ǆري كافية إطالقاȡ1 
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   صــالملخّ

يتعاظم دور المحاسبة بمختلف فروعها كنظام إلنتاج المعلومات ذات المنفعة النسـبية  

من خالل توصيل المعلومات المالية الهامة لشرائح مختلفة وواسعة من المجتمع ـ سـواء   

اتفقت مصالحهم أم تعارضت ـ مترجمة بشكل قوائم وتقارير مالية تعكس ما وقـع فـي    

ة من أحداث متتالية مما له بالغ األثر في اتخاذ القرارات االقتصـادية  المنشآت االقتصادي

  .واالستثمارية 

وانطالقاً من أهمية القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبي القـائم فـي المنشـأة    

يتوجب إعداد هذه القوائم على أسس تتفق  مع متطلبات اإلفصاح عن األمـور الغامضـة   

م في عملية اتخاذ القرار إذ أن أي تضليل في المعلومات المتضمنة ذات التأثير النسبي الها

في هذه القوائم من شأنه أن يفقدها أهميتها وبالتالي التأثير على قرار االستثمار الذي يعتبر 

من القرارات الهامة والخطيرة مما يستلزم توافر معلومات على درجة كبيرة مـن الدقـة   

 . والموضوعية

   ABSTRACT     
The role of accounting, in its different branches, is intensified as a system to 

produce information of relative benefit and convey the financial information to 

different and wide categories of the society, whether it serves their interests or not. 

This is done through financial statements and reports that reflect what took place in the 

economic institution. This would help in making economic and investment decisions. 

The importance of the financial statements as outputs of the accounting system 

applied in the institution requires preparation of the statements be on bases of the 

disclosure of the ambiguous issues that have the relative important effect in the 

decision making process. 

Any misleading information contained in these statements will lessen their 

importance; consequently, it will affect the decision of investment which is considered 

as an important and serious decision. This requires the availability of information at 

high degree of objectivity and accuracy. 




