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 ملخص الدراسة
فـي  ) 1(هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي واقع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم             

ظمـات  والتعرف علي الممارسات المحاسبية المستخدمة في تلـك المن        ، المنظمات غير الحكومية  
كما هدفت إلى التعرف علي االيجابيات التي يمكن تحقيقها         ، )1(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    

، والسلبيات الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيقه     ، للمنظمات غير الحكومية في حالة التزامها بتطبيقه      
ووسـائل التغلـب    وكذلك إلي التعرف علي المعوقات التي تحد من االلتزام بتطبيق ذلك المعيار             

  .على هذه المعوقات
  

واستخدم أسلوب االسـتبانة    ، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة       
 72حيث وزعت االستبيانات على عينة عشوائية مكونة مـن          ، في جمع البيانات األولية الالزمة    

في دليل المنظمـات غيـر    منظمة من المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة والمسجلة           
  . الحكومية والصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة

  
وتبين من نتائج الدراسة أنه هناك التزام من قبل معدي القوائم المالية في المنظمات غير               

وتبـين مـن    ، لما لهذا التطبيق من ايجابيات    ، )1(الحكومية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم       
ة أن نسبة الموظفين الذين شاركوا بدورات تخـتص بمعـايير المحاسـبة الدوليـة               خالل الدراس 

ويرجع ذلك إلى قلـة عقـد الـدورات         ، وعندهم إلمام بالمعايير المحاسبية الدولية نسبة منخفضة      
واتضح من خالل الدراسة أنه هناك معوقات تحد من االلتزام بتطبيـق            ، التدريبية في هذا المجال   

وانخفاض ، لدولية منها قلة عقد الدورات التدريبية في معايير المحاسبة الدولية         معايير المحاسبة ا  
  .وضعف اهتمام اإلدارة العليا بالتقارير المالية، عدد الندوات والمؤتمرات المتعلقة بتلك المعايير

  
قيام ديـوان الرقابـة الماليـة واإلداريـة         ،  وقدم الباحث مجموعة من التوصيات منها     

وحـث  ، التعليمات للمنظمات غير الحكومية لاللتزام بمعايير المحاسبة الدولية       بضرورة إصدار   
المنظمات المهنية الدولية على ضرورة إصدار معايير محاسبية خاصة بمحاسبة المنظمات غيـر   

والعمل علي تفعيل دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية علي أن تقوم بفـتح             ، الحكومية
وضرورة تضافر جهود القطـاع العـام       ، تطبيقي لمعايير المحاسبة الدولية   برامج تدريب عملي    

وتنظـيم دورات تدريبيـة   ، والخاص لتذليل المشاكل التي تعيق تطبيق معايير المحاسبة الدوليـة  
  . لموظفي الدوائر المالية في المنظمات غير الحكومية تركز على تطبيق معايير المحاسبة الدولية
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Abstract 
 This study aims at identifying the status of the application of International 

Accounting Standard (IAS) No.(1) in non-governmental organizations (NGOs), and the 

identification of the accounting practices used in these organizations in accordance with 

the IAS No.(1). In addition, the study aims at identifying the merits that can be achieved 

for NGOs if IAS No.(1) is implemented and the demerits that may result if IAS No.(1) 

is not implemented. Furthermore, the obstacles that hinder the implementation of  IAS 

No.(1) and means to overcome them will be studied.  

 

The study follows the procedure of a descriptive analytical study to achieve the 

objectives of the study. A questionnaire was used as a basic tool to gather the 

preliminary data where it was distributed to a random sample consisting of 72 NGOs 

working in Gaza Strip, issued by the office of the Special Coordinator of the United 

Nations. 

 

The results of the study show that there is a commitment by the developers of 

financial statements in NGOs to apply IAS No.(1), as this application has a lot of 

advantages. The study shows that the percentage of employees who participated in 

training courses or have no knowledge related to IASs is low, and the lack of training 

courses in IASs. The study also reveals that there are constraints that affect the 

implementation of the IASs such as the lack of qualifications and experience of the staff 

who work in the financial departments and poor attention of senior management to the 

financial reports. 

 

The researcher presented some recommendations that would alleviate these 

constraints and to address some of them, such as urging the Council of Financial 

Supervision and Administration on the issuing the instructions for NGOs to commit to 

IASs, urging the professional organizations to issue special accounting standards related 

to NGOs, working on activating the role of Palestinian Accountants and Auditors 

Association to open practical training programs for IASs, The necessity of  the 

combined efforts of the public and private sectors to overcome the problems that 

impede the application of standards and organizing of training courses on the 

application of  IASs for the staff of financial departments in NGOs.  
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  إهداء
  ...إلى روح والدتي الحبيبة    ***

  

  ... العزيزإلى والدي             ***

  

  إلي من قامت بتربيتي             ***    

  

  ...إلى زوجتي الغالية                      ***

  

  ... إخوتي األعزاءىإل                             *** 

  

  ... أبنائي األعزاءىإل                                       ***

  

  ... كل من ساهم في إنجاز هذه الدراسةىإل***
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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا وحده حمداً يليق بجالل قدره وعظيم 
سلطانه ، والشكر هللا أوال على ما أنعم به علي من 

  ...نعم  كانت خير عون لي في إنجاز هذا البحث 
وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعد الباحث في 

  ... بحثه إتمام
 ب حمدي  شحدة  زعر وأخص بالشكر الدكتور 

 الذي ساهم في إنجاز هذا المشرف على هذه الرسالة
   .البحث
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  قائمة المحتويات

 الصفحة  الموضوع
  أ  اآلية القرآنية

  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية
  ج  ملخص الدراسة بالغة االنجليزية

  د  اإلهداء
  ه  شكر وتقدير

  و  قائمة المحتويات
  ي  قائمة الجداول

  ل  قائمة األشكال 

  1  اإلطار العام للدراسة: لفصل األولا

  2  مقدمة
  4  مشكلة الدراسة
  4  أهمية الدراسة
  5  أهداف الدراسة

  5  فرضيات الدراسة
  6  منهجية الدراسة

  7  المصطلحات اإلجرائية
  8  الدراسات السابقة

  16  معايير المحاسبة الدولية: الفصل الثاني
  16  مقدمة

  17  يير المحاسبة الدوليةإطار عام في معا: المبحث األول
  18  مقدمة

  18  تعريف المعيار المحاسبي
  20  الخصائص الرئيسية الواجب توافرها في المعايير المحاسبية
  21  المقومات الرئيسة الواجب توافرها في المعايير المحاسبية

  22  مجاالت استخدام معايير المحاسبة الدولية
  22  الدوليةأهداف إصدار وإتباع معايير المحاسبة 
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  23  ثر غياب معايير المحاسبة الدولية علي عملية اتخاذ القرارأ
  24  االتجاهات الرافضة لتوحيد معايير المحاسبة الدولية

  25  الخصائص الفكرية والعملية للمعايير
  26  تطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية في فلسطين

  28  في توافق التطبيقات المحاسبيةلجنة المعايير الدولية ودورها 
  29  خطوات إعداد وإصدار المعايير الدولية

  30  مراحل تطور وظهور المعايير المحابية الدولية
  31  أهم القضايا التي يجب أخدها بعين االعتبار عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

  34  تطبيق معايير المحاسبة في الوطن العربي
  36  يمات التي تقوم على أعداد المعايير المحاسبيةالهيئات والتنظ

  40  واضعي المعايير المشاكل التي تواجه
  40  2007معايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى نهاية عام 

  44  )1(معيار المحاسبة الدولي رقم: المبحث الثاني
  45  مقدمة

  45  ةعلومات المحاسبياألطراف المهتمة بمعلومات التقارير المالية والحاجة إلى الم
  47  أهداف القوائم المالية

  49  أهداف التقارير المالية في الوحدات غير الهادفة للربح
  49  )1( مقدمة المعيار المحاسبي الدولي رقم
  50  )1(هدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  50  )1(نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي قم
  52  ية إعداد البيانات المالةمسؤولي
  53   عدالة عرض القوائم الماليةةمراعا

  53  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
  54  فرض استمرارية المشروع
  56  أساس االستحقاق المحاسبي

  56  المحددات المحاسبية 
  57  الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية 

  62  مكونات البيانات المالية
  63  الميزانية العمومية
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  66  ئمة الدخلقا
  69  أهداف قائمة الدخل
  70  قائمة التدفق النقدي

  72  قائمة التغير في المركز المالي
  75  التغيرات في حقوق المساهمين

  76  .التكامل والترابط بين القوائم المالية
  77  النظام المحاسبي في المنظمات غير الحكومية: الفصل الثالث

  78  مقدمة
  79  ةتعريف المحاسبة الخاص

  79  مميزات المنظمات غير الحكومية عن غيرها من المنظمات االقتصادية
  80  النظام األساسي للمنظمات غير الحكومية

  80  أهداف المحاسبة في المنظمات غير الحكومية
  81  الحكوميةالجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية للمنظمات غير 

  81  التجارية والمحاسبة في المنظمات غير الحكوميةأوجه الشبه واالختالف بين المحاسبة 
  82  خصائص المحاسبة في المنظمات غير الحكومية

  82  الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية واستخداماتها
  83  النظام المحاسبي في المنظمات غير الحكومية

  84  القوائم المالية التي تعدها المنظمات غير الحكومية
  85  ضات والمصروفاتحساب المقبو

  85  حساب اإليرادات والمصروفات
  86  قائمة المركز المالي
  88  قائمة التدفقات النقدية

  89  واقع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة: الفصل الرابع
  90  مقدمة

  90  معنى وتعريف المنظمات غير الحكومية
  92  خصائص المنظمات غير الحكومية

  93  الحكوميةأهداف المنظمات غير 
  94  نشأة وتطور المنظمات غير الحكومية ودورها في المجتمع المدني الفلسطيني

  96  اإلطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات األهلية الفلسطينية
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  97  األعمال التي يجب على المنظمات غير الحكومية أن تؤديها للمجتمع الفلسطيني
  98  ظمات غير الحكوميةلحاجة التي أدت إلى ضرورة تواجد المنا

  99  المنظمات غير الحكومية والتنمية االقتصادية واالجتماعية في فلسطين
  100  التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية

  101  وسائل وطرق الرقابة الخارجية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
  103  شبكة المنظمات األهلية

  104  ظمات غير الحكومية في قطاع غزةمجال عمل ونشاطات المن
  105  المحاسبة والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية

  106  الطريقة واإلجراءات: الخامسالفصل 
  107  مقدمة

  107  منهجية الدراسة
  107  مجتمع الدراسة
  108  عينة الدراسة

  114  صدق وثبات االستبانة
  123  لفرضياتتحليل النتائج واختبار ا: الفصل السادس

  124  اختبار التوزيع الطبيعي
  124  تحليل فقرات الدراسة

  140   الفرضياتاختبار
  148  النتائج والتوصيات: الفصل السابع

  149  النتائج
  152  التوصيات

  154  الدراسات المستقبلية
  155  المراجع
  163  المالحق
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  فهرس الجداول
  41  ولية وفقاً آلخر التعديالتيبين معايير المحاسبة الد ):1(جدول رقم

  85  31/12/99المقبوضات والمدفوعات عن السنة المنتهية فى /ح ):2(جدول رقم 
  85  31/12/99اإليرادات والمصروفات عن السنة المنتهية فى /ح ):3(جدول رقم 
  87  31/12/99الميزانية العمومية عن السنة المنتهية في  ):4(جدول رقم

  88  31/12/1999 السنة المنتهية في عن التدفق النقدي ةقائم ):5(جدول رقم 
  104  يبين عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في كل مجال): 6(جدول رقم
  108  مدة مزاولة المنظمة لنشاطهاتوزيع عينة الدراسة حسب متغير ): 7(جدول رقم

  109  ه المنظمةالقطاع الذي تعمل فيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )8(جدول رقم 
  109  إدارة المؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )9(جدول رقم 
  110  عدد العاملين في المنظمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )10(جدول رقم 
  110  المسمي الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )11(جدول رقم 
  111   الخبرة العملية داخل المنظمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير): 12(جدول رقم

  112  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )13(جدول رقم 
  112  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )14(جدول رقم 
  113   بمعايير المحاسبة الدوليةخاصةفي دورات مدى المشاركة : )15(جدول رقم 
  113  ير المحاسبة الدولية بمعاياإللمام ىمد: )16(جدول رقم 
التـزام   (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور األول         : )17(جدول رقم   

   الكلية لفقراتهوالدرجة) )1(المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم 

115  

إليجابيات ا(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني          : )18(جدول رقم   
  والدرجة الكلية لفقراته)) 1(معيار المحاسبة الدولي رقم الناتجة عن تطبيق 

117  

اآلثـار  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالـث           : )19(جدول رقم   
والدرجـة  )) 1(السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقـم            

  الكلية لفقراته

118  

المعوقات (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع          : )20(جدول رقم   
والدرجـة الكليـة    )) 1(التي تحول دون االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقـم           

  لفقراته

119  

الوسائل (الخامس  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور         : )21(جدول رقم   
 والدرجة  ))1(ن خاللها زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم          التي يمكن م  
  الكلية لفقراته

119  
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  120  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة: )22(جدول رقم 
  121  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات : )23(جدول رقم 
  122  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات :)24(جدول رقم

  Sample Kolmogorov-Smirnov(  124-1(اختبار التوزيع الطبيعي:)25(ل رقم جدو
التزام المنظمات غير الحكومية بإعدادها     /تحليل فقرات المحور األول   : )26(رقم  جدول  

  القوائم المالية
125  

  127  السياسات المحاسبية/ تحليل فقرات المحور األول: )27(جدول رقم 
  128  االفتراضات المحاسبية/ ات المحور األولتحليل فقر: )28(رقم جدول 
  130  تحديد البيانات المالية/ تحليل فقرات المحور األول: )29(رقم جدول 
  131  الميزانية العمومية/ تحليل فقرات المحور األول: )30(رقم جدول 
  132  حساب اإليرادات والمصروفات/ تحليل فقرات المحور األول:)31(رقم جدول 
  134  قائمة التدفقات النقدية/ تحليل فقرات المحور األول: )32 (رقمجدول 
التـزام المنظمـات غيـر      :(تحليل المحاور الفرعية للمحـور األول     : )33(رقم  جدول  

  ))1(الحكومية بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم 
135  

يـار  اإليجابيات الناتجة عن تطبيق مع    :(تحليل فقرات المحور الثاني   : )34(جدول رقم   
  ))1(المحاسبة الدولي رقم 

136  

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام      :(تحليل فقرات المحور الثالث   : )35(جدول رقم   
  ))1(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

137  

المعوقات التي تحـول دون االلتـزام       :(تحليل فقرات المحور الرابع   : )36(جدول رقم   
  ))1(دولي رقم بتطبيق معيار المحاسبة ال

138  

الوسائل التي يمكن من خاللها زيادة      :(تحليل فقرات المحور الخامس   : )37(جدول رقم   
  ))1(االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

139  

  141   الفرضية األولىاختبار:)38(رقم جدول 
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  :المقـــدمــة
 ، عبارة عن مسطرة لقياس السلوك االقتصادي لمنظمات األعمال المختلفة         ةالمعايير المحاسبي 

وبالتالي إلـى تحديـد      فالمعايير المحاسبية قياسات تطبقها الشركات لقياس عناصر القوائم المالية        
ألي شركة على المعـايير     ) خسارة/ربح(وتعتمد نتيجة النشاط     ،نتائج النشاطات والموقف المالي   

المحاسبية بالدرجة األساس والتي تحدد بدورها السياسات والطرق واإلجراءات المحاسبية التـي            
  ).4ص ،2003 ،والججاوى نور(ينبغي عليها تطبيقها وااللتزام بها

  
  وسائل تطوير مهنة المحاسبة لكي تواكب التطور في الظـروف االقتـصادية             أهم منولعل  

وفى بيئة األعمال والتنظيمات هو إعداد وإصدار معايير للمحاسبة لتحدد على ضـوئها أسـاليب             
وإجراءات قياس تأثير العمليات واألحداث والظروف على المركز المالي للمنشاة ونتائج أعمالـه             

وهو األمر الذي دفع الكثير من الدول إلـى إصـدار معـايير             ،  المستفيدين وإيصال نتائجها إلى  
القـصوى مـن    المحاسبة لتكون األساس السليم لتطبيق المفاهيم المحاسبية حتى تتحقق االستفادة           

  ).339ص ،1990 ،الوابل(ات المحاسبيةالمعلوم
  

 ت المحليـة واإلقليميـة     على المـستويا   اً كبير اًويجد المتتبع لعلم المحاسبة المعاصرة اهتمام     
 تحقيق التنسيق والتوحيد بين المعايير المحاسبية المطبقة في مختلف           إيجاد والعالمية بمشكلة كيفية  

 العديد من المنظمات الدولية الجهود من اجل تحقيق نوع من التنسيق بين             لحيث تبذ ، دول العالم 
تخصص الهيئات المحاسبية المهنية    كما  ، معايير المحاسبة التي تتخذ كأساس للممارسة المحاسبية      

المحاسـبي فـي     تالئم التطبيق    محاسبية موحدة أبحاثها لتطوير معايير    اً من دراستها و    كبير جانباً
  ).75ص ،1989 ،عثمان(المختلفة تالمجتمعا

  
 ومخرجات مهنة المحاسـبة هـي المعلومـات المحاسـبية         ، كل مهنة لها مخرجات ونتائج    و

في الماضي كانت القوائم والتقارير الماليـة تـستخدم علـى           ف، م المالية والقوائ ةالمالي والتقارير
أو خـارج   ) كبار المالك   و، إدارة المنشأة ، الموظفين( المستوى المحلي سواء كان داخل المنشأة       

ولكن بعد التطور والتقدم التكنولوجي وظهور       ) ونالمستثمر، المقرضون، الدائنون(ة مثل   أنشالم
لم تعد التقارير المالية    ، بحيث أصبح العالم كقرية صغيرة    نولوجيا المعلومات   نظام االتصاالت وتك  
 فقط وإنما هناك حاجات دولية الستخدامها ممـا أدى إلـى ضـرورة              المحليةتستخدم لألغراض   

  .ة تؤدي إلى تنظيم العمل المحاسبيإنشاء معايير محاسبية دولي
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لمحاسبي، وتهـدف إلـى تزويـد المـستخدمين      وتعتبر القوائم المالية المنتج النهائي للنظام ا      
بمعلومات حول المركز المالي واألداء والتغيرات في المركز المـالي للمنـشأة حيـث تعكـس                

 وتوفر القوائم المالية معلومات مفيـدة       ،التأثيرات المالية األحداث السابقة خالل الفترة المحاسبية      
ن أهداف القوائم المالية تتمثل في مقدرتها       م فإ ومن ث ، ستثمارية واالئتمانية في اتخاذ القرارات اال   

 ، 2006 ، وحلـس  جربـوع (المعلومات إلى مستخدميها من خارج الشركة وداخلهـا       على تقديم   
  ).123ص

  
وعادة ما يواجه المحاسبون المخاطر المحتملة للتحيز والخطأ في التفسير عند إعداد القـوائم              

ألغراض اإلدارية عنها في األغراض الضريبية لـذا        المالية، حيث يختلف إعداد القوائم المالية ل      
لية المنشورة باحتياجات رجال األعمال والمؤسسات المالية، ال بـد مـن            ولكي تفي البيانات الما   

  :)363ص، 2005 ، جربوع(شرطان أساسيانفر اتو
  

واالعتماد المصداقية ليكون باإلمكان الوثوق بها      بأن تتسم المعلومات التي توفرها تلك البيانات         -1
  .عليها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة وذلك كي تحوز المؤشرات المشتقة منها على قبول عام                -2
 لتقييم أداء الشركات والوقوف علـى مركزهـا المـالي وإجـراء             يمكن من استخدامها أساساً   

 .لمقارنات بقدر كبير من الموضوعيةا
 

إن استخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد وتجهيز القوائم والبيانات المالية أصـبح             
  .مطلب أساسي لمختلف األطراف لتعزيز الشفافية وإضفاء المصداقية عليها

  
والمنظمات غير الحكومية هي منظمات أو مؤسسات اجتماعية وغير ربحية الصلة لهـا             

سات القطاع الخاص التي تهدف أساسا إلى تحقيـق الـربح           أو بمؤس ، بمؤسسات الدولة الرسمية  
ويقوم بعمل تلك المؤسسات األفراد أو المجموعات وتستمد قوتها من الحريات الطبيعية            ، المادي
  .سواء، وبالقدر الذي تتاح أو تقيد فيه هذه الحريات من مكان ألخر، لإلنسان

  
 ألنـه يير المحاسبية الدولية وذلك     من أهم المعا  ) 1( الدولي رقم    ويعتبر معيار المحاسبة  

 واألسـس يشتمل على العديد من المكونات المحاسبية حيـث يتعـرض للـسياسات المحاسـبية           
وكذلك الفروض المحاسبية مثل فرضية اسـتمرارية       ،  االستحقاق المحاسبي  أساسالمحاسبية مثل   
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 مثـل   جهااوأخربها  وكذلك يشمل القوائم المالية التي يجب على أي مشروع االلتزام           ، المشروع
  . وكيفية العرض في هذه القوائمالميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي

  
 :مشكلة الدراسـة

وبالتالي فان األخذ بمعـايير محاسـبية       ، كل مجتمع له مميزاته االجتماعية والثقافية والمالية        
وخاصة إن هذه المعايير قـد      ، تطبيقهاتواجه صعوبات بالنسبة ل   ، عالمية موحدة في الدول النامية    

 إن المعايير الدولية معدة     اًوخصوص، تتعارض مع القوانين والتشريعات المالية التي يتم العمل بها        
 علـى   اإلجابـة  وبالتالي تكمن مشكلة هذه الدراسة فـي         اً وصناعي اً اقتصادي ةمن قبل دول متقدم   
 :التساؤالت التالية

 عند  )1(بمعيار المحاسبة الدولي رقم     في قطاع غزة   لحكوميةا المنظمات غير    لتزاما مدى   ما -1
 .الماليةإعداد القوائم 

 بتطبيـق   لتـزام اال من خالل    الحكوميةالتي يمكن تحقيقها للمنظمات غير       جابياتي اإل  هي ما -2
  .)1(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 االلتـزام ل عدم     للمنظمات غير الحكومية من خال       عدم تحقيقها  ما هي السلبيات التي يمكن     -3
 ).1(ر المحاسبة الدولي رقم ابتطبيق معي

 ).1(اللتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم إما هي المعوقات التي تحد من  -4

 رقـم   المحاسبة الدولي يار  ما هي الطرق والوسائل التي تؤدي إلي زيادة االلتزام بتطبيق مع           -5
)1(. 

 
 :أهمية الدراسـة

ايير المحاسبة الدولية أحد أهم الشروط التي تضعها المؤسـسات          يعتبر االلتزام بتطبيق مع   
 اوذلك للقيام بتمويل مـشروعاته ، الدولية الداعمة والمانحة للمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة      

الخـاص بإعـداد     )1( الدولي رقم     المحاسبي خاصة المعيار ، قتصادية وإعطاء الدعم المالي لها    اال
 منظمة  أيد القوائم والتقارير والمخرجات المالية التي ينبغي على         يحدوت،  وتجهيزها القوائم المالية 

، د لديها نظام محاسبي   يوج وبالتالي فإن عدم االلتزام بهذا المعيار يعنى أن المنظمة ال         ، االلتزام بها 
ومن هنا جاءت أهميـة هـذه الدراسـة         ، من المعايير المحاسبية الدولية   وال تلتزم بأي معيار آخر      

لتزام بتطبيـق   بـاال ز مدى تأييد القائمين على مهنة المحاسبة في المنظمات غير الحكوميـة             إلبرا
وذلـك  ، وتتزايد هذه الحاجة في فلسطين عن غيرها من بقية دول العالم          ، معايير المحاسبة الدولية  

سطينية فهي لم تتبلور إال بعد إنشاء السلطة الفل       ، ألن مهنة المحاسبة والمراجعة تعتبر حديثة النشأة      
والزيادة الملحوظة في المنظمات بشقيها سواء كانت هادفة للربح أو غير هادفة مما دفع العديد من                
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المهتمين بمهنة المحاسبة إلى تبني معايير المحاسبة الدولية التي أصبحت ضرورة عالمية وإقليمية             
  .نه ال توجد معايير محلية تنظم العمل المحاسبيإومحلية وخصوصا 

  
اسة ستساعد وتشجع المنظمات غير الحكومية إلـى االلتـزام بتطبيـق معـايير              هذه الدر 

  ).1(المحاسبة الدولية وخاصة المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

 :أهداف الدراسـة
 الحكومية فـي  في المنظمات غير    ) 1(رقمولي   المحاسبة الد  معيارالتعرف على واقع تطبيق      -1

 .قطاع غزة

المحاسـبة  لمعيار   اً وفق  المنظمات غير الحكومية   مستخدمة في الممارسات المحاسبية ال  معرفة   -2
 .)1(ي رقم الدول

معيار  من خالل االلتزام بتطبيق      الحكوميةالتي يمكن تحقيقها للمنظمات غير       جابياتي اإل بيان -3
 ).1(رقمالمحاسبة الدولي 

  تحقيقها للمنظمات غير الحكومية مـن خـالل عـدم           عدم التعرف على السلبيات التي يمكن     -4
 ).1(االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 في المنظمـات    )1( رقم    المحاسبة الدولي  معيار تطبيق   من تحد أهم المعوقات التي     توضيح -5
 .يةغير الحكوم

 لمحاسبة الدولي يار ا التعرف علي الطرق والوسائل التي تؤدي إلي زيادة االلتزام بتطبيق مع           -6
 .)1(رقم 

 

 :فرضيات الدراسـة

عند ) 1( بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم        في قطاع غزة    تلتزم المنظمات غير الحكومية    ال -1
   .عند إعداد القوائم المالية

في المنظمات غير الحكوميـة فـي       ) 1(ال يحقق االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم        -2
  .قطاع غزة أيه إيجابيات من وجهة نظر القائمين عليها

معيـار  لثر سلبي على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في حال عدم تبنيها              أ يوجد ال -3
  .)1(المحاسبة الدولي رقم 

فـي المنظمـات    ) 1(ال توجد معوقات تحد من االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم             -4
   . في قطاع غزةغير الحكومية
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 في  )1( رقم    المحاسبة الدولي  يارتطبيق مع  ال توجد وسائل وطرق تؤدي إلي زيادة االلتزام ب         -5
   .المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 التزام المنظمـات  ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول مد       -6
 وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسـبي       وتجهيزها عرض القوائم المالية  بغير الحكومية في قطاع غزة      

عدد العـاملين   و، نوع القطاع الذي تعمل فيه المنظمة     : تعزى للمتغيرات التالية  ، )1(الدولي رقم   
 .α=05.0مدة مزاولة المنظمة لنشاطها عند مستوى داللة و،  في المنظمة

  
 :منهجية الدراسة

الجانب النظـري جـرى     ، جانب نظري وآخر ميداني   ،  تتألف هذه الدراسة من جانبين       
تـم اسـتخدام    أما الجانب الميـداني     ،  بالموضوع الصلةلى معظم األفكار العلمية ذات      التطرق إ 

 في دراسـة الظـواهر      اًفي هذه الدراسة، لكونه أكثر األساليب استخدام      المنهج الوصفي التحليلي    
  .االجتماعية واإلنسانية، وألنه يناسب الظاهرة موضوع الدراسة

  
  :امج المستخدمنبر وأساليب تحليلها والطرق جمع البيانات

تم االعتماد في إعداد هذه الدراسة على جمع البيانات والمعلومات الالزمة من مـصادر                
  :البيانات األولية والثانوية كالتالي

  
  :البيانات الثانوية

 سواء من المراجع أو األبحاث       من مصادرها المختلفة     مع البيانات الثانوية   الباحث بج  ماق
  .و الدراسات والكتب والمقاالت التي كتبت بخصوص هذا الموضوع أالسابقة أو الدوريات،

  
  :البيانات األولية

حقيـق أهـداف     أو نفي الفروض ولت    إلثبات لشعور الباحث بعدم كفاية البيانات        ونظراً
 علـى   وزعـت  استبانه، لجأ إلى االستعانة في جمع البيانات من مصادرها األولية بعمل            الدراسة

  .على بعض المعلومات الالزمة للبحثللحصول عينة من مجتمع البحث 
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام      SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنـامج           

  :االختبارات اإلحصائية التالية
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  النسب المئوية والتكرارات -1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 امل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات مع -3

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -اختبار كولومجروف  -4
1- Sample K-S(   

 One sample t testاختبار  -5

  
  :مجتمع الدراسة

األهليـة   ،سطينية غير الحكومية في قطاع غزة     يتمثل مجتمع الدراسة في المنظمات الفل     
حيث وصل عدد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المحليـة منهـا والدوليـة             ، يريةمنها والخ 

 مجـاالت مختلفـة     9تعمل هذه المنظمات في      262  إلي 2007العاملة في قطاع غزة حتى عام       
تنميـة  ، ديمقراطية وحقوق إنسان  ، ثقافة ورياضة ، زراعة وبيئة : تخدم المجتمع الفلسطيني وهي   

 تنمية اجتماعية ، مرأة وطفل ، خدمات اجتماعية وإغاثة  ، صحة وتأهيل ، بتعليم وتدري ، اقتصادية
  ).2007، دليل المنظمات غير الحكومية(

  
  :عينة الدراسة

 العينـة العـشوائية     أسلوب عينة من المنظمات غير الحكومية وذلك باستخدام         ختياراتم  
 تعمل بها هذه    التيسعة  حيث تم اختيار عينة ممثلة للمجتمع وذلك من كل قطاع من القطاعات الت            

  . منظمة72حجم العينة منظمات من كل قطاع حيث أصبح  8 بواقع المنظمات
  

 :المصطلحات اإلجرائية
1- AICPA) (American Institute Of Certified public Accountants) ( د المعه

  . للمحاسبين القانونييناألمريكية
 
2-  AAA (American Accounting Association) األمريكيينمعية المحاسبين ج. 

       
3- FASB) (Financial Accounting Standard Board)(مجلس معايير المحاسبة المالية.  
  
4-ICAEW) (Instiute of Certified Accounting in England and Wiles) (  د معه

    . انجلترا وويلزفيالمحاسبين القانونيين 
 
5- APB) (Accounting Principles Board)  (المصطلحات المحاسبيةةهيئ .  
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6Non Gouvernemental Organization) - ( (NGOs) غير الحكوميةالمنظمات.  

7-(Statistical Package for Social Science) SPSS  برنامج التحليل اإلحصائي للعلـوم 
  .االجتماعية

  
  : الدراسات السابقـة

 ):1989(دراسة عثمان   -1
ا يـؤدي   ن فعالية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي بم        تهدف الدراسة إلى بيا   

متطلبات الدولة، دون أن يؤثر على عمومية المعرفة المحاسبية من جانب           إلى استجابة المعايير ل   
خلصت الدراسـة إلـى      و ،المحاسبين المستفيدين من المعلومات المحاسبية في جميع أنحاء العالم        

تضييق فجوة  ت ترجو تحقيقها ل   عايير المحاسبة الدولية الفعالية التي كان     عدم تحقيق محاولة لجنة م    
 ، دول صناعية متقدمة   ومعظمهاالخالف بين المعايير المحاسبية المعمول بها في الدول األعضاء          

 تعـد امتـدادا لألنظمـة        محور الدراسة  كما تبين أن األنظمة المحاسبية للعديد من الدول النامية        
 وأيضا عدم فعالية تطبيـق  ، اقتصادياتهاى علفرضها الدول األجنبية التي تسيطرالمحاسبية التي ت  

معايير المحاسبة الدولية في الدول النامية، حيث نشأ عن محاولة تطبيقهـا مـشكالت أدت إلـى                 
  .اإلضرار باقتصادياتها

  
 :)1990(دراسة الوابل   -2

 محاسـبية وأهميتهـا كـأداة      هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن المفهوم العلمي للمعايير ال         
 عمومية ومبدأ إقليمية أعداد     وكذلك المفاضلة بين مبدأ   ، لتحديد السياسة المحاسبية في أي مجتمع     

ويرى الوابل أنه من األفـضل        ،المعايير وعرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لكل منهما       
ر المحاسبة فـي المملكـة      االستعانة بالمعايير المعمول بها في بعض الدول كأساس لوضع معايي         

العربية السعودية شريطة أن يراعي في وضع هذه المعايير الخصوصيات البيئية والخـصائص             
وفيما يتعلق باألساليب المتاحة أمام الجمعية السـتكمال       ، ظروف السائدة في المجتمع السعودي    وال

ضـع معـايير    أساس لو  االستعانة بالمعايير المعمول بها في بعض الدول ك        الوابليرى  ، المعايير
وهدفت هذه الدراسة إلى مناقشة قضية استكمال بناء المعـايير المنظمـة             ،المحاسبة في المملكة  

والوصول إلى أكثر األساليب المناسبة لعملية      ، للسياسة المحاسبية على مستوى المملكة السعودية     
 يرى مالئمة   الوابلير فإن   وفيما يتعلق بمنهجية إصدار المعاي     ،استكمال وبناء المعايير المحاسبية   

والذي اقترح باالسترشاد بالمنهجية المتبعة فـي   ، اقترحته جمعية المحاسبة السعودية   التنظيم الذي   
  .علمية الشهيرة في الدول المتقدمةالمجامع ال
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  ):1995( دراسة صالح -3

  الماليـة المحاسـبية فـي      روقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد فئات المستخدمين للتقاري        
وتقييم مـستوي اإلفـصاح      ،وطبيعة ونوعية هذه المعلومات   ، ومتطلباتهم من المعلومات  ، مصر

 اإللزاميـة وشروط ومتطلبـات اإلفـصاح      ، الحالي من حيث كمية وشكل المعلومات المنشورة      
واقتراح برنامج لتطوير اإلفصاح المحاسبي في مصر يستهدف الوصول إلى          ، بصورتها الراهنة 

ل على المستوى الدولي وتستجيب في الوقت ذاته الحتياجات المستخدمين في           معايير تحوز القبو  
جانـب  ، وتكونت من جانبين  ، ولتحقيق ذلك بنيت الدراسة على ثالثة فروض      ، المستوي المحلى 

وقـد توصـلت    ، نظري اعتمد على الدراسة المكتبية وجانب عملي تم إجراؤه علـى مـرحلتين            
فقـد حـازت التقـارير      ، بالرغم من تعدد مـصادر المعلومـات      انه  ، الدراسة إلى النتائج التالية   

ى حول درجـة منفعتـه      أ الر ي ف اًن هناك خالف  أإال  ، المحاسبية المرتبة األولي من حيث األهمية     
 بمـا   اً وموضـوع  الًمما يوحى ال حاجة إلى تطوير معايير اإلفصاح فيها شك         ، بصورتها الحالية 

رف على فئات المستخدمين للتقارير المالية فـي مـصر          وللتع، يزيد من إمكانيات االستفادة منها    
هيئـة  ، مـصلحة الـضرائب   ، المقرضـون ، أوضحت الدراسة أنهم على الترتيب المستثمرون     

وفيما يخـتص   ، البورصة، الجهاز المركزي للمحاسبات  ، هيئة سوق المال  ، الموردون، االستثمار
ـ    فقد تم وض  ، بطبيعة ونوعية المعلومات التي يتعين توفيرها       للعناصـر األساسـية     فع تعـار ي

للتقارير للوصول إلى مفاهيم محددة لكل منها تتفق والمفهوم الشامل لإلفـصاح وهـى المركـز                
ومفهوم المجال االقتصادي واالجتماعي الذي تعمـل       ، المالي ومفهوم التغيرات في المركز المالي     

  .فيه المحاسبة
  
 ):1997( دراسة خليف -4

اسبة الدولية في الشركات فـي      ى مالئمة تطبيق معايير المح    بيان مد تدور الدراسة حول    
والتعرف على درجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الممارسات المحاسـبية للـدول             مصر  
 واستخدم المنهج التحليلي الوصفي الختبار الفرضيات من خالل اسـتبيان وزع علـى              .المختلفة

 إجراء االختبارات اإلحصائية من خالل برامج       ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، ثم      
وخلصت الدراسة إلى أن لجنة معايير المحاسبة الدولية هـي أفـضل            . اإلحصاء وتحليل النتائج  

 مهمة الوفاء بالطلـب     يالمنظمات الدولية واإلقليمية المهتمة بوضع معايير المحاسبة الدولية لتول        
 فـي   أيضا إلى تقويم الواقع المحاسبي المـصري      الدولي على معايير المحاسبة الدولية، وتهدف       

 مشكلة محتملـة إذا طبقـت معـايير    45إلى وجود ضوء معايير المحاسبة الدولية، كما خلصت  
وأوصت الدراسة بتوحيد    ،المحاسبة الدولية في مصر مرتبطة بسبعة عشر معيار محاسبي دولي         

كافية لمراقبة االلتزام بتطبيـق     جهة إصدار معايير المحاسبة في مصر، على أن تعطي السلطة ال          
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 حيث توجد عدة جهات تقوم بإصدار معايير المحاسـبة  ،تلك المعايير من قبل الشركات المصرية    
كزي للمحاسبات، واللجنـة    المصرية مثل المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، والجهاز المر       

  . التي كونتها وزارة االقتصاد والتعاون الدوليالدائمة 
  
  ):1998(سة نصار ولطفي  درا-5

 البـالغ   1996 باألردن في عام      المالي شملت الدراسة الشركات المدرجة في سوق عمان      
الدراسة إلى التعرف على العوامـل      هذه  تهدف   شركة مدرجة في السوق النظامي، و      97عددها  

ردن، حيث  التي تؤدي إلى تأخير إصدار التقارير المالية السنوية لشركات المساهمة العامة في األ            
اعتبر مجلس معايير المحاسبة األمريكي توقيت إصدار التقرير السنوي من المعـايير األساسـية         

 وقد تم اختبار الفرضيات     ،الواجب توافرها حتى تكون المعلومات المحاسبية مالئمة لمتخذ القرار        
ـ   )  شركة 97(من خالل االستبيان الموزع على جميع الشركات مجتمع الدراسة           ترداد حيث تم اس

وأظهـرت الدراسـة أن      ، استبيان تم تحليلها من خالل برامج اإلحصاء للوصول إلى النتائج          31
حجم الشركة موضع التدقيق،    :  في تأخير إصدار التقرير السنوي وهي      هماًمللعوامل التالية تأثيرا    

يـر  ونوع الرأي الصادر عن المدقق، ونظام الرقابة الداخلي للشركة، وإجراءات إصـدار التقر            
وهذا يدل على عدم قيام أقسام المحاسبة بواجبها وضعف إمكانياتها وخـصوصا            . المالي السنوي 

  .في إكمال األعمال المحاسبية الخاصة بنهاية السنة
  
   ):2000(دراسة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية -6

، حيث يـؤدي  تتمثل مشكلة الدراسة في االفتقار إلى وجود بنية أساسية محاسبية متطورة    
إلى زعزعة استقرار األوضاع المالية، كما يؤدي االفتقار إلى الشفافية والكشف عـن البيانـات               
المالية بدرجة كافية إلى ظهور صعوبات في الحصول على التمويل، ونقص المعرفة التي تتـيح               

حاولـة  إلـى م  تهدف الدراسة   إدارة الشركة بشكل أفضل وبالتالي فقدان القدرة على المنافسة، و         
والمتوسـطة  الحلول الممكنة في شكل نهج مقترحة للنظم المحاسبية للمؤسسات الـصغيرة            إيجاد  

األرجنتين : والمشاكل التي تواجه البلدان التالية    اهنة  جمع معلومات عن الحالة الر    الحجم، وقد تم    
 .كازاخـستان والبرازيل بوتسوانا والكاميرون وكينيا والمغرب لبنان سنغافورة وماليزيا بولندا و         

وتوصلت الدراسة إلى أن أقلية صغيرة جداً فقط من مـديري مؤسـسات األعمـال الـصغيرة                 
والمتوسطة الحجم في البلدان النامية تتوافر لديها قدرة نظامية على مسك الدفاتر، وهـذا يـشكل                

 حيث ال تتوافر للكثيرين مـن منظمـي       . عقبة كبيرة أمام نمو األعمال التجارية لهذه المؤسسات       
المشاريع سوى أفكار بالغة الغموض عما إذا كانت أعمالهم التجارية مربحة حقاً وعـن هياكـل                
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كما أنهم ال يستطيعون    . ومن ثم فإنهم ليسوا في وضع يؤهلهم لتحسين ربحيتهم        . تكاليف أعمالهم 
الحصول على القروض الالزمة لتمويل أعمالهم ألنهم ال يستطيعون إثبات ربحية هذه األعمال أو          

وأخيراً فإنهم يتعرضون لمخاطر من منظور ضريبي ألن الحكومات ال          . األصول التي يمتلكونها  
تتوافر لديها بيانات دقيقة تستند إليها في ما تتخذه من قرارات في مجـال الـسياسة الـضريبية،                  

 ال يـستطيعون    راء وفي الوقت نفسه فإن هؤالء المـد       ،وتمنح على أساسها اإلعفاءات الضريبية    
 وأوصت الدراسة إلى أنه ينبغي وجـود عـدة سـمات           ، في التقديرات الضريبية المفرطة    نالطع

وخصائص ال بد ألي نظام محاسبي أن تتوافر به تقوم على االتـساق مـع معـايير المحاسـبة                   
  .الدولية

  
  ):Gale Group) 2001 دراسة  -7

 مختلف الدول،    المستخدمة في   المحاسبية  مشكلة االختالفات في المعايير     الدراسة ناقشت
 على أسـاس الـربح      االعديد من الدول في قارة أوروب     حيث يتم تقييم األداء المالي للشركات في        

 من تطبيق التغيرات في األسعار وفقا لنظام القيمة العادلة لذلك قد تكون             الناتج من العمليات، بدالً   
تهدف الدراسة إلـى زيـادة       و ،بيانات هذه الشركات أقل فائدة في توقع السيولة النقدية المستقبلية         

وتوصلت الدراسة إلى أنـه      ،وضوح المعلومات المقدمة للمستفيدين لتقييم أداء المشاريع التجارية       
وقـد  . جميع البيانات غير الضرورية   حذف  وينبغي إعادة ترتيب عرض البنود في القوائم المالية         

القوائم المالية  كات، كما يجب أن تقدم       المالي للشر  داءاألاستخدام المعايير المتعددة لتقييم     أوصت ب 
نون من القوائم الماليـة مـن خـالل          الدائ دائنين وليس فقط للمستثمرين، حيث يستفيد     لمعلومات ل 

  .متابعة السيولة النقدية
  

 ):2003(دراسة نور والججاوي -8
ة مدى توافق البيئة األردنية مع تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ودرج         تبحث الدراسة في    

 كما تهدف إلى دراسة دور الجامعات والمؤسسات التعليمية فـي           ،تطبيقها في الشركات األردنية   
وخلصت الدراسة إلى أن توافق البيئة األردنية لمعايير المحاسبة الدولية لهـا             ،تحقيق هذا التوافق  

لـسلبية  فوائد كما توجد معوقات وصعوبات قد تكون لها نتائج سلبية أو إيجابية ولكن النتـائج ا               
وأوصت الدراسة بضرورة بحـث العوامـل        ،فرصتها أكبر في التحقق وفقا آلراء عينة الدراسة       

والمقومات للوصول إلى تطبيق كامل وسليم للمعايير المحاسبية الدولية إذا ما كانت تلك المعايير              
  .تؤدي إلى نتائج إيجابية
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  ):2004(دراسة نشوان -9
ه القصور في السياسات المحاسبية المطبقـة فـي         تهدف الدراسة إلى التعرف على أوج     

الوحدات االقتصادية الفلسطينية، وقد ناقشت إمكانية تطوير إعداد ونشر القـوائم الماليـة فـي               
وقد دلت النتائج على أن القوائم الماليـة         ،في إطار معايير المحاسبة الدولية    الوحدات االقتصادية   

  حاسبة الدولية باستثناء قائمة المركز المالي كما أنهـا         عدة في ضوء معايير الم    المستخدمة ليست م
ال تلتزم بتقديمها بمواعيد محددة وذلك بسبب عدم توفر معايير خاصة في نشر القـوائم الماليـة                 

ـ       ،للمؤسسات الفلسطينية  ع الوحـدات   وتعتبر قائمة المركز المالي القائمة الرئيسية المعدة في جمي
إن هناك ضرورة إللزام الوحدات االقتصادية بتطبيـق معـايير          وعليه ف  ،االقتصادية الفلسطينية 

 في إعداد ونشر وقوائمهـا      المحاسبة الدولية مع األخذ بعين االعتبار التغيرات البيئية الفلسطينية        
  .المالية

 
  ): Ajax and Liljeheden )2005دراسة -10

 2004مارس  (صغيرة ومتوسطة الحجم في الفترة      أجريت دراسة ميدانية على الشركات      
المستوى الالزم من اإلفصاح اإللزامي للبيانات المحاسـبية         في بوليفيا للتعرف     )2004 يونيو   –
، واعتمدت الدراسة على البحث الميداني حيث تمثلت عينة الدراسة في الدائنين كأحـد أهـم                هافي

ـ     المستفيدين من البيانات المحاسبية للشركات نظرا لشدة فقر بولي         دائم علـى   فيـا واعتمادهـا ال
توصلت الدراسة إلى وجود فجوة كبيرة بين المعلومات المحاسبية المطلوبـة وبـين              و ،القروض

 وبنـاء عليـه طالـب       ،قدرة الشركة على تقديم هذه المعلومات بصورة صادقة وذات مصداقية         
ارير  لنظام محاسبي قياسي وعالمي كما طالبوا بأن تكون التق         الدائنون إصدار البيانات المالية وفقاً    

 .قدية وميزانية ويفضل قائمـة الـدخل      المالية المنشورة بسيطة بقدر اإلمكان وتوضح السيولة الن       
باإلضافة إلى تطوير الجانب المهني والتقني وذلك لتحسن قدرة الشركة مـن الناحيـة الماليـة                

قـد أنـه    الذي يعت أيضا إتباع نظام محاسبي دولي       ،اء الثقة على القوائم المالية    والمحاسبية وإضف 
  . سيفيد المحاسبة البوليفية كثيراعلى المدى البعيدمكلف، ولكن 

  
  ):2005(دراسة صيام-11 

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض فكرة تدويل المعايير المحاسبية والعوامل التـي أدت             
واستعراض الهيئات التي تعمل على إعداد المعايير المحاسبية        ،  وجود معايير محاسبية دولية    إلى
وكان من  ، خالل اإلطار النظري لهذه الدراسة    اء على المستوى اإلقليمي أو الدولي وذلك من         سو

نتائج هذه الدراسة من معوقات االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية اختالف الظروف االقتـصادية             
وكـذلك التفـاوت فـي المفـاهيم     ، بين الدول التي تضع هذه المعايير واالجتماعية بين األردن و   
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، كذلك اختالف القوانين والتشريعات   و،  الثقافية والحضارية  تسلوكيات والقيم السائدة والفرو قا    وال
  .محاسبةوكذلك التفاوت في دور الهيئات والجمعيات المهنية المناط بها اإلشراف على مهنة ال

  

  :)2005 (راسة جربوع د-12

قـا لمعـايير     تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات اإلفـصاح والعـرض وف           
فحص مـدى   و، القوائم المالية تقديم اإلفصاح المالئم لمستخدمي     المحاسبة الدولية مع بيان أهمية      

بيـان  و،  لمعايير المحاسبة الدولية ذات العالقة     اًالتزام البنوك الفلسطينية باإلفصاح والعرض وفق     
وك الفلسطينية بإعداد   ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بممارسة وظيفتها في الضغط على البن          

النـسبة  وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية ب       ،البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية     
من الضروري أن تتخذ سلطة النقد اإلجراءات الالزمـة لتطـوير            ،للجهاز المصرفي الفلسطيني  

يجـب أن تبـادر      ، أموالها وتشجيعها على زيادة رؤوس   وزيادة عدد البنوك الوطنية في فلسطين       
من الضروري أن تتخذ سلطة النقد       ،البنوك الوطنية في فلسطين بإدخال خدمات مصرفية جديدة       

 ،واستثمارها خارج الـوطن الفلـسطيني     اإلجراءات الالزمة للحد من تهريب األموال الفلسطينية        
   . ي البنوك الفلسطينيةر أموالهم فيجب أن يتحرك رجال األعمال المقيمين والمغتربين على استثما

  

 ):Halbouni)2005دراسة -13

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة االنطباع السائد لدى كل من معدي ومـدقي ومـستخدمي           
، وتشير نتائج هذه الدراسة   ، القوائم المالية حول مدي مالئمة معايير المحاسبة الدولية في األردن         

ن المستجيبين لديهم انطباع قوي بحياديـة وقـدرة         بعد تطبيق األساليب اإلحصائية المالئمة إلى أ      
  مجلس معايير المحاسبة الدولي على إصدار معايير محاسبية مناسبة يمكن تطبيقها في كل من 

كما تشير نتائج الدراسة إلى أن كل من سنوات الخبـرة           ، الدول النامية والمتقدمة على حد سواء     
باإلضافة إلى  ، ر حول ذلك االنطباع المتكون لديهم      كان لهما األثر األكب    نوتنوعها لدى المستجيبي  

ذلك فان نتائج هذه الدراسة تشير أيضا إلى أن الرغبة في زيادة تـدفق االسـتثمارات األجنبيـة                  
تعاظم دور مكاتب التدقيق المرتبطة بمكاتب تدقيق عالمية هما من أكثر العوامل المـؤثرة فـي                

وبالتالي فيما يتعلق باإلجراءات التي تـم اتخاذهـا         ، اعتماد معايير المحاسبة الدولية في األردن     
فتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحاجة الملحة إلى         ، العتماد معايير المحاسبة الدولية في األردن     

ضرورة وجود قوائم مالية ذات مصداقية عالية أدى إلى اعتماد معايير المحاسبة الدوليـة علـى                
  . التجارب السابقة للدول النامية محاولة لالستفادة منأيعجل ودون 
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 ):2006( دراسة عابدين -14
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعقود المقـاوالت             

وخلصت الدراسة  ، في فلسطين وأثر ذلك على نتائج األعمال لخدمة اإلدارة واألطراف المستفيدة          
ينية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية أو أية معايير أخـرى          إلى تدني نسبة التزام الشركات الفلسط     

عند إعداد القوائم المالية، وأن هناك معوقات تتعلق بالشركة نفسها وأخرى تتعلق بالبيئـة التـي                
وأوصت الدراسة بتشجيع الشركات الفلـسطينية علـى تطبيـق معـايير            ، تعمل بها هذه الشركة   

مسك حسابات منتظمة   ل ملزم لجميع شركات المقاوالت      المحاسبة الدولية وضرورة إصدار قانون    
 وأخيرا ضرورة إتباع نسبة اإلنجاز فـي قيـاس نتـائج            ،لتطبيق معايير المحاسبة الدولية   اً  تمهيد

  .األعمال للمشاريع تحت التنفيذ، ألنها تتمشى مع مبادئ المحاسبة الدولية المتعارف عليها
 

  ):2006(جربوع دراسة  -15

 بصفة أساسية إلى دراسة واقع مهنة المحاسبة في فلسطين لغـرض            اسةالدر ههدف هذ تو
والوقوف ، تشخيص جوانب األداء الفعلي لهذه المهنة في ضوء متطلبات معايير المحاسبة الدولية           

والبحث عن الـسبل والوسـائل الالزمـة        ، على أوجه الضعف والمشكالت التي تواجه التطبيق      
ذه الدراسـة   وقد توصلت ه  ،  بالمهنة إلى المستوى المطلوب    للتغلب على تلك المشكالت لالرتقاء    

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المتشابهة أن تلتزم بتطبيق معـايير            ،إلى التوصيات التالية  
يجب على المراجعين القانونيين مراعـاة       ، إعداد وعرض القوائم المالية لها     المحاسبة الدولية عند  

يجب علـى مراقبـي سـلطة النقـد          ،ية عند مراجعة تلك القوائم     الدول تطبيق معايير المراجعة  
الفلسطينية مراقبة التزام البنوك والمؤسسات المالية المتشابهة عند العرض واإلفصاح في القوائم            

يجب إعادة النظر في البرامج التعليمية ووسائل التـدريس          ، لمعايير المحاسبة الدولية   اًالمالية وفق 
 في  اًة وإبالء عناية كبيرة لتنمية مهارات المهنيين وتدريبهم لتساهم ايجابي         في الجامعات الفلسطيني  

  .اجعين لمعايير المراجعة الدوليةتطبيق المر
  

  ):2007(دراسة العغيفى  -16

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي قدرة شركات المقاوالت في قطاع غزة علي تطبيق              
، والمعوقات التي تحـول دون ذلـك      ، القوائم المالية في إعداد   ) 11(معيار المحاسبة الدولي رقم     

وهدفت أيضا إلى بيان دور معايير المحاسبة الدولية في إضـفاء الثقـة             ، ومحاولة إيجاد الحلول  
وقد تم استخدام المنهج الوصـفي التحليلـي        ، والمصداقية علي القوائم المالية لشركات المقاوالت     

حيـث وزعـت    ، الستبيان في جمع البيانات الالزمة    واستخدام أسلوب ا  ، لتحقيق أهداف الدراسة  
 شركة من شركات المقاوالت المصنفة لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين من           60االستبيانات علي   
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وتوصـلت  ، ثم تم التحليل من خالل االختبارات اإلحصائية الالزمة لذلك        ، الدرجة األولي والثانية  
بشكل كامل في معظم شـركات      ) 11(اسبة الدولي رقم    الدراسة إلي انه ال يتم تطبيق معيار المح       

ويرجع ذلك إلى عدة معوقات أهمها عدم وجود قـوانين وتـشريعات            ، المقاوالت في قطاع غزة   
، وأيضا قلة الوعي واإلدراك ألهمية ذلـك      ، تلزم هذه الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية      
 في شركات المقـاوالت     واإلداريةائر المالية   باإلضافة إلى نقص الخبرة المهنية لدى موظفي الدو       

وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات تدريبيـة       ، فيما يخص تطبيق معايير المحاسبة الدولية     
والعمل علي سن قوانين وتشريعات تلزم      ، تخص معايير المحاسبة الدولية في شركات المقاوالت      

وتفعيـل دور الهيئـات     ، الدوليـة شركات المقاوالت في قطاع غزة بتطبيق معايير المحاسـبة          
المحاسبية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية إللزام شركات المقاوالت بتطبيق هـذه            

  .المعايير إلضفاء الثقة والمصداقية عليها
 

  :مالحظات على الدراسات السابقة
ية بشكل  معظم الدراسات السابقة تتركز حول مدى إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدول          

 ومـا هـي     ، وما هي اإلمكانيات التي يجب توافرها لتطبيق المعايير المحاسـبية الدوليـة            ،عام
وبعض الدراسات تركـز علـى الـشروط        ، ق تطبيق معايير المحاسبة الدولية    المعوقات التي تعي  

  لـم   الدراسـات  هـذه ولكن  ، توازي معايير المحاسبة الدولية     توافرها لبناء معايير محلية    مالالز
 وذلك عند العـرض واإلفـصاح للقـوائم          لتطبيق معايير المحاسبة الدولية     الجانب العملي  تتناول

 مـا   ، الدراسات تمت في بيئة غير البيئة الفلسطينية        هذه أغلبإضافة إلى ذلك     ،المالية التي تعدها  
 عند إعداد   تتميز به هذه الدراسة هو إمكانية التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية واستخدامها           

 وذلك من خالل فحص مـدى االلتـزام         ، في قطاع غزة   الحكوميةالقوائم المالية للمنظمات غير     
 وقد  ،وتحقق ذلك من خالل أداة الدراسة وهي االستبيان       ) 1(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم      

 محاسبية الدولية  ال تناولت هذه الدراسة االيجابيات التي يمكن تحقيقها من خالل االلتزام بالمعايير          
وقـد اتفقـت هـذه      ،  المحاسبية الدولية  روالسلبيات التي يمكن تجنبها من خالل االلتزام بالمعايي       

حيـث  ، )1(الدراسة مع دراسة صيام من انه هناك التزام بتطبيق معيار المحاسبية الدولي رقـم               
ا لهذا التطبيق مـن      معايير المحاسبة الدولية في األردن لم      قأوضح صيام انه هناك التزام بتطبي     

  . إيجابيات
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  الفصل الثاني

  معايير المحاسبة الدولية

  :مقدمة
ن من أهم وسائل تطوير المهنة ودفعها لتواكب التطورات الجوهرية في مجال األعمال             إ

هو إصدار معايير محاسبية مالية يتم بناء عليها تحديد طرق قياس تأثير العمليـات واألحـداث                
وهذا ما أدركته   ، المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإيصالها للمستفيدين      والظروف على المركز    

حيث سارعت العديد من الدول إلى إصدار معايير محاسبية يتم بناء عليهـا قيـاس               ، دول عديدة 
تأثير العمليات واألحداث والظـروف علـى المركـز المـالي ونتـائج األعمـال وإيـصالها                 

  ).93ص ،2000 ،الجبر(للمستفيدين
  
تتمثل في نظام معلومات متكامل     ، )المشروع( المحاسبة المالية على المستوى الجزئي     إن 

وتحديد أثارها علـى المركـز المـالي ونتـائج          ، يكفل قياس وعرض األحداث المالية للمشروع     
 القـرارات المختلفـة بـشان       ذمستخدمين النهائيين التخا  للبما يوفر المعلومات الالزمة     ، لهاأعما

فـإن لهـا     )المجتمع(أما المحاسبة على المستوى الكلى      ، ر األموال في المشروع   استخدام مصاد 
باعتبارها توفر المعلومات المتعلقة بنتائج استخدام القطاعـات االقتـصادية للمجتمـع            دور هام   

ومن ثم المساهمة في نمو االقتصاد الوطني مـن خـالل ترشـيد             ، لمصادر األموال المتاحة لها   
ونظراً لما تقدمه المهنة من دور حيوي على مستوى االقتصاد الـوطني     ، وحسن استخدام موارده  

من خالل ما تقدمه من معلومات تتعلق بمجاالت التخطيط والرقابة علـي مـوارد وإمكانيـات                
فقد عني عدد من دول العالم بتنظيم السياسة المحاسبية له بعدة وسائل أهمها اإلصـدار               ، المجتمع

  ).174ص ،1987 ،توفيق(الرسمي لمعايير المحاسبة 
  

 عامة عن معـايير     نبذة إعطاء المبحث األول تم فيه   ، تقسيمه إلى مبحثين   وهذا الفصل تم  
 معايير المحاسبة    ومجاالت استخدام  توالمميزا والخصائص   التعريفالمحاسبة الدولية من حيث     

أما المبحث  ، يةالدولية وأهداف معايير المحاسبة الدولية وخطوات إصدار معايير المحاسبة الدول         
مـن حيـث الهـدف ونطـاق االسـتخدام      ) 1(الثاني فتم فيه شرح معيار المحاسبة الدولي رقم        

  .والمكونات والفروض واألسس
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  المبحث األول

  إطار عام في معايير المحاسبة الدولية

  .قدمةم 
  .تعريف المعيار المحاسبي الدولي 
  .حاسبيةالخصائص الرئيسية الواجب توافرها في المعايير الم 
  .المقومات الرئيسة الواجب توافرها في المعايير المحاسبية 
 .مجاالت استخدام معايير المحاسبة الدولية 

  .أهداف إصدار وإتباع المعايير المحاسبية الدولية 
  . القرارذتخاااثر غياب المعايير المحاسبية الدولية على عملية  
   .يةاالتجاهات الرافضة لتوحيد معايير المحاسبة الدول 
  .الخصائص الفكرية والعملية للمعايير 
  .تطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية بفلسطين 
  .لجنة المعايير الدولية ودورها في توافق التطبيقات المحاسبية 
  .خطوات إعداد و إصدار المعايير الدولية 
  .مراحل تطور وظهور المعايير المحاسبية الدولية 
ي يجب أخدها بعين االعتبار عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية بهـدف            أهم القضايا الت   

  . درجة من االلتزام للتطبيق عند الممارسة المهنية هيىأعلتوفير 
  .تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الوطن العربي 
  .عداد المعايير المحاسبيةإالهيئات والتنظيمات التي تقوم على  
  . المعاييرواجه واضعيتالمشاكل التي  
  .2004دولية الصادرة حتى نهاية عام معايير المحاسبة ال 
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  :مقدمة
تعتبر ممارسات المحاسبة المالية واسعة االنتشار في الشركات والمؤسسات الهادفة وغير           

 والتي لها أثر على تحديد نتـائج أعمـال هـذه            اًوهى من الممارسات الهامة جد    ، الهادفة للربح 
لذلك كان البد من التركيز واالهتمام بضرورة ضبط هذه         ، سسات ووضعها المالي  الشركات والمؤ 

سواء كانت جهات داخلية ممثلة     ، الممارسة بما يخدم الجهات المستفيدة من نتائج المحاسبة المالية        
لذلك جاء اهتمام   ، في اإلدارة أو الموظفين أوجهات خارجية كالمستثمرين أو المقرضين وغيرهم         

وذلك بوضع معايير   ، اًمنظمات المحاسبية في العالم لجعل هذه الممارسة أكثر انسجام        الهيئات وال 
، أصبح هناك معايير محاسبية دوليـة     ، وعلى مستوى التنظيم المحاسبي العالمي    ، محاسبية مالية 

عبد القادر  (حيث يعتبر فهمها ومعرفة خصائصها من األمور األساسية لممارسة المحاسبة المالية          
  ).1 ص  ،2007 ،شداوالخ

  
 التطور االقتصادي والعولمة إلى جعل الشركات والمنظمات العاملة في مجاالت           ىوقد أد 

تجمع العمل المحاسبي وتتمثل في وجود معـايير        ، المحاسبة إلى ضرورة وجود أرضية موحدة     
ى  إلى صعوبات في اتخاذ القرار وف      ديألن تعدد الممارسات اإلقليمية والمحلية يؤ     ، موحدة دولية 
 دوراً كبيراً في دفع عملية التنمية االقتصادية مـن خـالل            لهاوبالتالي فان المحاسبة    ، المقارنات

  ).Halbouni  ,2005,  p 96(إصدار معايير دولية موحدة تنظم العمل المحاسبي
  

، تهتم الكثير من دول العالم بتنظيم السياسة المحاسبية من خالل إصدار معايير المحاسبة            
ن تنظيم السياسة المحاسبية على مستوى المجتمع يؤدى إلى تنظـيم           أهتمام من منطلق    يتزايد اال و

ويتمثل هـذا النفـع فـي تـوفير األداة     ، بحيث تحقق النفع العام للمجتمع، الممارسات المحاسبية 
ثم عدالة إيـصالها إلـى الجهـات        ، المناسبة لقياس نتائج النشاطات االقتصادية لوحدات المجتمع      

 العديد من القرارات المرتبطة بحجـم النـشاط         ذوهذا يؤثر بصفة مباشرة على اتخا     ، المعنية بها 
  ).95ص ، 1991 ،وقادوس، توفيق(ي االقتصادي الكل

  
  :تعريف المعيار المحاسبي الدولي

عـداد  إوتشتمل على القوانين والتشريعات التي تحكم       ) القواعد(تعتبر معايير المحاسبة    "
لذلك ، ضع المعايير هي اإلطار التنظيمي أو العملية التي تشكل المعايير         وعملية و ، القوائم المالية 

ولعل فهم كيفية وضع معـايير المحاسـبة        ، فإن معايير المحاسبة هي ناتج عملية وضع المعايير       
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وأثار عملية وضع هذه المعايير تمكن من معرفة لماذا تأخذ المحاسبة في دولة ما طريقـة دون                 
  ).84ص، 2004،  وجارى،وكارول، فردريك"( أخرى

  
تعني كلمة المعيار لغوياً المكيال أو المقياس وهو ما يجب أن يكـون عليـه               في البداية   

وهو أساس متفق   ، ويحظي بالقبول ، أما المعيار المحاسبي فهو نموذج يعتمد على العرف       ، ءالشي
  .)13ص، 1996، فضالة(عليه في التطبيق المحاسبي السليم ويستخدم كأداة للمقارنة

  
هو بيان كتابي تصدره هيئـة تنظيميـة رسـمية          " وفى تعريف آخر للمعيار المحاسبي      

محاسبية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم المالية أو نوع من العمليـات أو األحـداث                 
الخاصة بالمركز المالي ونتائج األعمال ويحدد أسـلوب القيـاس أو العـرض أو التـصرف أو         

  ).4ص، 2003، نور والججاوى"(التوصيل المناسب
  

هي قاعدة أو مجموعة قواعد محاسبية يتم االتفـاق عليهـا           "وتعرف المعايير المحاسبية    
وقياس األحداث التـي    ، والتعارف على استخدامها كمرشد أساسي لتحقيق التشابه في المعالجات        

  ).341ص، 1990، الوابل"(تؤثر على المركز المالي وعرض النتائج
  

 هي نماذج أو إرشادات عامة تؤدى إلى توجيه وترشيد الممارسات العملية في             والمعايير
فالمعايير لها صفة اإلرشـاد العـام       ، المحاسبة والمراجعة وبذلك تختلف المعايير عن اإلجراءات      

بينما تتناول اإلجراءات الصفة التنفيذيـة لهـذه المعـايير علـى حـاالت تطبيقيـة                ، والتوجيه
  ).33ص، 2005، وتوفيق، القاضي(معينة

  
اإلطار الكتابي الذي يصدره جهاز أو هيئـة إصـدار          : ويقصد ببيان المعايير المحاسبية   

تتناول بشكل متكامل األسـلوب     ، المعايير في تاريخ معيين ويتضمن عدداً من المعايير المتجانسة        
المناسب لقياس أو عرض نوعية معينة من العمليات أو األحداث التي تـؤثر علـى قطاعـات                  
المجتمع المعنية به ومجموعة المعايير التي يتضمنها برقم مسلسل لكل فقرة منها وتـاريخ بـدء                
سريانه واإلفصاح المتعلق به والمالحق اإليضاحية أو التفسيرية للنتائج التي انتهى إليهـا هـذا               

  ).175ص، 1987، توفيق(البيان
  

وتـشريعات ولـوائح     عبارة عن عـدة قـوانين        :بأنه  المحاسبي ويمكن تعريف المعيار  
والحفاظ ، وذلك من أجل تنظيم وتوحيد العمل المحاسبي      ، تصدرها هيئات ومنظمات مهنية مستقلة    
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وعرض المخرجـات   ، على قدر مستطاع من االنسجام والتوافق بين مخرجات النظام المحاسبي         
  .والتقارير بصورة سليمة للمستفيدين النهائيين

  
  :ي المعايير المحاسبيةالخصائص الرئيسية الواجب توافرها ف

البد أن ترتكز على أهـداف      ، جل أن تكون معايير المحاسبة الدولية مالئمة للتطبيق       أمن  
جل أن تكون معايير المحاسبة متوافقة مع بعضها البعض يجب أن           أومن  ، واضحة للقوائم المالية  

-184ص،  1987، توفيـق (نوردها فيما يلي  ترتكز على مجموعة من الخصائص والمقومات و      
185:(  

 صياغة المعايير في ضوء أهداف المحاسبة المالية وبـصفة خاصـة تـوفير المعلومـات                -1
لذلك البد أن   ، المحاسبية المناسبة لخدمة أهداف المستخدمين والمستفيدين على اختالف قطاعاتهم        

  .تبنى المعايير من واقع االسترشاد بإطار فكرى متكامل للمحاسبة المالية
حيث ينبغي عند وضع المعايير مراعاتها لألوضاع       ، يير للبيئة التي ستطبق فيها     مالئمة المعا  -2

وذلك حتي ال نخلق حواجز وفروقات بـين الممارسـات المحليـة           ،  المحيطة ةاالجتماعية والبيئي 
  . والمعايير

ـ  والمتأثرين من جانب المستخدمين والمهنيين ا سهولة فهم المعايير وقبوله    -3  بمـا  اً بهـا عموم
ويمكن تحقيق ذلك من خالل مشاركة جميع المهتمين بهذه المعايير          ،  عليها صفة الشرعية  يضفى  

  . عند إصدارها
ويمكن تحقيق ذلك   ،  اتساق المعايير التي يتم إصدارها في تواريخ مختلفة مع بعضها البعض           -4

من خالل رسم خطة متكاملة لبناء المعايير ترتكز على أساس كامل وموحـد لإلطـار الفكـري                 
والتي سيتم  ، للمحاسبة وتحديد لنوعية المعايير التي سيتم إصدارها في األجلين القصير والطويل          

  .بناؤها لخدمة األهداف المحلية والدولية
  

للمحاسبين القـانونيين   الهيئة السعودية(  للمعايير المحاسبيةىخرأوهنالك خصائص 
،http://www.socpa.org.sa/AS/index.htm،2007:(  
  : توحيد المصطلحات المحاسبية-1

والشك أن  ،  عن معاني مختلفة   برتستخدم المصطلحات المحاسبية في الوقت الحاضر لتع      
وهذا ، تحديد مفاهيم المحاسبية المالية يؤدى إلى توحيد معاني المصطلحات المحاسبية المستخدمة          

  .مقدرة على فهم المعلومات المحاسبية إلى زيادة الدييؤ
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  : القراراتذتخاا مساعدة المحاسبين على -2
 قـراراتهم عنـد     اتخاذإن تحديد مفاهيم المحاسبة المالية يؤدي إلى إرشاد المحاسبين في           

  .مواجهة أي مشكلة محاسبية لم يصدر بها معيار محاسبي محدد بعد
  

  :يير مساعدة الجهات المسئولة عن إصدار المعا-3
تساعد معايير المحاسبة الدولية الجهات المسئولة في كل دولة إعداد معـايير محاسـبية              

إذ أنها تعتبر   ، وتوافق األنظمة المالية واالقتصادية والسياسية    ، وطنية تتالءم مع العادات والتقاليد    
  .دليل تسترشد به الدول عند إعداد معاييرها الوطنية

  
  :رها في المعايير المحاسبيةالمقومات الرئيسة الواجب تواف

، الوابـل ( وهي كالتـالي   هناك عدة مقومات رئيسية يجب توافرها في المعايير المحاسبية الدولية         
  ):343ص ،1990

  : المالئمة-1
 تالؤم المعايير المحاسبية مع األهداف التي تصبو المحاسبة إلى تحقيقها بحيث يتم             ىبمعن

 إلى توفيره من معلومات لتلبية احتياجات       ىوما تسع ، صياغة المعايير في ضوء أهداف المحاسبة     
  .المستفيدين منها

  
  : القبول-2

 قبول المعايير جانب المستخدمين لها والمستفيدين بها والمتأثرين مـن اإلطـراف            ىبمعن
، وهو األمر الذي يحقق لها خاصية القبول العام أو التعارف علـي اسـتخدامها            ، ذات العالقة بها  

لخاصية ترتبط بعوامل عديدة مثل سهولة فهم المعايير ومرونتها واالتساق بـين            والشك أن هذه ا   
  .بعضها البعض

  
  : التجانس-3

حيث يجب أن يتحقق التناسق بين المعايير المختلفة التي يتم إصدارها في تواريخ مختلفة              
ب أن  والشك أن هذه الخاصية تتطل    ، ولعناصر مختلفة بحيث ال يكون بينها أي مجاالت للتعارض        

يتم إعداد المعايير في ضوء إطار فكري واضح ومتكامل ومن خالل وجـود خطـة محـدودة                 
  . تحديد مالئم ألهمية وأولويات هذه المعاييرىواضحة لبناء وإصدار المعايير تنطوي عل
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  : المواءمة-4
بحيث تـرتبط هـذه     ،  أن تكون المعايير انعكاسا للظروف البيئية التي تنطلق منها         ىبمعن

  .يير بالظروف واالعتبارات البيئية السائدة في المجتمع الذي تطبق فيهالمعا
  

  :مجاالت استخدام معايير المحاسبة الدولية
تهدف معايير المحاسبة الدولية إلى تحسين التواصل المالي وزيادة التبـادل المعلومـاتي حـول               

  ):23-22ص، 2002، حماد(ويتم استخدامها فيما يلي، العالم
  .رغب في التطوير االقتصاديالدول التي ت -1
بما في ذلك بلدان صناعية رئيسة وعـدد        ( إلى تطوير متطلبات خاصة بها     ىالدول التي تسع   -2

 ). عديدة في آسيا وفي أوروباىمتزايد من األسواق الصاعدة كالصين وبلدان أخر

أسواق رأس المال والسلطات المنظمة التي تسمح للشركات األجنبيـة أو المحليـة بعـرض         -3
 .مها المالية بموجب معايير المحاسبة الدوليةقوائ

الهيئات الدولية التي هي أعلي من الهيئات الوطنية مثل المفوضية األوروبية التي أعلنت في               -4
 .م اعتمادها الكبير علي اللجنة إلعطاء نماذج تفي بحاجات أسواق راس المال1995عام 

 .الشركات بأنواعها وأنشطتها كافة -5

  
  : المعايير المحاسبية الدوليةعأهداف إصدار وإتبا

والهدف األساسي  ، غير تابعة ألي حكومة معينة    ، تمثل لجنة المعايير الدولية جهة مستقلة     
لها هو تحقيق التوحيد المحاسبي في المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل منظمـات األعمـال               

وتهـدف لجنـة    ، ارير المالية والمهتمة بالعمل المحاسبي والتق   ، والجهات األخرى في أنحاء العالم    
، 2001، وحلـس ، جربوع( من خالل إصدار المعايير إلى تحقيق األهداف التالية        ةالمعايير الدولي 

  ):22ص
 إليها عند إعداد وتجهيز القـوائم       ء إعداد ونشر المعايير المحاسبية التي يتم االسترشاد واللجو        -ا

  .المالية
ة واألساليب المحاسبية المتعلقة بتجهيز وعـرض        العمل على التحسين والتنسيق بين األنظم      -ب

  :ويتم تحقيق األهداف السابقة من خالل األهداف التالية، القوائم المالية
 التأكد من القوائم المالية المنشورة قد أعدت وعرضت بما يتفق مع معايير المحاسبة الدوليـة              -1

  .واإلفصاح عن ذلك
  .لتزام بهذه المعاييرإلضع المعايير با تالتيقناع الحكومات والجهات األخرى إ -2
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بـإلزام  ، قناع الجهات الرسمية المشرفة على التنظيمات التجارية والمؤسـسات األخـرى          إ -3
  .الجهات الخاضعة لرقابتها بإتباع معايير المحاسبة الدولية

تباع المؤسسات والشركات لمعايير    إقناع مراجعي الحسابات الخارجين بالتحقق من ضرورة        إ -4
  .المحاسبة الدولية عند إعداد بياناتها المالية

  
 ويري نور والججاوي أن هناك منافع وفوائد من التوحيد المحاسبي واستخدام المعايير تكمـن             

  ).7ص، 2003، والججاوى، نور(في األمور التالية
 ويؤدى ذلك إلى تـسهيل مـستخدمي القـوائم        ،  قابلية مقارنة القوائم المعدة في بلدان مختلفة       -1

  .المالية وتعزيز قرارات االستثمار والتمويل من أي بلد وإن كانت معدة في بلدان أخرى
 استخدام معايير موحدة يؤدى إلى تسهيل توحيد الفروع األجنبية المنتشرة في فروع العـالم               -2

  .وحيد نتائج األعمال بقوائم موحدةمن خالل ت
نسية ألن البيانات الموحدة تكـون سـهلة         تحسين القرارات اإلدارية في الشركات متعددة الج       -3

  . تفسيرات مختلفةب القرار وال تتطللصانعيالفهم 
 من خالل وجود معايير موحدة يتم إزالة الغموض والتناقض وااللتباس عن مستخدمي القوائم              -4

  .المالية
  . الموحدة الفائدة للبلدان النامية بشكل أكبر من معاييرها الوطنيةر تحقق المعايي-5
 وجود معايير دولية يؤدي إلى اختصار الزمن والتكلفة والجهود التي تبذلها الـدول الناميـة                -6

  .للوصول إلى معايير مثل المعايير التي وصلت إليها الدول المتقدمة
 بالمعايير والطرق واإلجراءات المحاسبية التي تعمـل        ي تكون الدول النامية على دراية ووع      -7
  . وفروعها العاملة في تلك الدول ظلها الشركات الكونيةفي
 من خالل مقارنة القوائم المعدة من دول مختلفة وإزالة عدم الفهم فإن ذلك يزيد من الموثوقية                 -8

  .بالقوائم المالية واالعتماد عليها
  

  :على عملية اتخاذ القرارغياب المعايير المحاسبية الدولية اثر 
  : صعوبة عملية اتخاذ القرار-1

الظروف و ب االختالف في األسس التي تعالج بموجبها العمليات واإلحداث        حيث إنه بسب  
ت ونتـائج   آ ذلك إلى صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنـش         يدويؤ ،المالية للمنشأة المختلفة  

 القـرار   ذاتخا إلى صعوبة في     ي يؤد م إلى صعوبة المفاضلة بين البدائل ومن ث       ييؤدو ،أعمالها
نوي اسـتثمار   بيانات المالية صعوبة أحيانا في المقارنة بين منشآت مختلفة ي          ال يكما يجد مستخدم  

 على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة الستخدام طرق محاسبية           اًأمواله فيها اعتماد  
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حداث أو ظروف مماثلة مما يؤدي إلى الصعوبة في اتخـاذ قـرار             أمختلفة لمعالجة عمليات أو     
  ).94ص، 2000، الجبر(االستثمار

  
  : الخطأ في عملية اتخاذ القرار-2

 ذلـك إلـى     يديؤ ، المعالجات في حال غياب المعايير المحاسبية التي تحقق التشابه في        
ى بدورها إلـى    داستخدام طرق أو قواعد محاسبية غير سليمة في المعالجات المحاسبية والتي تؤ           

 ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئـة  يدويؤ ،ه تحقيقتعبر بصدق عما قصدت إلى نتاج قوائم مالية ال   إ
وبما أن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية تمثل أحد المداخل األساسية التخاذ قرارات              

 بهـذه المعلومـات     اً كبير  اًمتعددة من قبل مستفيدين مختلفين فالشك أن هذه القرارات تتأثر تأثر          
  ).342ص، 1990، الوابل(ت التي تبنى عليها خاطئةفإذا كانت هذه القوائم خاطئة تكون القرارا

  
  : تعقيد عملية اتخاذ القرار-3

ن القوائم المالية قد تعد بطريقة معقـدة        إبسبب عدم وجود معايير تنظم العمل المحاسبي ف       
يستلزم فهمهـا الرجـوع إلـى        إذ   ،ة مستخدمي هذه القوائم منها    يترتب عليه صعوبة استفاد   ا  مم

، سـواء لعـدم     في معظم الحاالت   هما ليس متوفراً  درة علمية متميزة وكال   مصادر إعدادها أو ق   
إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجـم والمكـان أو                

 والشك أن هذه األمثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من              ،الخبرة والمعرفة 
       ).94ص، 2000، الجبر(لخطأ فيهاالمستفيدين وزيادة احتمال ا

 
  : لتوحيد معايير المحاسبة الدوليةاالتجاهات الرافضة

هناك البعض يرفض توحيد معايير المحاسبة الدولية وذلك بسبب المعوقات التي تواجـه             
  ):19-17ص، 2007، والخداش، عبد القادر(توحيد المعايير المحاسبية وهى كالتالي

 التيبة الدولية مقبول ومرحب به من قبل الشركات الدولية المحاسبية            إصدار معايير المحاس   -1
  .وهى بذلك تهدف للهيمنة وتوسيع أسواقها، تقدم خدمات محاسبية وضريبية واستشارية

 هناك العديد من المنظمات المهنية في بعض الدول خاصة الدول النامية تتـصف بالقـصور                -2
  .هنية في الدول المتقدمةالمهني والتبعية المهنية للمنظمات الم

مكانيـة توحيـد    إ اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية بين الدول مما يجعل           -3
 الطوائـف كذلك اختالف طبيعة المعلومات التي تحتاجها       ، المعايير المحاسبية في غاية الصعوبة    
  .المختلفة من مستخدمي البيانات المالية
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في الدول النامية يتم ببطي وان األنظمة المحاسبية غالبا ما تكـون             تطور المعرفة المحاسبية     -4
  .مستوردة من الخارج نتيجة الضغوط السياسية والدولية

  
إضافة إلى هذه المعوقات يمكن إدراج بعض المعوقات األخرى التي قد تحدد من توحيد              

  :المعايير المحاسبية الدولية وهى كالتالي
جهزة الحكومية لم تنص في قوانينها على فرض عقوبات نتيجة عدم            أجهزة الرقابة العليا واأل    -1

  . البعض عن تطبيقهاي ذلك إلى تراخيااللتزام بمعايير المحاسبة الدولية مما يؤد
فلم تعقد الدورات   ،  جمود الفكر المالي لدى الجمعيات والمنظمات المحاسبية في الدول النامية          -2

  .زام بهاإللتضاء لشرح المعايير وتوضيح أهمية اوالندوات والتدريبات المناسبة لألع
  

  ):بتصرف، 2003، حنان(ائص الفكرية والعملية للمعاييرالخص
مبـادئ إلـي    في المحاسبة تعتبر الخطوة التي تلي التوصل إلي المبادئ هي ترجمة هـذه ال              -1

  .معايير للتطبيق العملي حتي تكون هذه المعايير مرشداً للتطبيق العملي
المعايير نماذج أو مستويات لألداء المحاسبي، فهي ليست لالسترشاد العام فقط وإنمـا             تمثل   -2

، فهي ترجمة واعية للمبادئ وبعد      فيما يتعلق بكيفية تطبيق المبادئ    هي تعبير عن موقف رسمي      
  .دراسة متأنية ألفضل الممارسات العملية لهـا

بادئ واألهداف  متمثل في مجموعة الم   المعايير هي ترجمة مدروسة لمستوي الفكر المتاح وال        -3
  .والمفاهيم والفروض

  .تعتبر المبادئ العلمية في المحاسبة هي مرحلة النضوج الفكري لتكون النظرية المحاسبية -4
 إن الربط بين المعايير والنظرية هو أمر ضروري حتى تتحقق خاصية االتـساق المنطقـي                -5

  .سبي الذي يحكم عملية تطبيقهالمحاسواء بين المعايير نفسها وبين الفكر ا
 ).العمليواقع التطبيق ( يتعين أن تكون المعايير مالئمة للظروف البيئية المحيطة -6

 ال تتسم المعايير بصفة الثبات وعمومية االستخدام، مما يجعلها أقل ثباتاً من المبادئ بـسبب                -7
 .تغير الظروف البيئية من وقت آلخر

 للمشروعات غيـر    المشروعات التي تهدف إلي تحقيق الربح خالفاً      هناك معايير للتطبيق في      -8
 معايير المحاسبة عـن     ، ولعل ابرز مثال علي أثر االعتبارات البيئية ما نجده في          الهادفة إلي ذلك  
 .ير الخاصة بمشروعات القطاع العام، والمعايضرائب الدخل

عدم وجـود  اسبية، علي الرغم من هناك اعتبارات فنية قد يكون لها تأثير علي المعايير المح       -9
 ، فهي مجرد اصطالح أو تقليد محاسبي مثل أساس فكري أو مبرر بيئي
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وطرق تـسعير  ، اختيار طرق اإلهالك، الذي تثبت فيه العناصر المدينة، والدائنةتحديد الجانب   ( 
  فإن هذه الطرق ال يمكن حسم الخالف بشأنها استناداً إلـي أسـلوب             )المنصرف من المخزون    

  .البحث العلمي، وإنما تستوجب التدخل الرسمي من قبل الجهات المعنية
  

  :تطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية بفلسطين
إذ ساد فـي    ، يمكن القول إن األراضي الفلسطينية لها خصوصية تنفرد بها في العالم العربي           

م وتحرير جزء من األراضي الفلسطينية      1994فلسطين حتي قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام        
أربع مراحل للتعامل   ، 2000وصوال إلى انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام           

  ):42-40ص، 2004، نشوان(يلها كما يليمع القوائم المالية يمكن تفص
  

  :م1967 مرحلة ما قبل يونيو -1

رجعيتين قانونيتين تبعاً للمرجعيـة     م م 1967ساد األراضي الفلسطينية قبيل حرب يونيو     
فالمحافظات الجنوبية أو ما يعرف بقطاع غزة كانت تـسري فيهـا            ، السياسية التي كانت سائدة   

والمحافظات الشمالية أو الضفة الغربيـة لنهـر األردن سـادتها           ، القوانين االقتصادية المصرية  
  :اول مهنة المحاسبة في هذه المرحلةوقد كانت القوانين التي تتن، القوانين االقتصادية األردنية

  .قانون ضريبة القيمة المضافة-
  
  .م والخاص بضريبة الدخل ويطبق في قطاع غزة1947لسنة )13(قانون رقم -
  .م والخاص بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات1964لسنة ) 10(قانون رقم -
  .بيةم والخاص بضريبة الدخل ويطبق في الضفة الغر1964لسنة )25(قانون رقم-
  

إعداد ميزانيات سنوية للجمعيات والمنظمات األهلية      "تحث هذه القوانين في مجملها علي       
والتعاونية مصدق عليها من قبل مدقق حسابات تعكس واقع العمليات المالية التي تمـت خـالل                

  ".العام
  

ة في  وحتي قيام السلطة الوطنية الفلسطيني    ، م1967من يونيو ( مرحلة االحتالل اإلسرائيلي     -2

  ):م1994مايو 
م إلى هدم االقتصاد الوطني الفلـسطيني       1967عمد االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب يونيو     

وبنيته التحتية إضافة إلى تحويله إلى اقتصاد مستهلك ذي تبعية اقتصادية إسـرائيلية مـستخدما               
يـع  ا طمس هوية مهنة المحاسـبة واسـتخدام جم        هلتحقيق هذه الهدف ممارسات متعددة من أهم      
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وظلت مهنة المحاسـبة فـي      ، العوائق أمام تطورها ومسايرتها للمتغيرات الحادثة عربياً ودولياً       
بالرغم من تأسيس جمعيـة المحاسـبين       ، فلسطين طيلة زمن االحتالل حبيسة الفوضى والعفوية      

 بهدف تطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها مـن خـالل       1979والمراجعين الفلسطينية في العام     
إال أن سلطات االحتالل نكلـت بأعـضاء هيئتهـا اإلداريـة     ، رات تدريبية وورش عملعقد دو 

ينظـر  كان وظل هذا الوضع قائما حيث    ، ورفضت منحها الشرعية من خالل عدم االعتراف بها       
م 1989) 37(للمحاسب علي انه مجرد مخلص ضرائب حتي صدور بيان االنتفاضة األولي رقم           

  . الضريبة اإلسرائيليةوالذي ينص على مقاطعة الدوائر
  

األقـصى سـبتمبر    م وحتي انتفاضه    1994منذ مايو   (، ةمرحلة السلطة الوطنية الفلسطيني    -3

  ):م2000

 13قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقية اوسلو الموقعة فـي واشـنطن فـي             
مـن منـاطق     إلى تحسن الظروف البيئية الفلسطينية وانسحاب االحتالل         ىم مما أد  1993سبتمبر

ن المحاسبة تعمل علـي     ألاً   على الواقع االقتصادي الفلسطيني ونظر     اًفلسطينية بما انعكس ايجابي   
فقـد اهتمـت    ، توفير البيانات والمعلومات المالية بغرض ترشيد القرارات اإلدارية واالقتصادية        

  :السلطة الوطنية الفلسطينية بمهنة المحاسبة وأتضح ذلك من خالل األتي
 من خالل عقـد ورش عمـل وعقـد          نل دور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيي      تفعي -1

  .الدورات التدريبية في مجال المحاسبة وإصدار مجلة المحاسب القانوني
دققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين وذلك في محاولة لزيادة أهميـة دور           م تأسيس جمعية    -2

يد وتأهيله بأحسن صورة ممكنة وإيجاد عالقة وديـة         مراجع الحسابات من خالل أعداده بشكل ج      
والتي أخذت علي عاتقها منذ إنشائها تفعيل       ، بين المدققين من خالل إصدار مجلة بعنوان المدقق       

وذلك مـن خـالل   ، دور مدقق الحسابات أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني       
  .خصصة في مجال المحاسبة والمراجعةالدورات وورش العمل وإصدار المجالت المت

  . إصدار حزمة من القوانين لتشجيع االستثمار في فلسطين-3
 تنظيم السياسات المحاسبية من خالل معايير محاسبية مالئمة للتطبيق العملي فـي منـاطق               -4

 شـكلت   2000 المباركة في سـبتمبر    األقصىالسلطة الوطنية الفلسطينية إال أن اندالع انتفاضة        
  .  تحول أخري في اتجاه تراجع االقتصاد الفلسطينينقطة

  
  :م وحتي اآلن2000 سبتمبر 28 منذ ىاألقصمرحلة انتفاضة  -4

 العديد من الوسـائل واألسـاليب       األقصىاتبعت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ انتفاضة       
حظر التجوال  و، القمعية واإلجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني مثل االجتياح العسكري للمناطق         
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ممـا أدى إلـى مزيـد مـن التـدهور           ، واالغالقات المشددة على أراضي السلطة الفلـسطينية      
ومـر  ،  االقتصاد الفلسطيني من الكثير من التقلبات وعـدم االسـتقرار          ىحيث عان ، االقتصادي

بفترات طويلة من الركود الكبير والتدهور شبه التـام نتيجـة لـسياسات اإلغـالق والحـصار                 
اً وهو ما يـنعكس سـلب     ، د أبناء الشعب الفلسطيني   ضت التي يمارسها الكيان الصهيوني      والعقوبا

 للنظام االقتصادي   اً واضح اًن المفاهيم المحاسبية تعتبر انعكاس    أل مهنة المحاسبة في فلسطين      ىعل
  :داخل المجتمع ومن ثم تعاني هذه المهنة من الجوانب التالية

  .تأهيالً مهنياً جيداًالنقص في عدد المحاسبين المؤهلين -
لتزام بها عند الممارسة المهنيـة والرجـوع   إلغياب قواعد المحاسبة المتعارف عليها التي يتم ا      -

  .إليها عند الحاجة
عدم تعبير القوائم المالية المعدة والمنشورة بصدق وعدالة عن طبيعة المركز المـالي ونتيجـة               -

القتصادية تقوم بإعداد القوائم المالية لالسـتخدام       حيث إن معظم الوحدات ا    ، أعمال الفترة المالية  
الضريبي فقط كما أنها ال تلتزم بأي معايير محاسبية سواء أكانت دولية أو أمريكية أو مـصرية                 

  . واإلجراءاتواألساليببل تكون أسس اإلعداد مجموعة من األعراف 
 

  :لجنة المعايير الدولية ودورها في توافق التطبيقات المحاسبية
 مؤسـسات يابانيـة     ىفال عجب أن نر   ، دأت األعمال في عالم اليوم تأخذ أشكاالً دولياً       ب  

 اًوبما أن المحاسبة والتي غالب    ، أو منشات فرنسية تقام في بعض الدول العربية       ، تعمل في أفريقيا  
والسبب يرجع في ذلك إلـى أن المبـادئ         ، ما تتصف بأنها لغة األعمال نجدها تواجه صعوبات       

وبمـا أن   ، وبسبب النقص في نظـام االتـصاالت      ، تختلف من بلد آلخر   ، ت المحاسبية والتطبيقا
يجب على المحاسبة إيجاد طريقة لتحسين وتزويد خـدماتها         ، األعمال تمارس على مستوى دولي    

وتظهر المشكلة في أن المحاسبة تعكس البيئة االقتـصادية واالجتماعيـة           ، على المستوى الدولي  
لعلم أن هذه البيئة ليست متشابهة على سبيل المثال البيئة في فلسطين تختلف             مع ا ، التي تعمل فيها  
ويعزز االختالفات المحاسبية وجود أنظمة قانونية وسياسية مختلفة فـي تلـك            ، عنها في اليابان  

 نظام االقتصاد المختلط على سبيل المثال تكون الدولـة هـي الجهـة              ىفالدول التي تتبن  ، البلدان
ـ ، وبالتالي ال يوجد حقوق ملكيـة أو ملكيـة خاصـة          ، أو معظم الممتلكات  المالكة لجميع     ىوتبق

ن المبـادئ   إأما البلدان التي تعتمد نظام االقتصاد الحر ف       ، المحاسبة في هذا النظام غير متطورة     
ن درجة التطور فـي     إوعلى ذلك ف  ، المحاسبية والتقارير المحاسبية تكون متروكة للقطاع الخاص      

ة والمستوى العام من التعليم في بلد ما يؤثر أيضا على اإلجراءات والتطبيقـات              المهنة المحاسبي 
وتقوم البلدان التي ال تكون مهنة المحاسبية فيهـا متطـورة باسـتخدام             ، المحاسبية في ذلك البلد   

وتعمل بعـض الجهـات     ، واستعارة الطرق والتطبيقات المحاسبية الموجودة في البلدان المتطورة       
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واحدة من أهـم    ، كبر للتطبيقات المحاسبية المختلفة في البلدان المتعددة      أ وتنسيق   على تحقيق فهم  
هي لجنة معايير المحاسبة الدولية إضافة إلى االتحاد الـدولي للمحاسـبين            ، الهيئات والمنظمات 

بحيث تقوم هذه المنظمات بدراسة احتياجات ومتطلبات المعلومات وتطبيقات المحاسبة في الدول            
 وتقوم لجنة المعايير الدولية بإصدار معايير توصى بها من خالل تطبيقات معينة فـي               ،المختلفة

-2ص، 2001، مبادئ التقارير المالية المتقدمـة  (جميع الدول األعضاء في لجنة المعايير الدولية      
3.(  
  

  : المحاسبية الدوليةر المعاييراإصد إعداد وخطوات
ن األمر يتطلب إصدار معيار يتفق عليـه        بسبب أ ، ن عملية إصدار المعيار ليست سهلة     إ  

، راء المطروحة في مـسودة العـرض      ألمعظم الممارسين لمهنة المحاسبة من خالل االستماع ل       
، الجبر(ويأخذ إصدار المعيار الخطوات التالية    ، وأراء الممارسين حول تلك المواضيع المطروحة     

  :)105-104ص ،2000
  

سبة الدولية بتشكيل لجنة يرأسها عضو مـن المجلـس          يقوم مجلس معايير المحا   : الخطوة األولى 
كما أن العضوية قـد تمـنح       ، وعضوية ممثلين لبعض الهيئات المهنية من ثالث دول على األقل         

ألعضاء من منظمات أخرى لها تمثيل في المجلس أو المجموعة االستشارية أو من لديهم خبـرة              
  .في موضوع معين

  
يد ومراجعة جميع القضايا المحاسبية المتعلقة بالموضوع كمـا          تقوم اللجنة بتحد   :الخطوة الثانية 

تأخذ اللجنة في اعتبارها متطلبات لجنة معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بإطار إعـداد وتقـديم               
كما تقوم اللجنة بدراسة التطبيقات والمتطلبـات       ، التقارير المالية الخاصة بتلك القضايا المحاسبية     

وبعـد  ، اإلقليمية باإلضافة إلى المعالجات المحاسبية الخاصة بظروف معينة       المحاسبية القومية و  
  .ثم تقوم اللجنة بإرسال العناصر التفصيلية لنطاق المشروع إلى المجلس، تحديد تلك القضايا

  
تقوم اللجنة بعد تلقى أيه مالحظات من المجلس بإعداد ونـشر مـسوده ببيـان               : الخطوة الثالثة 

المسودة هو طلب التعليق على المبادئ المحاسبية من كافة األطـراف ذات            والهدف من   ، المبادئ
  .ضالعالقة والتي ستكون األساس إلعداد مسوده العر
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تقوم اللجنة بمراجعة التعليقات الواردة على مسودة بيان المبادئ ثم توافق على            : الخطوة الرابعة 
 كأسـاس إلعـداد     مم بعد ذلك يـستخد    بيان نهائي للمبادئ ويرسل البيان إلى المجلس العتماده ث        

  .مسودة عرض لمعيار المحاسبة الدولي المقترح
  

وبعـد  ، تقوم اللجنة بإعداد مسودة عرض للحصول على موافقة المجلـس         : الخطوة الخامسة 
وتطلب التعليقات مـن     ،مجلس على األقل تنشر مسودة العرض     المراجعة وموافقة ثلثي أعضاء ال    

خالل فترة العرض والتي تمتد لشهر على األقل وفى العادة ثالثـة            جميع األطراف ذات العالقة     
  .أشهر كحد أدنى

  
ة  ثم إعداد مسودة معيـار المحاسـب       ةتقوم اللجنة بمراجعة التعليقات الوارد    : الخطوة السادسة 

وبعد المراجعة وموافقة ثالثة أرباع أعضاء المجلـس علـى           ،الدولي لمراجعته من قبل المجلس    
  . لمعياراألقل يتم نشر ا

  
  :مراحل تطور وظهور المعايير المحاسبية الدولية

 حيث يتطلب األمر موازنة دقيقة بحيث ال      ، إن عملية إصدار المعايير ليست عملية سهلة        
أو يكـون   ، يكون المعيار غامضاً ويسمح بطرق بديلة بحيث تنتفي الحاجة من وجـود المعيـار             

مح بالمرونة في المعالجة حيث قامت لجنة معـايير         يس المعيار الدولي تفصيلياً وصارماً بحيث ال     
 بتقليل الطرق البديلة المتاحة في معاييرها السابقة وقـد قامـت            1988المحاسبة الدولية منذ عام     

بتنقيح المعايير المصدرة السابقة ويمكن أن نتصور أن عملية إصدار المعايير الدولية قد مـرت               
  ):4ص ،2001، قارير المالية المتقدمةالتمبادئ (تيبمراحل وهذه المراحل يمكن أجمالها باال

  المرحلة                    البيان                                         الفترة
  1979-1973                    أصدرت معايير عامة                    األولى   -
  1989-1980                                      تطور معايير تفصيلية     الثانية-
  1995- 1990                    تقليل المرونة                             الثالثة   -
  000-1995                  إصدار معايير تتوافق جوهريا                الرابعة  -

وكان التركيز فيها   ، دلكانت عبارة عن معايير أولية وغير مثيرة للج       : معايير المرحلة األولي  
منصب بشكل أساسي على أمور تتعلق بالعرض واإلفصاح وعلى قضايا مثيرة للجـدل وتتعلـق       

  . لهاةوكانت هذه المرحلة مهمة من حيث قبول عمل اللجنة وتقبل المعارض، بالقياس
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لجـات  لمعالكانت المعايير المصدرة في هذه الفترة تتميز بالسماح المتزايـد           : المرحلة الثانية 
، ةالبديلة والسبب في ذلك تناول هذه المعايير لمشاكل كانت محل جدل ونقاش في البلدان المتقدم              

  .وبالتالي سمحت هذه المعايير بطرق ومعالجات بديلة داخل المعيار
  

مكانية المقارنة للقـوائم    ا حيث قامت اللجنة بجعل      1989 والتي بدأت في عام      :المرحلة الثالثة 
مقارنـة مـع    ، دي ذلك إلى التقليل في المعالجات البديلـة       أو، سبب زيادة التمويل  وذلك ب ، المالية

  .التطبيقات في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
  

وهي مرحلة المعايير الجوهرية والتي مازالت مستمرة وفـى هـذه الفتـرة             : المرحل الرابعة 
وكانت اللجنة في حاجة ماسـة      ، يةحظيت لجنة المعايير بدعم من المنظمة الدولية لألسواق المال        

  .لهذا الدعم
  

 االعتبار عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية بهدف تـوفير          عين ب هاأخدأهم القضايا التي يجب     

  ):27-11ص، 2001، عاشور( للتطبيق عند الممارسة المهنية هي درجة من االلتزامىعلأ
  :ر التوازن بين اإلطار الفكري والتطبيق العملي للمعيا-1

 تهدف مكونات المعيار إلي وصف المشكلة ومناقشة الطرق السائدة في الممارسة والحل            
ومن ثـم فـان تطبيـق       ، ولكل مكون دوره وهدفه وتأثيره على المعلومات      ، يقدمه المعيار الذي  

في حين أنها توضـح     ، معايير المحاسبة الدولية يوفر الكثير مما يجب على المحاسب أن يقوم به           
ونحن نرى أن القضية هي قضية توازن بين اإلطار الفكري واإلطار التطبيقـي             ، بيقكيفية التط 

إذ يجب أن يشتمل اإلطار الفكري علي وصف جيد للمشكلة التـي يتناولهـا              ، للمعيار المحاسبي 
  .وكذلك الحل الذي يقدمه المعيار لهذه المشكلة، المعيار والنظريات والطرق الشائعة لحلها

  
  :معلومات المتاحة ألصحاب المصالح المتعارضةالتوازن في ال -2

علي ، تتأسس المعايير المحاسبية مثلها في ذلك مثل أي إطار فكري للمعلومات المحاسبية           
 بمـا   ىويعتبر هذا المحتو  ،  معين من المعلومات المحاسبية يتسم بخصائص معينة       ىتوفير محتو 

لتي تكتسب منها معـايير المحاسـبة       وهو القوة ا  ، يتوافر فيه من خصائص للمعلومات المحاسبية     
  .قدرتها علي التأثير في منفعة المعلومات المحاسبية

  



 

 

 

32 

ن أل، خطر القضايا التي تواجـه معـايير المحاسـبة الدوليـة          أوتعتبر هذه القضية من     
مستخدمي المعلومات المالية الناتجة من تطبيق معايير المحاسبة الدولية ال يمكن تصنيفهم بدرجة             

بل قد يكون   ، حصل بعض المستخدمين علي المعلومات وال يحصل عليها اآلخرون        فقد ي ، واحدة
  .هناك تعارض بين أغراض وأهداف المستخدمين للقوائم المالية

  
  :العواقب االقتصادية للمعايير المحاسبية -3

وقـد  ، ية لألوراق المالية هي مجموع األسواق المحلية للدول       متعتبر األسواق المالية العال   
 لهذا التباين يصبح اتخاذ     اًونظر، ختالف في جوهر وطبيعة األهداف فيما بين هذه األسواق         ا أينش

نة عندما ال تتدخل الدول لحل مشكلة اتجاهـات         إومن ثم ف  ، قرار االستثمار متصفا بالتباين أيضاً    
األمر الذي يتولد عنه التعارضات والسياسات االقتـصادية        ، ن الحل يخضع لالجتهادات   إالسوق ف 

  .متضاربةال
  :تعقيدات معايير المحاسبة الدولية -4

يركز االتجاه الحديث في اإلفصاح عن مدخل األحداث أكثر من مدخل القيمـة و لهـذا                
أصبحت الوحدة االقتصادية ملتزمة باإلفصاح الكامل والشامل عن جميع تلـك األحـداث إال أن               

ومن ثم تتحمل الوحـدة     ،  المحاسبي نه أن يساهم في زيادة تعقيد العمل      أتطبيق هذا االتجاه من ش    
فأصـبح اإلفـصاح    ، وقد أخذت المعايير المحاسبية بهذا االتجاه     ، من التكاليف اً  االقتصادية مزيد 

ـ أ من خاللها إلى تحقيق      ىخصائص الهامة التي تسع   الحد  أالتفصيلي    مـستويات االكتمـال     ىعل
  . المعلومات الالزم للمستخدمىلمحتو

  :بة الدوليةتنافسية معايير المحاس -5

ولذلك بـدأت   ،  البعد التنافسي من زاوية توازن اإلطار الفكري والتطبيقي للمعيار         جينض
المناسب ويكون الحل   ، يعة ظروفها البيئية  معظم الدول في إصدار معايير خاصة بما يتالءم وطب        

وفعـال بـين     على إقامة تعاون وثيق       يتم التركيز  أن، لمشكلة التنافسية لمعايير المحاسبية الدولية    
مـع مجلـس    ،  كل دولة  ىالهيئات والمجالس المسئولة عن وضع المعايير المحاسبية على مستو        

 ألصبحفإذا أمكن لكل دولة تحقيق االتساق مع معايير المحاسبة الدولية           ، معايير المحاسبة الدولية  
المنظـور  ويمكن القول أن المعايير المحاسبية قادرة من خـالل          ،  الحلول المتاحة  أفضلذلك هو   

نه من  أو، المثالي البحث علي تحقيق أفضل مستويات االكتمال والجودة في الممارسات المحاسبية          
ويـؤدي هـذا إلـى      ، المفترض أن توظف تلك المعايير ألغراض توفير المعلومات للمستخدمين        

ولكن هناك  ،  الجودة ى الكامل من المعلومات سواء من ناحية المكونات أو مستو         ىتحقيق المحتو 
التي تنتقص من قدرة المعايير المحاسبية على تحقيق ما          بعض القضايا التي ال بد اإلشارة إليها و       

فإن البحث عن حلول لهذه القضايا ينعكس إيجابياً وبشكل مؤثر علـى            ، يفترض أن تحققه ولهذا   
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  يعرض تأثير القـضايا األخـرى      )1(رقم  والشكل  ، قدرة المعايير المحاسبية على تحقيق أهدافها     
تأثير لها في الوصول    ى  على تحقيق أقص  ، علي قدرة المعايير المحاسبية أثناء التطبيق الفعلي لها       

 .إلى اكتمال المحتوي من المعلومات المحاسبية

  )1(شكل رقم

 قدرة المعايير المحاسبية من الوصول إلي اكتمال  علييعرض تأثير القضايا األخرى

  المحتوي من المعلومات المحاسبية

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

  33ص، 2001، عاشور :المصدر

 القدرة اإلخبارية للمعلومات المحاسبية

 قرارات التخصيص

 ألمثل للمواردا
اكتمال

ى
المحتو

ت  
من المعلوما

 

جودة

ال
ى من

محتو
 

ت
المعلوما

  المعاييـــر المحاسبيـــة

ضايا
الق

ي
االخر

 

-
 تأثير سلبي
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  :تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الوطن العربي
يرى البعض أن المحاسبة المالية ما هي إال نتاج للبيئة االقتصادية المحيطة التي تمارس              

، 2001، عاشـور (لـي ويالحظ علي مهنة المحاسبة في الـوطن العربـي مـا ي           ، فيها أنشطتها 
  ):171ص

، باإلضافة إلى ضعف حركة البحث العلمي فيهـا       ،  البطء في االستجابة للمتغيرات المعاصرة     -1
  .فمعظم الدراسات المحاسبية تتم حول المفاهيم األساسية دون التركيز علي مشاكل التطبيق

ن إحيـث   ، وائم الماليـة   التباين بين الدول العربية في األخذ بمعايير محاسبية في إعدادها للق           -2
ومـن هنـا   ، تلفةالمحاسبة في الدول العربية تعمل في ظل بيئات اقتصادية وسياسية وقانونية مخ      

 و  ،لتطبيق معايير المحاسبة الدولية هي الدولة التي تتميز باالنفتاح االقتصادي          ىفالدول التي تسع  
  .محاسبة في إصدار وتطبيق معايير الفيما يلي تجربة بعض الدول العربية

  
  :التجربة المصرية -1

 بـين   اًبإلقاء نظرة شاملة علي النظام المحاسبي في الدول العربية نالحظ أن هناك اختالف            
حيث سادت في السنوات األخيـرة فـي        ،  األخذ بمعايير المحاسبة الدولية    ىالدول العربية في مد   

جتماعية مـن أهمهـا     جمهورية مصر العربية متغيرات متعددة نتجت عن تغيرات اقتصادية وا         
كما حـدثت بعـض     ،  الخارجية ةوتحرير التجار ، وتنشيط سوق المال  ، خصخصةاالتجاه نحو ال  

 بيئة األعمال في مصر استجابة إلى التغيرات العالمية وذلك من خـالل إصـدار               ىالتغيرات عل 
لـسنة   203 وتعديل عدة قوانين وقرارات من أهمها قانون شركات قطاع األعمال العـام رقـم             

م وقرار االنضمام إلى اتفاقيـة الجـات        1992 لسنة 95وقانون سوق رأس المال رقم      ، م1991
  ).541ص، 1997، خليف(

  
  مع هذا جعل مصر تخطو خطوة رائدة في مجال إصدار معايير محاسبية مصرية توافق            

ر اصدر السيد الدكتور وزي   " ومن هذا المنطلق    ، التطورات وتتماشي مع معايير المحاسبة الدولية     
م وتعديالته بتشكيل اللجنة الدائمة لمعـايير المحاسـبة         1997لسنة  ) 478(االقتصاد القرار رقم    

وقد قامـت هـذه اللجنـة بإعـداد المعـايير           " طة بهما والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتب    
التي فيما عدا بعض التعديالت الطفيفة      ، المحاسبية المصرية بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية       

، 1997، معـايير المحاسـبة المـصرية   ( هذه المعايير مع الواقع المصري   ىأجريت عليها لتتمش  
  ).4ص
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  :التجربة السعودية-2
 االهتمام بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعـة       ءأما بالنسبة للملكة العربية السعودية فقد بد      

فيضة كان ثمارها إصدار     كبيرة ودراسات مست   اًوهو األمر الذي استغرق جهود    ، منذ عدة سنوات  
 بشان أهداف ومفاهيم المحاسـبة ومعيـار        ه28/02/1406 بتاريخ 692 قرار وزير التجارة رقم   
غيـر ملزمـة للـشركات      (وقد صدر المعيار األخير بصفة إرشـادية      ، العرض واإلفصاح العام  

ريخ تـا ب 582وبعد أربعة أعوام صدر قرار وزير التجارة رقـم          ، )السعودية الواقعة في نطاقه   
ه ويحمل مضامين إلزامية وتعديل فقرات معينة       01/12/1410بتاريخ   1409 ه ورقم 7/10/140

وهناك الكثير من المحاوالت التي قامت بدراسة عملية دفع عجلة تطوير اسـتكمال             ، من المعيار 
 صعيد وزارة   ىفعل، المعايير سواء من قبل وزارة التجارة أو من قبل جمعية المحاسبة السعودية           

، الوابـل ( استمرارية دفع عملية تطوير المعايير قامت بـالخطوات التاليـة     ى عل اًجارة وحرص الت
  ):353-352ص، 1990

  .  إصدار معايير المراجعة ومعيار العرض واإلفصاح-1
 إعداد معايير المحاسبة وفي هذا الصدد تم تكليف جمعية المحاسبة السعودية إلعداد الخطـة               -2

  .ها في هذا الصددالالزمة والتي يمكن إتباع
 مـن القواعـد اإلجرائيـة لتـدقيق         األدنى تبني دراسة دليل موحد لإلجراءات يتضمن الحد         -3

  .الحسابات ومراجعة الموازنات
  . ميثاق شرف للمهنة يلتزم بإحكام جميع المحاسبين القانونييندتبني أعدا-4
 قصور بالنـسبة لـبعض       من ى إعداد مشروع نظام جديد للمحاسبين القانونيين يواجه ما بد         -5

  .ويواكب ما لحق بالمهنة من تطورات على المستويين المحلي والعالمي، أحكام النظام الحالي
  
  : التجربة األردنية-3

ويعمـل األردن علـي االنخـراط فـي         ، أما بالنسبة لألردن فان البيئة األردنية ضيقة ومحدودة       
فقد انضم إلى منظمة التجارة     ، اد السوق تحول التدريجي إلى اقتص   الاالقتصاد العالمي عن طريق     

والي الشراكة المتوسطية مع االتحاد األوروبي والى منظمة التجارة الحرة مع الواليات            ، العالمية
ومن جهة أخرى يعتمد األردن معايير المحاسبة الدولية والمعـايير الدوليـة            ، المتحدة األمريكية 

 المحاسبية والتدقيقية المحاسبية والتدقيقية المحليـة       للتدقيق مما يجعله ينطلق من دائرة المتطلبات      
ومما تجدر اإلشارة إليه أن الهيئات الرقابية األردنية تعتمـد          ، الضيقة إلى رحاب الساحة الدولية    

معايير المحاسبة الدولية بل وأكثر من ذلك فهذه المعـايير واردة فـي نـصوص التـشريعات                 
  ).10ص، 2003، والججاوي، نور(األردنية
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  :عداد المعايير المحاسبيةإلهيئات والتنظيمات التي تقوم على ا
حيث انعقد أول   ، تعود فكرة تدويل المعايير المحاسبية إلى المؤتمرات الدولية للمحاسبين          

تم توالت المؤتمرات الدولية للمحاسـبين لمناقـشة         ،م1904هذه المؤتمرات في مدينة لويس عام     
ومن الجدير بالذكر أن لجنة المعايير      ، يير المحاسبية خصوصا   والمعا الًوضع مهنة المحاسبة إجما   

ليست الهيئة الوحيدة التي تعمل على إعـداد المعـايير المحاسـبية             )IASC(المحاسبية الدولية   
أن هناك العديد من الهيئات التي تعمل على إصدار المعـايير            إذ، لتطبيقها على المستوى الدولي   

 ،صـيام ( أو الدولي نذكر منها علـى سـبيل المثـال            إلقليمياسواء على المستوى    ، المحاسبية
  :)3ص،2005

  
     EC( European Community(المجموعة األوروبية  -1

م حيث تعمل على التنسيق بين المعايير       1948تعود جذور إنشاء هذه المجموعة إلى سنة          
ـ     ، المحاسبية المطبقة في البلدان األعضاء فيها      ون االنتقـادات إلـى     إال أن بعض الباحثين يوجه

من ناحية تركيزها على معايير المحاسبة       )EC (المعايير التي تضمنتها التوجيهات الصادرة عن 
 باعتبارها تعد من قبـل هيئـة شـبه          اًومن ناحية عدم إمكانية تعميم هذه المعايير عالمي       ، المالية
 الخـاص فـي إعـداد       في حين أن االتجاه الدولي إلصدار المعايير يتجه نحو القطاع         ، حكومية
  ).2005 ،سويلم(المعايير

  
 FASB(Financial Accounting(مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة      -2

Standards Board.  
حلت ، األمريكيةنشاء وتطوير المحاسبة في الواليات المتحدة       إوهى مؤسسة مسئولة عن       
 للمحاسـبين   مريكـي األالتابعـة للمعهـد      )APB(محل هيئة المبادئ المحاسبية     1973 في عام 

وغيـاب المعالجـات    ، هم أسباب حلها استمرار التعايش لمعالجات محاسبية بديلـة        أالقانونيين و 
اإلفصاح عـن حـاالت الغـش والـدعاوى         و، المحاسبية المالئمة للمشكالت المحاسبية الحديثة    

ظهـرت  لهذا الفشل   ، القضائية التي أظهرت عجز الطرق المحاسبية في توضيح البيانات الالزمة         
)FASB( وتتكون من خمس مجموعات)35-34ص ، 2001 ،القاضي وحمدان:(  
 AICPA) ( american institute of certified( مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي -1

public accountants (.  
  .)FAI) (financial executive institute( معهد المديرين الماليين -2
  ). FAF) (financial analysts  federation(ين  اتحاد المحللين المالي-3
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   ). AAA ) ( american accounting association(  الجمعية األمريكية للمحاسبة -4
  .) NAA) (national association accounting( الجمعية الوطنية للمحاسبة -5
  
 IASC)(International Accounting :عايير المحاسبة الدوليـة لجنة م -3

Standards committee  
كونت المنظمات المهنية المحاسبية في تسع دول لجنة معايير المحاسبة الدوليـة كهيئـة                

 وفرنـسا   ااسـتراليا وكنـد   (وذلك في كل من      ،م1973 في عام    ةمستقلة لوضع معايير المحاسب   
 )االمريكيـا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والواليـات المتحـدة            

ت األعمال وغيرها   آوالهدف من هذه اللجنة هو تحقيق توحيد المبادئ المحاسبية التي تتبعها منش           
وتمثـل  ، اً دولي اًمعيار40قد أصدرت اللجنة    ، من المنظمات ألغراض التقرير المالي حول العالم      

فها التالية التي   وقد حددت اللجنة أهدا   ، دولة91منظمة محاسبية في    120ر من   هذه اللجنة اآلن أكث   
  : لتحقيقهاستسعى

ختلفة ، وتشجيع األطراف الم   عايير محاسبية ألجل الصالح العام، والعمل على نشرها       إعداد م  -1
  .على قبولها والعمل بموجبها

المتعلقة بتقديم القوائم    العمل على تطوير وتوافق األنظمة مع المعايير المحاسبية وخاصة تلك            -2
 .المالية

 وجود سلطة لـديها لفـرض        بأهليتها رغم عدم   اً واسع اً دولي اً اللجنة اعتراف  واكتسبت هذه   
، كاالتحـاد الـدولي     يات المهنية في البلدان المختلفة     التحق بها عدد كبير من الجمع      وقدمعاييرها  

 هذا ويدار عمل اللجنة من قبل مجلس يـضم          ،للمحاسبة الذي يضم في عضويته مليوني محاسب      
 4 من قبل مجلس االتحاد الدولي للمحاسـبين ومـن           ينين المع 13سبية الـ   ممثلي الهيئات المحا  

كمـا  ، ، وتكون عضوية المجلس لفترة سنتين ونـصف       ت مهتمة في وضع التقارير المالية     منظما
تضم اللجنة ممثلين عن لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين والجمعية الدولية لمعهـد              

ـ            وتسع ،المدراء الماليين  ايير ى اللجنة إلى إقناع الحكومات والمنظمات المهنيـة المـسئولة بالمع
، كما تسعى اللجنة إلقناع الجهات المشرفة على أسواق المال المختلفة           الدولية والتأكد من تطبيقها   

، 2004، فردريك وكـارول وجـارى    (ربإلزام الشركات بإعداد قوائمها المالية حسب هذه المعايي       
  ).366-265ص

 
 ICAEW(The Instiute of(د المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلـز   معه-4

Chartered Accountants in England. 
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م ويوجد معهد باسكتلندا ومعهـد بايرلنـدا باإلضـافة إلـى جمعيـة              1885وظهر عام     
في سبيل االهتمام بتنظيم المهنة لتمكينها من الوفـاء بـدورها فـي هـذا               ، المحاسبين المعتمدين 

ويعد هذا المعهد من أوائل الجمعيات المهنية ذات الشأن التـي سـاهمت فـي ترسـيخ                 ، لالمجا
ويـصدر عنـه    ، الممارسات المهنية من خالل إصدار سلسلة المعايير المحاسبية التي يـصدرها          

، النـاغى (Accountancyدورية شهرية تعالج قضايا ومشاكل مهنية معاصرة وهـى بعنـوان            
  .)47ص، 2002

  
ـ   -5  IFAC(International Federation of(دولي للمحاسـبين االتحـاد ال

Accountants 
م وذلك بموجب اتفاقية تمـت      1977تأسس االتحاد الدولي للمحاسبين في أكتوبر من عام           

ويهدف االتحاد إلى دعم وتطوير مهنة      ، دولة من دول العالم   49منظمة محاسبية مهنية من     63بين  
 ارسة المهنة من خالل إصدار أصول التـدقيق الدوليـة         ورفع درجة توحيد مم   ، تدقيق الحسابات 

)ISA(   م اعتـرف االتحـاد الـدولي       1982وفى سنة   ، صل أ 36 صدر عن االتحاد     األنوحتى
ن اللجنة الدولية ألصول المحاسبة هي صـاحبة األهليـة فـي إصـدار أصـول                أللمحاسبين ب 
  ).54ص ،2001 ، وحلس جربوع(المحاسبة

  
  )UN(األمم المتحدة  -6

د من اإلشارة إلى أن لألمم المتحدة هيئات تختص بإعداد التقارير المالية وذلك منـذ               الب
ويقوم بذلك خبراء دوليون يعتمدون المعايير التي أصدرتها لجنة معايير المحاسـبة            ، 1973العام  
وحيث إن اهتمامات األمم المتحدة تتركز حول التأثير الذي تحدثه الـشركات الدوليـة،              ، الدولية
ة إلى تبنى معايير محاسبية     لذلك فإنها تدعو وبقو   ، المتعددة الجنسية على االقتصاد العالمي    خاصة  
بقصد تسهيل عملية قياس نتـائج أعمـال        ، يتم تطبيقها من أجل إعداد قوائم مالية موحدة        ،موحدة

عبـد  (لتاليـة بالخطوات ا وقامت في هذا المجال، وتأثيراتها على االقتصاد الدولي، هذه الشركات 
 :)22ص ،2007 ، والخداشرالقاد

 بتعيين مجموعة من األفراد والباحثين لدراسة تأثير الشركات المتعددة          1973قامت في عام     -1
، باإلضافة إلى القضايا    لعالقات العامة مع الدول المضيفة    الجنسيات على عمليات التطوير وبناء ا     

 وجـود نقـص واضـح فـي          وخلصت هذه المجموعة إلى    ،فصاح عن المعلومات  المتعلقة باإل 
، وبناء عليه تشكلت لجنة أخرى فـي         المالية الصادرة عن هذه الشركات     المعلومات المالية وغير  

 للبحث في أسباب النقص في المعلومات المقدمة من تلك الشركات وقـدمت اللجنـة               1976عام  
  .م الماليةواجب توافرها في القوائ حددت فيه الحد األدنى من المعلومات والبنود الاًتقرير
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 واستجابة لتوصيات اللجنة االقتصادية في األمم المتحدة تم تـشكيل لجنـة             1982وفي عام    -2
خبراء حكومية أهلية هدفها مناقشة معايير المحاسبة الدولية وسميت بلجنة المعايير الدولية وإعداد             

  :رير المالية وهدف هذه اللجنة إلىالتقا
  .مور المرتبطة بها البيانات المالية واألمناقشة المعايير المحاسبية وإعداد-
 .المحاسبيولية في تحديد المعايير المشاركة اإليجابية مع المنظمات المهنية اإلقليمية والد-

حاجة إلـى   األخذ باالعتبار إمكانيات الدول النامية وأخذ مصالحها بعين االعتبار فيما يرتبط بال           -
 .البيانات واإلفصاح عنها

 
 (Inter American Accountingسبة لدول أمريكيا الالتينيةمنظمة المحا -7

Association:(  
 من قبل معهد المحاسبين     1949في شهر مايو من سنة       )IAA( لقد أنشأت هذه المنظمة   

ولقد انضمت إلى هذه المنظمة جمعيات المحاسبين لدول  ،)Pierto Rico(القانونيين لبورتو ريكو
بلـغ عـدد أعـضاءها      يو ،ين األنظمة المحاسـبية فـي بلـدانها       أمريكيا الالتينية أمله في تحس    

ولقد بدأت هذه المنظمة باالجتماع مره في كل سنتين أو ثالثـة لغـرض               ،دولة23عضواًمن  30
ومحاولة وضـع   ، تشجيع تبادل اآلراء ما بين الدول األعضاء لرفع مستوى المحاسبة في بلدانها           

ونـتج  ، ريب المحاسبين وتحسين مستواهم العلمي    وتد، ومعايير التدقيق ، أسس محاسبية متجانسة  
عن جهود هذه اللجان وضع أسس محاسبية وتدقيقية متجانسة لدول أمريكيا الالتينيـة وتحديـد               

  ).35ص ،1992 ،ال هاشم(تعاريف المصطلحات المحاسبية المستعملة في الحقل المحاسبي
  
  :المجامع المهنية في الدول العربية -8

 يتأخر ظهور الهيئات والمنظمات المهنية المحاسـبية فـي الـدول            كان من الطبيعي أن     
وكـذلك ارتـبط ظهـور      ، اً هذه الدول اقتـصادي    تأخروذلك بسبب   ، العربية عن بقية دول العالم    

بالتالي فان أول جمعية للمحاسبين     ، المنظمات المهنية المحاسبية فيها بإدارة الدول المستعمرة لها       
ن كما صدر قانو  ، 1946سبين والمراجعين المصرية وذلك عام      نشأت في مصر هي جمعية المحا     

ة المحاسبين القـانونيين فـي       جمعي أنشات1958وفى عام    ،1951مزاولة المهنة في مصر عام      
رتبط ظهور مهنة المحاسبة بظهورها في فلـسطين التـي كانـت            أ في األردن فقط      أما ،سوريا

بات في فلسطين ينتـدبون للقيـام بأعمـال         حيث كان مدققوا الحسا   ، خاضعة لالنتداب البريطاني  
  ).27ص ،2006 ،مطر(قيق والمحاسبة في شرق األردنالتد
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  :واجه واضعي المعاييرتالمشاكل التي 
 ال تكون عملية وضع المعايير المحاسبية الدولية التي تتناسب مع التطبيقات العملية             اًغالب  

بالعديد مـن الـصعوبات والمـشاكل       على مستوى جميع الدول ال تكون عملية سهلة بل تواجه           
  ):Belkaoui, 2004  ,p193(والمعوقات والتي تكمن فيما يلي

لة تطوير وبناء المعايير المحاسبية الدولية تعتمـد        أما هي طبيعة علم المحاسبة حيث أن مس        -1
  .علي علم المحاسبة

 .يير المحاسبيةهل هناك مفاهيم عالمية ودائمة تعتبر أساساً لتطوير التقارير المالية والمعا -2

من هم مستخدموا التقارير المالية وما هي نوعية القرارات التي يتخذونها نتيجـة قـراءتهم                -3
للتقارير المالية السنوية وأي نوع من المعلومات التي يريدون الحصول عليهـا مـن هـذه                

 .التقارير وما يترتب على ذلك من قرارات

ر والذي يحتاجه مستخدموا هـذه التقـارير        ما هو المعيار الذي ينطلق منه واضعوا المعايي        -4
للحكم على مدى جودة المعلومات المحاسبية وذلك لالختيار بين المعايير البديلـة حـول أي               

 .موضوع لتحديد المنفعة المرجوة من التقارير المحاسبية الصادرة

 .كيف يمكن تطبيق اختبارات التكلفة والفوائد عند وضع المعايير المحاسبية -5

لمعايير المحاسبية أن تحل الصراع بين المستفيدين من هذه التقـارير بمختلـف             هل يمكن ل   -6
 .أنواعهم وبمختلف المعلومات التي يحتاجونها من هذه التقارير

ما مدى االستفادة من التقارير المالية وما حجم المعلومات التي تحتويها هذه التقـارير هـل                 -7
 .تكون معلومات تفصيلية أو معلومات مختصرة

مكن إعطاء معلومات حول هامش الخطأ في إعداد القوائم المالية أو التسليم بـوهم أن               هل ي  -8
 .الدقة دائما متواجدة عند إعداد التقارير المالية

هل تكفى هذه التقارير المالية لتغطية المعلومات المحاسبية وإن كانت ال تكفي هـل يجـوز                 -9
 .مدة جديدة للتقاريرستكمالية أو إضافة أعاإعطاء معلومات في صورة تقارير 

  .وأخيراً كيف يمكن فرض وتطبيق هذه المعايير المحاسبية الدولية-10
  

  :2007معايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى نهاية عام 
م بعـد أن    1981اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدولية اعترافاً دولياً واسعاً فـي عـام               

الذي يـشترك   ، ينها وبين اتحاد المحاسبين الدولي    وبعد أن تم االتفاق ب    ، م1973تأسست في عام    
علي اقتصار إصـدار معـايير      ، في عضويته أكثر من مائة منظمة مهنية من مختلف دول العالم          

م وهـو   1975وقد أصدرت أول معيار محاسبي فـي يوليـو          ، المحاسبة الدولية علي هذه اللجنة    
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م ليسري بدال   1/7/1998را من تاريخ  الخاص باإلفصاح عن السياسات المحاسبية الذي الغي اعتبا       
وقد حققت لجنة معايير المحاسبة الدولية إنجازات كبيرة تمثلت         ، منه معيار عرض القوائم المالية    

، في إصدارها لمعايير المحاسبة الدولية جديدة وإدخال تعديالت جوهرية علي بعـض المعـايير             
  .معيار)41(حتى اآلن إلىحتي وصلت المعايير المحاسبة الدولية ، وحذف البعض األخر

  
  : معايير المحاسبة الدولية وفقاً آلخر إصدار)1(رقم ويوضح الجدول 

  
  )1(جدول رقم

   آلخر التعديالتاًيبين معايير المحاسبة الدولية وفق

  

  مالحظات  المعيار التطبيق  رقم المعيار
    عرض القوائم المالية  1997  1معيار رقم
    المخزون السلعي  1993 2معيار رقم
الغي وحـل محلـه       القوائم المالية الموحدة  ** 3معيار رقم

  28و28المعياران
الغي وحـل محلـه       محاسبة االستهالك  ** 4معيار رقم

  38و22و16المعايير 
القوائم المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في        ** 5معيار رقم

  المالية
الغي وحـل محلـه     

  1المعيار 
الغي وحـل محلـه       ة لتغيرات األسعاراالستجابات المحاسبي  ** 6معيار رقم

  15المعيار 
    قائمة التدفقات النقدية  1992 7معيار رقم
خسارة الفتـرة واألخطـاء      أوصافى ربح     1993 8معيار رقم

  في السياسات المحاسبيةوالتغيرات  ،الجوهرية
  

الغي وحـل محلـه       نفقات البحث والتطوير  ** 9معيار رقم
  38المعيار

 عمـل األحداث المحتملة واألحداث الالحقة ل      1999 10معيار رقم
  القوائم المالية

  

    عقود اإلنشاءات  1993 11معيار رقم
    المحاسبة عن ضريبة الدخل  2000 12معيار رقم
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الغي وحـل محلـه       عرض األصول والخصوم المتداولة  ** 13معيار رقم
  1المعيار 

    ةعرض المعلومات المالية لقطاعات المنشا  1997 14معيار رقم
المعلومات التي تعكس آثار التغيرات فـي         1981 15معيار رقم

  مستويات األسعار
  

المحاسبة عـن الممتلكـات والتجهيـزات         1998 16معيار رقم
  والمعدات

  

    المحاسبة عن عقود اإليجار  1997 17معيار رقم
    اإليراد  1993 18معيار رقم
    المحاسبة عن منافع التقاعد  2000 19معيار رقم

    المحاسبة عن المنح الحكومية  1983 20ار رقممعي
المحاسبة عن آثار التغيرات فـي أسـعار          1993 21معيار رقم

  صرف العمالت األجنبية
  

    المحاسبة عن اندماج األعمال  1998 22معيار رقم
    رسملة تكلفة االقتراض  1993 23معيار رقم
    اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة  1984 24معيار رقم

الغي وحـل محلـه       المحاسبة عن االستثمارات  ** 25يار رقممع
  40و39المعيار 

    اإلفصاح عن صناديق المعاشات  1987 26معيار رقم
القوائم الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات       1989 27معيار رقم

  في الشركات التابعة
  

المحاسبة عن االستثمارات فـي الـشركات         2000 28معيار رقم
  الشقيقة

  

 االقتـصاديات ذات    فـي اإلفصاح المـالي      1989 29ار رقممعي
  التضخم المرتفع

  

اإلفــصاح فــي القــوائم الماليــة للبنــوك   1990 30معيار رقم
  والمؤسسات المشابهة

  

ــي    2000 31معيار رقم ــوق ف ــن الحق ــالي ع ــصاح الم اإلف
  المشروعات المشتركة
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    اإلفصاح والعرض–األدوات المالية   1998 32معيار رقم
    ربح السهم  1997 33يار رقممع

    التقارير المالية الفترية  1998 34معيار رقم
    العمليات الغير المستردة   1998 35معيار رقم
    تجريد األصول  1998 36معيار رقم
ــة    1998 37معيار رقم ــات المحتمل ــصات وااللتزام المخص

  واألصول المحتملة
  

    األصول المعنوية  1998 38معيار رقم
    االعتراف والقياس-األدوات المالية  2000 39ممعيار رق
    المحاسبة عن الممتلكات االستثمارية  2000 40معيار رقم
    المحاسبة عن األعمال الزراعية  2001 41معيار رقم

 )      www.iasplus.com/standard.htm, 2007معايير المحاسبة الدولية(المصدر   
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  يالمبحث الثان

  )1(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 (Presentation of Financial Statements) عرض القوائم المالية  
  .مقدمة 
  .األطراف المهتمة بمعلومات التقارير المالية والحاجة إلى المعلومات المحاسبية 
  .أهداف القوائم المالية 
 .أهداف التقارير المالية في الوحدات غير الهادفة للربح 

  .)1(  المعيار المحاسبي الدولي رقموهدف مقدمة 
  ،)1(نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي قم 
 .عناصر إالطار المفاهيمي 

  .عداد البيانات الماليةإ ةمسؤولي 
  . عدالة عرض القوائم الماليةةمراعا 
  .اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
  .فرض استمرارية المشروع 
  ..أساس االستحقاق المحاسبيأساس االستحقاق المحاسبي  
    ..المحاسبيةالمحاسبيةالمحددات المحددات   
   .نوعية لجودة المعلومات المحاسبيةالخصائص ال 
  .هرم الخصائص النوعية لجودة المعلومات 
 .مكونات البيانات المالية 

   .تصنيف األصول والخصوم، الميزانية العمومية 
  .عرض المعلومات في القائمة، قائمة الدخل 
  .أهداف قائمة الدخل 
   .ق النقديالحاجة إلي التدف، قائمة التدفق النقدي 
  .طرق أعداد قائمة التدفقات النقدي 
  .قائمة التغير في المركز المالي 
  .مفاهيم قائمة التغير في المركز المالي 
 .التغيرات في حقوق المساهمين 

 .التكامل والترابط بين القوائم المالية 
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  :مقدمة
لمعنية بـالقوائم    ألنها تقدم المعلومات المحاسبة لألطراف ا      اً خدمي اًتعتبر المحاسبة نشاط  

حيث إن  ، المالية لتساعدهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام الموارد االقتصادية للمشروع          
، وعرض النتـائج  ، والتصنيف والتلخيص ، المحاسبة تهتم باألحداث االقتصادية من خالل القياس      

ومات فإنها تقـدم    وبتجميع هذه المعل  ، لتقديمها في صورة معلومات مختصرة وذات أهمية نسبية       
وكنظام للمعلومات فـإن المحاسـبة      ، وصف للظروف المالية ونتائج األحداث الخاصة بالشركة      

شخاص الـذين تـرتبط   تجمع المعلومات االقتصادية عن المشروع وتقوم بتوصيلها للعديد من األ     
 وبذلك فإن المحاسبة تقوم بتحديد وقياس وعرض المعلومـات عـن          ، بالشركة أعمالهم   تقرارا

وتعتبر القوائم المالية   ، المشروعات االقتصادية المختلف أنواعها لألطراف المهتمة بالقوائم المالية       
هي الوسيلة الوحيدة الرئيسة التي يتم من خاللها توصيل المعلومات إلى األطـراف الخارجيـة               

ـ                دي وأي  وتشمل القوائم المالية عادة قائمة المركز المالي وقائمة الـدخل وقائمـة التـدفق النق
  ).13ص ، 2004 ،الدهراوي( مكملة للقوائم الماليةمالحظات أخرى والتي تعتبر

  
 واإلفصاح المحاسبي هو المرحلة التي يستطيع من خاللها المحاسـبون التعبيـر عـن              

ولما كان توفير هذه المعلومات ليس هدف في حد ذاته          ، جهودهم في توفير المعلومات المحاسبية    
نها من جانب فئات المستخدمين لها من هنا يكـون الحكـم علـي كفـاءة                بل وسيلة لالستفادة م   

المحاســبة مــن خــالل مقــدار أو قيمــة المنفعــة التــي تحتويهــا المعلومــات المحاســبية 
  .)2002 ،الناغي(للمستخدمين
  
من أهم المعايير المحاسبية الدولية وذلك ألنـه        ) 1(ويعتبر معيار المحاسبة الدولي رقم       

د من المكونات المحاسبية حيـث يتعـرض للـسياسات المحاسـبية واألسـس          يشتمل على العدي  
وكذلك الفروض المحاسبية مثل فرضية اسـتمرارية       ، المحاسبية مثل أساس االستحقاق المحاسبي    

جها مثـل   اوكذلك يشمل القوائم المالية التي يجب على أي مشروع االلتزام بها وأخر           ، المشروع
  .ل وقائمة التدفق النقدي وكيفية العرض في هذه القوائمالميزانية العمومية وقائمة الدخ

 
األطــراف المهتمــة بمعلومــات التقــارير الماليــة والحاجــة إلــى المعلومــات 

  :)20-18ص ،1998 ،نصيام وآخرو(المحاسبية
 

ت سواء  آ المختلفة في كافة المنش    تتهتم المحاسبة بتوفير المعلومات المالية الالزمة التخاذ القرارا       
 منها للربح أو غير الهادفة للربح، وكنتيجة لذلك فإن المعايير التي علـى أساسـها تقـيم                  الهادفة
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البدائل المحاسبية هي تلك التي توفر أفضل المعلومات التخاذ القرارات، وهنـاك العديـد مـن                
الجهات الخارجية والداخلية للمنشأة التي تحتاج إلى المعلومـات المحاسـبية التخـاذ قراراتهـا               

  :، ويمكن بيانها على النحو التاليةالمتنوع
  

  :)فئات من داخل المشروع (الجهات الداخلية: أوالً

  

  : مالكي المشروع -1
مركزه المالي لمعرفة ما إذا كانوا      على معرفة نتيجة أعمال المشروع و      يحرص مالكي المشروع    

رهم ألموالهم في   حققوا ربحاً نتيجة استثمارهم في هذا المشروع، وكمؤشر في استمرارية استثما          
  .هذا المشروع أو استردادها الستثمارها في بديل أكثر ربحية

 
  : إدارة المشروع -2

 لكي تحقق إدارة المشروع الناجحة أهدافها ال بد لها من اتخاذ قرارات رشيدة ووضع سياسـات                
  .شروعمستقبلية سليمة، وهذا ال يتأتى لإلدارة إال من خالل التعرف على الوضعية المالية للم

  
   :العاملون في المشروع -3

ى استمراريتهم في العمل من          ال بد للعاملين في المشروع تتبع الوضعية المالية لالطمئنان إل         
  .عدمها

  
  :)فئات من خارج المشروع ( الجهات الخارجية : ثانياً

  

  : المساهمون المرتقبون في المشروع -1
ب واألجدى الذي يحقق له أرباح، لذلك يجب عليـه          يهدف المستثمر إلى اختيار المشروع األنس      

  .دراسة الوضعية المالية للمشروع
  
  :المحللون الماليون -2
المحلل المالي يهتم بالحصول على المعلومات المحاسبية لتحليل وضعية المشروع بهدف تقـديم              

  .النصح والمشورة للمستثمرين حول وضعية الشركة المالية
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  : وردوهدائنو المشروع و م -3 
المعلومات المحاسبية تقدم األساس المتين للحكم على الوضع المالي للمشروع وحركة النقدية فيه،             

  .و مقدرته على سداد االلتزامات في مواعيد استحقاقها
  
 :بعض الجهات الحكومية -4

 و  تهتم دائرة ضريبة الدخل مثالً بتحديد أرباح المشروع بدقة لمعرفة الضريبة المستحقة عليهـا             
خطيط تهتم بالبيانـات    تحديد حق خزينة الدولة فيها، كما أن دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة الت           

  . المستقبلية ولمعرفة مستوى القطاعات االقتصادية في الدولةلوضع الخطط 
 

  :أهداف القوائم المالية
اح فـي   تـشمل اإلفـص    فهي ال ، إن أهداف التقارير المالية هي أهداف عامة وذات مجال واسع         

ولكن تشمل  ، القوائم المالية والتي تمثل الوسيلة الرئيسة لتوصيل المعلومات للمستخدمين النهائيين         
أيضا المعلومات التي تقدم بواسطة نظام المعلومات المحاسبي والتي تتعلق بمـوارد والتزامـات              

ن الخـارجيين    المـستخدمي  ويجب أن توجد التقارير المالية لخدمة     ، المشروع والقدرة الكسبية له   
، تتوفر لديهم السلطة للحصول على المعلومـات التـي يرغبونهـا           للبيانات المحاسبية والذين ال   

 أيتـستطيع الحـصول علـى       مصلحة الضرائب، وهيئة سوق المـال       فاألجهزة الحكومية مثل    
بينما المستثمرين والمقرضـين ال     ، معلومات ترغبها بحكم ما تمتلكه من سلطات بموجب القانون        

دارة إ من خالل القوائم المالية التي تقدمها وتعرضـها          إالتطيعون أن يحصلوا على معلومات      يس
االساسيون للقوائم والتقارير المالية وتتمثـل األهـداف        المشروع لذلك فهم يمثلون المستخدمون      
ص  ،2004 ،لطفي(في التالي )TRUEBLOOD1973(العامة للتقارير المالية كما حددتها لجنة     

208-210:(  
  
  . التزويد بالمعلومات المفيدة التخاذ القرارات االقتصادية-1
خدمة هؤالء المستخدمين الذين تتوفر لديهم سلطة محدودة أو إمكانية محـدودة أو مـصادر                -2

محدودة للحصول على المعلومات والذين يعتمدون على القوائم المالية كمصدر معلومات رئيسية            
  .ةلتقييم النشاط االقتصادي للمنشأ

وتقييم التدفقات النقديـة     تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين والدائنين من أجل التنبؤ والمقارنة           -3
  . والتوقيت ونسبة عدم التأكدمن حيث المبلغ 

المقـدرة  " بالمعلومات للتنبؤ والمقارنة وتقييم المقدرة الكسبية للمـشروع          مونتزويد المستخد  -4
  ".على تحقيق دخل أو أرباح 
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فير المعلومات الالزمة لتقييم قدرة المنشأة على االسـتخدام الكـفء والفعـال للمـوارد                تو -5
أي الحاجة إلى تقييم أداء اإلدارة تجاه االستخدام األمثل لمـوارد المنـشأة             " االقتصادية المتاحة   

 التقليدية تجـاه حمايـة      ابدون هدر أو إسراف أي تحقيق حماية اقتصادية وليس مجرد مسؤوليته          
  ".حماية قانونية بمعنى الحراسة "  المنشأة أصول

تقديم معلومات واقعية تفسيرية عن العمليات واألحداث األخرى المفيدة في التنبؤ والمقارنـة              -6
ويجب اإلفصاح عـن الفـروض األساسـية المعتمـدة فـي            ،  وتقييم المقدرة الكسبية للمشروع   

  .موضوعات التفسير أو التقييم أو التنبؤ أو التقدير
تقديم قائمة عن المركز المالي تفيد في التنبؤ والمقارنة وتقييم المقـدرة الكـسبية للمـشروع         -7

ويجب أن تقدم هذه القائمة معلومات تخص العمليات، األحداث األخرى التي تمثل جـزءاً مـن                
ويجب التقرير عـن    " األحداث التي ابتدأ ت ولم تنجز بالكامل بعد         " دورات الكسب غير التامة     

قيم الجارية عندما تختلف جوهرياً عن التكاليف التاريخية وفيما يخـص األصـول والخـصوم              ال
فيجب تجمعيها في مجموعات أو فصلها في بنود مستقلة من حيث نسبة عدم التأكد مـن المبلـغ                  

  .والتوقيت ومن حيث التحقيق المتوقع أو التصفية
 االكتساب غير التامة أو اإلنتاج تحت       قائمة الدخل ودورات  " تقديم قائمة عن الكسب الدوري       -8

تفيد في التنبؤ والمقارنة وتقييم المقدرة الكسبية للمـشروع ويجـب           " التشغيل ومستوى اإلنجاز    
التقرير عن صافي النتيجة لدورات الكسب التامة وأنشطة المشروع عن العمليات القابلة التحقـق              

 عن التغيرات في القيم بوساطة قوائم متتالية        ، كما يجب التقرير   غير التامة والتي هي قيد اإلتمام     
  .عن المركز المالي وذلك بشكل منفصل نظراً الختالف القيم من حيث التأكد من تحقيقها

،  وتقييم المقدرة الكـسبية للمـشروع   تقديم قائمة عن األنشطة المالية تفيد في التنبؤ والمقارنة  -9
ليات الفعلية والمتوقعـة ذات اآلثـار النقديـة         ويجب أن تقرر هذه القائمة بشكل رئيسي عن العم        

الهامة، إن هذه القائمة يجب أن تقرر عن المعطيات التي تتطلب حداُ أدنى من الرأي والتفـسير                 
  .من قبل معد هذه القائمة

التزويد بالمعلومات المفيدة في عملية التنبؤ ويجب التزويد بالتنبؤات المالية عندما تزيد هذه              -10
  .بتنبؤات المستخدمين" درجة الثقة " بلية االعتماد والوثوق التنبؤات قا

تقديم المعلومات المفيدة في تقييم فعالية إدارة الموارد لتحقيق أهداف المنظمـة ويجـب أن                -11
تعمم مقاييس اإلنجاز باالعتماد على األهداف المحددة وذلـك بالنـسبة للمنظمـات الحكوميـة               

  .والمنظمات الغير هادفة للربح
التقرير عن تلك األنشطة من أنشطة المشروع التي تؤثر على المجتمع والتـي يمكـن أن                 -12

 .تحدد أو توصف أو تقاس والتي تلعب دوراً مهماً في وسطها االجتماعي
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  :أهداف التقارير المالية في الوحدات غير الهادفة للربح
 
 ة وفي الوحدات االقتصادية التي ال     ما فيما يتعلق بأهداف التقارير المالية باألنشطة غير التجاري        أ

  :)2001 ،جربوع(تهدف إلى تحقيق الربح تتمثل فيما يلي
توفير المعلومات التي تفيد مدبري الموارد المالية الحاليين والمرتقبين وذلك في مجال ترشيد              -1

  .لك الموارد بين الوحدات المختلفةقراراتهم المتعلقة بتخصيص ت
تفيد مدبري الموارد المالية الحـاليين والمـرتقبين وأي مـستخدمين            توفير المعلومات التي     -2

آخرين وذلك في مجال تقييم الخدمات التي تقدمها الوحدة وتحديد مدى قدرة الوحدة في المستقبل               
  .ي تقديم هذه الخدماتعلى االستمرار ف

 اإلدارة  توفير المعلومات التي تفيد مدبري الموارد الماليـة وذلـك لتحديـد مـدى مقابلـة                -3
  .لمسؤولياتها وتقييم أدائها مع التركيز على مدى التقيد بالقيود المفروضة على استخدام الموارد

توفير المعلومات عن الموارد االقتصادية المتاحة وعن االلتزامات القائمة على هذه الموارد             -4
 عناصـر   وعن صافي الموارد القائمة لدى الوحدة وأخيراً عن التغيرات التـي طـرأت علـى              

  .مجموعات الثالث السابقة
توفير المعلومات التي تفيد في تقييم األداء الفـوري للوحـدة المحاسـبية ويعتبـر أسـاس                  -5

  .االستحقاق أساساً مالئماً بقياس التغيرات في موارد الوحدة
توفير المعلومات التي تفيد في التعرف على مصادر الحصول على النقديـة وغيرهـا مـن                 -6

  .كذلك أوجه استخدام هذه المواردالموارد و
د توفير المعلومات التي تتعلق بإيضاحات أو مالحظات تـرى إدارة الوحـدة أنهـا تـساع                -7

 .المستخدمين في اتخاذ قراراتهم
 

  : )1( مقدمة المعيار المحاسبي الدولي رقم
ـ ، إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يبطل معيار المحاسبة الـدولي األول            صاح عـن   اإلف

والمعيار المحاسبي الدولي الخامس المعلومات الواجب اإلفصاح عنها فـي          ، السياسات المحاسبية 
عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة والـذي      ، والمعيار الدولي الثالث عشر   ، البيانات المالية 

، 1994 تم اعتماده من مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية في النسخ المعاد صياغته في عـام              
والمعتمد من مجلـس لجنـة       )1997المعدل عام   (لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي األول        

 وأصبح ساري المفعول علـى البيانـات الماليـة          1997معايير المحاسبة الدولية في شهر يوليو       
  .)76ص ،2000 ،معايير المحاسبة الدولية( وما بعد ذلك1998للفترات من األول من يوليو 
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، 2003، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ( )1(المحاسبي الدولي رقم     ف المعيار هد
  :)6ص

إلى بيان أسس عـرض القـوائم الماليـة ذات          ) 1(يهدف المعيار المحاسبي الدولي رقم    
ة فـي الفتـرات     أوذلك من اجل إمكانية قابليتها للمقارنة مع القوائم المالية للمنـش          ، الغرض العام 

  .ة والقوائم المالية للمنشآت المماثلة االخريالسابق
، ولتحقيق هذا الهدف فان المعيار يحدد االعتبارات العامة والشاملة لعرض القوائم المالية           

  . من المتطلبات لمحتوى القوائم الماليةاألدنىوتحديد الحد ، ووضع اإلرشادات الخاصة بمكوناتها
  

، عـداد التقـارير الماليـة     المعايير الدولية إل  ()1(نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي قم     
  :)7-6ص، 2003

 يجب تطبيق هذا المعيار عند عرض القوائم المالية ذات الغرض العام وهي القوائم المعـدة                -1
  . لمعايير المحاسبة الدوليةاًوالمعروضة وفق

مستخدمين الذين ال    يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك القوائم التي تلبي احتياجات ال            -2
،  لتلبية احتياجاتهم من معلومات معينة     اًيكونون في وضع يمكنهم من طلب تقارير تصمم خصيص        

كما يدخل ضمنها تلك القوائم التي تعرض منفصلة أو مرفقة بوثيقة عامة مثل تقرير سـنوي أو                 
  .نشرة اكتتاب

مع مراعاة  ، ك وشركات التامين   يطبق هذا المعيار علي كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنو           -3
  .المتطلبات اإلضافية للبنوك والمنشات المالية المشابهة والتي تتناسب مع متطلبات هذه المعيار

ومع ذلـك يمكـن     ،  يستخدم هذا المعيار مصطلحات تالئم أي منشاة تهدف إلى تحقيق الربح           -4
ت التي ال تهدف إلـى تحقيـق        آوتحتاج المنش ، لمنشات القطاع العام تطبيق متطلبات هذه المعيار      

 إلى تطبيـق هـذه      ىالربح والوحدات الحكومية ومنشات قطاع األعمال العام االخري التي تسع         
وكذلك األوصاف  ، المعيار إلى تعديل لبعض األوصاف المستخدمة لبنود معينة في القوائم المالية          

ض بنود إضافية أخري للقوائم     كما يمكن لهذه المنشآت أيضاً عر     ، المستخدمة لذات القوائم المالية   
  .المالية

  
  

  ):1(أسباب تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المعدل في إطار مشروعه    ) 1(اعد مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة رقم         

وقد تم تنفيذ هذا المشروع فـي ضـوء         ، الخاص بإدخال تحسينات على معايير المحاسبة الدولية      
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االنتقادات المثارة فيما يتعلق بالمعايير مـن جانـب منظمـي األوراق الماليـة              االستفسارات و 
وكانت األهداف الرئيسية للمجلس من وراء      ، والمحاسبين المحترفين واألطراف األخرى المعنية    

  :)363-362ص ،2006 ،حماد(هذا التعديل ما يلي
 تظهـر   أنلتقارير المالية يوجـب      المنشأة للمعايير الدولية عند إعداد ا      إتباع أن علي   التأكيد -1

  .البيانات المالية بصورة عادلة
تأسيس معايير تصنف االلتزامات إلى متداولة أو غير متداولة فقط على الظروف القائمة في               -2

  .تاريخ الميزانية العمومية
وكـذلك منـع    ، تم إلغاء إظهار نتيجة العمليات من البنود غير العادية كبنود في بيان الدخل             -3

  . عن ذلك في البيانات الماليةاإلفصاح
 التي أصدرتها اإلدارة أثناء تطبيـق        والتقديرات واالجتهادات  تحديد االفصاحات عن األحكام    -4

  .السياسات المحاسبية
  .تم إضافة متطلبات المعايير المحاسبية االخري مثل الضرائب المؤجلة -5
  

  : النظري-المفاهيميعناصر هيكل اإلطار 
  : إلى ثالث مجموعات وهييأو اإلطار المفاهيم، م عناصر هيكل نظرية المحاسبةيمكن تقسي

في خمس بيانات   1985-1978 مابين   FASB اإلطار المفاهيمي الذي قدمته      :المجموعة األولي 
، عناصر القوائم الماليـة   ، الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية   ، أهداف التقرير المالي  ، وهي

  .ثم استخدام معلومات التدفق النقدي ، القوائم الماليةاالعتراف والقياس في
ويعتمد علي اإلطار المفاهيمى السابق باعتباره بنيـة      ، البناء الرسمي لنظرية  : المجموعة الثانية 

محددات التقريـر   ، ويتكون البناء النظري من الفروض النظرية     ، تحتية يستند إليها بناء النظرية    
  .المعايير المحاسبية، المالي

،  وتمثل الجانب التطبيقي لكل من اإلطار المفاهيمي والبناء الرسمي للنظرية          :المجموعة الثالثة 
حيث تعتمد المعايير في تحديد إجراءات التطبيق العملي وإعداد مخرجات العملية المحاسبية فـي              

  . القراراتذصورة قوائم مالية أساسية تقدم للمستخدمين معلومات مفيدة في اتخا
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  ):2(رقمشكل 

   يوضح هيكل نظرية المحاسبة
 يوضح هيكل نظرية المحاسبة

  
  الم: األولى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اال

 112ص، 2003، حنان: المصدر

  
  :المسئولية عن إعداد القوائم المالية

عليها أنها قد   المنشاة و ل شي من مسئولية إدارة      إن مسئولية إعداد القوائم المالية هي أوالً وقبل ك        
و  أ ،أو نتيجـة األعمـال    ، مارست الدقة واالكتمال في إعدادها وأنها تمثل واقع الشركة المـالي          

دارة الشركة هـي التـي تتحمـل        إكما أن حدوث أخطار جوهرية أو عادية فإن         ، التدفق النقدي 
  ).132ص ،2006 ،جربوع(المسئولية كاملة

  
  
  

اإلطار 
  :المفاهيمي
يمثل بنية 

تحتية 
للفروض 
والمبادي 

المعايير و
 المحاسبية

 
مفاهيم وعناصر القوائم 

المالية

النوعية الخصائص 
للمعلومات

 أهداف التقرير المالي

 المعايير المحاسبية

المبادئ المحاسبية 
والمحددات

 الفروض المحاسبية

 القوائم المالية األساسية

 إجراءات التطبيق

  البنـاء

  الرسمي

  لنظرية

  المحاسبة

 

  الجانب 

  التطبيقي

ات
وم
معل
 لل
سي

عك
ق 
تدف

 

  

  المجموعة
 :األولى

  المجموعة
 :الثانية

  المجموعة
 :الثالثــة 

قي
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  :عدالة عرض القوائم المالية ةمراعا
 ونتـائج   المـالي يجب أن تحتوى القوائم المالية بما يفيد أنها معروضة بطريقة عادلة للمركـز              

والتطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية مع اإلفصاح       ، األعمال والتدفق النقدي في نهاية السنة     
لقوائم المالية معروضة بطريقة عادلة      إلى أن ا   يعن النتائج الفعلية في جميع الظروف والتي تؤد       

، وصادقة وذلك باإلسناد إلى جميع النواحي ذات األهمية الجوهرية التي تتطلبها تلـك المعـايير              
  ):79ص ،2005 ،حماد(ادق للقوائم المالية ما يليويتطلب العرض العادل والص

  .اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية-1
وأن ، وموثوق بها ، نها السياسات المحاسبية بطريقة عادلة    عرض المعلومات المالية ومن ضم    -2

 .وسهلة الفهم، تكون قابلة للمقارنة

تقديم اإليضاحات اإلضافية عندما تكون متطلبات معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكـين             -3
األعمـال  مستخدمي القوائم المالية من فهم التأثير على العمليات واألحداث للمركز المالي ونتائج             

 .والتدفق النقدي
 

  :اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية هي تلك المبادئ والقواعد واألعراف والتطبيقات العمليـة التـي      

هي مجموعـة أدوات التطبيـق التـي        ، و تعتمدها إدارة المنشأة في إعداد وتجهيز القوائم المالية       
علومات المالية، وأدوات التطبيق العملي هـي القواعـد         تستخدمها المنشأة في إنتاج وتوصيل الم     

واألسس والطرق واإلجراءات التي يستعين بها المحاسب لتطبيق المبادئ المحاسبية وبيان كيفية            
  .)1996 ،معايير المحاسبة الدولية(واألحداثمعالجة البنود والعمليات 

 
  : ضوابط تحديد السياسة المحاسبية

ين الفترات المختلفة تحقيقاً لفائدة المعلومات المحاسـبية، واالعتمـاد          توافر خاصية الثبات ب    -1
  . عليها في عقد المقارنات الزمانية، وازدياد القدرة على التنبؤ

  .ثره علي القوائم المالية للمنشأة اإلفصاح عن أي تغير يحدث في هذه السياسة وأ-2
قدر اإلمكان لظروف   العملي مالئمة ب  توافر خاصية المالئمة بمعنى أن تكون أدوات التطبيق          -3

  .نشاط المنشأةالحال وطبيعة 
  

 2002،الخطيـب ( االعتبارات التي يتعين االسترشاد بها عند وضع السياسة المحاسـبية         
  :)162-161ص،
  .conversation or prudence" الحرص"الحيطة والحذر -1
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  .substance rather than formتغليب الجوهر علي الشكل  -2
  .materialityألهمية النسبية ا -3
  
وتعد االعتبارات المذكورة نوعا من القيود التي تحكم عملية وضع الـسياسة المحاسـبية                  

فالنسبة للخاصية األولي فهي تمثل االتجاه التقليدي للمحاسبة عند المفاضلة بين الطرق المحاسبية             
ادر عن لجنة المعـايير المحاسـبية       الص) 2(البديلة، وكمثال على ذلك ما ذهب إليه المعيار رقم          

البريطانية الذي ينص علي أنه وفي وجود تعارض بين أساس االستحقاق وبين خاصيته الـتحفظ               
   .عند تطبيق مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات فإنه يجب تغليب التحفظ على أساس االستحقاق

  
اسبية التي تتفق مـع الجـوهر       أما بالنسبة للخاصية الثانية فإنه يجب اختيار القواعد المح          

وليس مجرد الشكل القانوني أو التنظيمي، فمثالً إذا كانت عملية انضمام شركتين تمثل في واقـع                
األمر سيطرة إحداهما علي األخرى، فإن هذه العملية تعتبر عملية شراء وليس توحيداً للمـصالح            

 يتعلق  عملية االنضمام، وفيمابصرف النظر عن الطبيعة القانونية أو التنظيمية التي تمت بها

، ولعل أكبر دليـل     ي تحديد معالم السياسة المحاسبية    بخاصية األهمية النسبية فهي تعتبر األهم ف      
علي ذلك هو أن معظم المعايير المحاسبية تأتي مذيلة بعبارة هذا المعيار ال يلزم تطبيقه في حالة                 

  .عناصر التي ليست لها أهمية نسبيةال
  

   :رية المشروعفرضية استمرا

 الطبيعي ولـيس هنـاك اتجـاه        ونشاطها الوحدة المحاسبية مستمرة في أعمالها       تعتبر  
 فطالما ال يوجد دليل لتصفيتها فإن       ذلكلتصفيتها في الوقت الحاضر وبالتالي فإنه على عكس         

   . تستمر في أداء نشاطهاالمنشأةالقوائم المالية يتم إعدادها بافتراض أن 
  

  حيث  تعمل في ظلها الوحدة االقتصادية،     التيرض مع االعتبارات القانونية      الف ا هذ يتفق  
 فإما أن تكون هناك حالة اسـتمرار أو         الفرضن بناء النظرية المحاسبية تتطلب وجود هذا        إ

ة متعارضة ومـن    ي جاءت المبادئ المحاسب   وإالحالة تصفية وال يمكن افتراض كال الحالتين        
ويعد النـشاط   ،  وليس التصفية  باالستمراريةساس االفتراض   الطبيعي أن يؤسس األمر على أ     

ويعتبر هذا الفرض على صلى بفـرض       ، مستمرا وليس له عالقة بالعمر الطبيعي للمشروع      
،  الفصل بين الشخصية المعنوية للمنشأة وشخصية المالك       اإذ يكرس مبدء  ، الوحدة المحاسبية 

حيث بموجبه تعتبر المنـشأة     ، مالية للمنشأ  في إعداد القوائم ال    اً هام اً هذا الفرض دور   يويؤد
ما لم تظهر قرينة أو شك فـي        ، مستمرة في أعمالها وتعد ميزانيتها في نهاية كل فترة مالية         



 

 

 

55 

 شـك فـي قـدرة المنـشأة علـى           أيففي حال ظهور    ، عدم صحة هذا الفرض أو مالئمته     
  :)58-57ص ،2006، مطر(االستمرار يجب عمل ميزانية تصفية

 
علـي  علـي  باب يتم أخذها بعين االعتبار للداللـة علـى عـدم قـدرة              باب يتم أخذها بعين االعتبار للداللـة علـى عـدم قـدرة              هناك عدة أس  هناك عدة أس  وو

  ):):  22000022،،جربوعجربوع(( للقيام بأعماله أالعتيادية للقيام بأعماله أالعتياديةالمشروعالمشروع
   0(غعفغنن0::(0

  :: صعوبات في السيولة صعوبات في السيولة--أأ 
وهي المخاطر التي تترتب على عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته نتيجة لعدم تـوافر               

 ذلك وجود أخطاء مؤقتة تتعلق بعـدم إجـراء المقابلـة            النقدية الكافية، وقد يكون السبب في     
  . الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة النقديةالصحيحة بين التدفقات

  
  :: اتجاه األرباح والخسائر اتجاه األرباح والخسائر--بب

فكلما اتجهت األرباح إلى االنخفاض السريع أو تزداد الخسائر بشكل كبيـر لعـدة سـنوات                
  . صعوبات مالية للمشروعمتتالية، فعلى المراجع الخارجي أن يتوقع

  
  ::طرق تمويل التوسعطرق تمويل التوسع  --جج

كلما زاد اعتماد المشروع على االقتراض لتمويل التوسع، كلما زاد احتمال فشل هذا التوسع،              
وتعرض المشروع لصعوبات مالية، ويقال نفس الشيء إذا تم تمويل شراء األصول الثابتـة              

  .بقروض قصيرة األجل
  
  ::طبيعة عمليات المشروعطبيعة عمليات المشروع  --دد

ك مشاريع بطبيعتها ذات مخاطر أعلى من غيرها مثل الشركات التـي تقـوم بعمليـات        فهنا
  ..المضاربة، فتعرض تلك الشركات لعدم االستمرارية يعتبر أمراً وارداً بين فترة وأخرى

  
  ::كفاءة إدارة المشروعكفاءة إدارة المشروع  --هـهـ

م يجب على المراجع الخارجي تقدير كفاءة اإلدارة باعتبارها من العوامل التـي تعجـل بعـد     
 الواعية الرشيدة تعدل دائماً من عملياتها الي تسبب لها          اإلدارةن  إاستمرارية المشروع، حيث    

  .المشاكل المالية
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  :: رفع قضايا على المشروع رفع قضايا على المشروع--وو
يه أمام المحاكم لدفع التزاماته التي عليه، وهذا مـن          لقد يتعرض المشروع إلى رفع قضايا ع      

  . االستمرار في أعمالهشأنه التعجيل بإشهار إفالسه وعدم تمكنه من
  
  ::إحجام البنوك لتقديم تسهيالت للمشروعإحجام البنوك لتقديم تسهيالت للمشروع  --زز

إن توقف البنوك ومؤسسات االئتمان من تقديم تسهيالت مالية للمشروع سـوف تعجـل فـي      
  .إفالسه وعدم تمكنه من االستمرار في مزاولة أعماله

 
  ::أساس االستحقاق المحاسبيأساس االستحقاق المحاسبي

ماعـدا  (ماد أساس االستحقاق المحاسـبي      عداد القوائم المالية على المؤسسات اعت     إعند    
  .في إثبات عملياتها المالية) قائمة التدفق النقدي للبيانات المالية

  
ن العمليات المالية واألحداث تعتمد ويعتـرف بهـا         إ ألساس االستحقاق المحاسبي ف    اًوفق  

يـة فـي    ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية والتقرير عنها في القـوائم المال          ، عند وقوعها 
  ..))20002000  ،،معايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة الدولية((الفترات التي تخصه

  
  ::المحددات المحاسبيةالمحددات المحاسبية

  ):):20022002، ، مخادمه وزريقاتمخادمه وزريقات((هناك العديد من المحددات المحاسبية ويمكن توضيحها كالتالي
 : المنفعة أكبر من التكلفة: المحدد األول

مـن المعلومـات    يعني هذا القيد أنه يجب أن تكون المنافع المتوقع الحـصول عليهـا              
المحاسبية أكبر من تكلفة إعداد وتجهيز هذه المعلومات وبمعنى آخر فإنه يجب علينـا أال ننـتج                 
ونوزع معلومات محاسبية ما لم تكن منفعتها تزيد عن تكلفتها وذلك ألن المعلومات المحاسـبية               

 تكلفة ويمكـن    لها تكلفة ومنفعة وليست خدمة مجانية كما يعتقد البعض بال         ، هي خدمة اقتصادية  
  .تقديمها بدون مقابل

 
   :األهمية النسبية :المحدد الثاني

  فـي اتخـاذ القـرار      اً أو حذفه مؤثر   ذا كان إدراجه  إ اً نسبي اً يعتبر هام  اً معين اً بند إن
وبصورة عامة فان البند المؤثر هو بند مهم نسبيا يجب اإلفصاح عنه في التقـارير الماليـة                 

إن األهمية النسبية هي مرشـد       ،تخاذ القرارات في ا فيدة ومؤثرة   أنه يقدم معلومات م   العتبار  
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دقق الحسابات عند اتخاذ القرار بدءا من القيـاس المحاسـبي وحتـى             مضمني للمحاسب و  
  .اإلفصاح وتوصيل المعلومات المحاسبية عبر القوائم والتقارير المالية

 
  :محدد الموضوعية: المحدد الثالث

حقائق وهذه الحقائق تكون دقيقة ويتم تقديم اإلثبـات لهـذه      تعبر الموضوعية عن تقديم ال    
 الفعلي كأساس لجميع القيود والعمليات التي تحدث وتسجل فـي           ل يجب االلتزام بالدلي   أيالحقائق  

وقد أصبح هدف الموضوعية تزويد اإلدارة بالمعلومات والبيانـات الـصحيحة           ، دفاتر المشروع 
 البيانات والمعلومات يجب أن تكون علـى أسـاس          هة وهذ  القرارات المناسب  ذجل اتخا أوذلك من   

  . خالية من االحتماالت الشخصيةأيموضوعي 
  

  :الثبات :المحدد الرابع
تعتبر مبدأ الثبات في استخدام المبادئ المحاسبية المساعد في تسهيل أعمـال المحاسـب              

 ثبـات   يـأتي مختلفة وهنا   وذلك من أجل إجراء المقارنة بين القوائم المالية للفترات المحاسبية ال          
 هـذا المبـدأ إذا      تجاوز ويمكن   اًتطبيق القواعد المحاسبية خالل هذه الفترات والثبات يكون نسبي        

  .كانت نتائج األعمال مضللة
  :الحيطة والحذر :المحدد الخامس

يعبر عن هذا المبدأ السياسة المتبعة داخل المشروع ويترتب على هذا المبدأ األخذ بعين              
  . أرباح لم تتحققأيواستبعاد ، الخسائر التي قد تنجم في المستقبل القريباالعتبار 

  
 :الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية

م، الخـصائص   1980الصادر عـام    " 2"ي بيانه رقم    مجلس المعايير للمحاسبة المالية ف    قد حدد   ل
كثر أهمية من المعلومـات     النوعية للمعلومات المحاسبية التي تميز بصورة أفضل المعلومات األ        

عـرض  ل الخاص باإلطار الفكري إلعداد و     تناول المعيار األو   كما   األقل أهمية التخاذ القرارات   
الـذي ظهـر فيـه أن       ص النوعية للمعلومات المحاسبية و    الخصائ) م1989نيسان(القوائم المالية   

ئم الماليـة مفيـدة   االخصائص النوعية تتمثل في الصفات التي تجعل المعلومات الـواردة بـالقو      
  إمكانية االعتمادوعية أساسية هي القابلية للفهم والمالئمة وهناك أربع خصائص نللمستخدمين، و

وتعتبر القابلية للفهم من جانب المستخدمين أحد أهم الخـصائص           و القابلية للمقارنة  " الوثوق   " 
 الغرض فإنه يفترض بأن يكـون  التي يجب توافرها في المعلومات الواردة بالقوائم المالية و لهذا         

-22ص ،1999 ،غالفدا(لمحاسبةاعلم كاف باألنشطة التجارية واالقتصادية و       على ونالمستخدم
23(.   
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  : يبين هرم خصائص جودة المعلومات المحاسبية)3(وشكل رقم
 

  )3(شكل رقم

  هرم خصائص جودة المعلومات المحاسبية
 

 
 

           
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  24ص ،1999 ، الفداغ:المصدر

 خصائص متخذي القرارات

المالئمة المصداقية

 المنفعة/ الكلفة  األهمية

 الفهم 

 فائدة القرارات

  

 الحياد

اإلخالص في 
  العرض

القابلية 
 للتحقق

الوقت 
 المالئم

قيمة 
 استرجاعية

قيمة 
 يةؤتنب

  القابلية للمقارنة  متناسقة

 مستخدمو المعلومات المحاسبية

        المحددات 

الخصائص المتعلقة 
 البيانات    بمستخدمي 

 معايير التصميم       

 الخصائص االساسية 

 الخصائص     
     الثانوية     
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   :الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية
بصفة عامة يمكن القول أن الخصائص التي تحدد ما إذا كانت المعلومات الناتجة عـن تطبيـق                 

   : أقل فائدة في مجال القرارات هيبديل محاسبي معين أكثر أو
  

 ):18-17ص  ،2001 ،رونالصبان وآخ(المالئمة -1

، و تمتلك المعلومات خاصية     لقرارات يجب أن تكون المعلومات مالئمة لحاجات صناع ا       
عدتهم فـي تقيـيم األحـداث       االقتصادية للمستخدمين بمـسا   مالئمة عندما تؤثر على القرارات      ال

ؤكـد أو   يـة أو ت   أي يكون لها قيمـة تنبؤ      ،الماضية والحاضرة والمستقبلية، أو تصحح تقييماتهم     
 و  ،ئمة أو ما يـسمى بالتغذيـة العكـسية        ، أي أن لها قيمة استرجاعية مال      تصحح توقعات سابقة  

أثر مالئمة  و تت ،  على إحداث تغيير في اتجاه القرار      تلك المعلومات القادرة  "  المالئمة بأنها    تعرف
حدها تعتبـر   ، ففي بعض الحاالت فإن طبيعة المعلومات لو       المعلومات بطبيعتها وأهميتها النسبية   

  ."كافية لتحديد مالئمة أعلى
  

حتى تكون المعلومات مالئمة يجب أن تكون متوفرة ألصحاب القرارات قبل أن تفقـد              و
المعلومـات   ، وجدير بالمالحظة أن مجرد تقديم     )مالئمة التوقيت   ( على القرارات   فائدتها للتأثير   

م إتاحة المعلومـات فـي حينهـا         حينها ال يكسب هذه المعلومات خاصية المالئمة، ولكن عد         في
  .يسلبها هذه الخاصية التي كان من الممكن أن تتمتع بها لو أنها قدمت في حينها

  
تتوقف مالئمة المعلومات المحاسبية التخاذ القرار من خالل توفر ثالثة عناصـر هـي              و

 ):http://www.socpa.org.sa/AS/index.htm،2007،القانونيين للمحاسبينالسعودية الهيئة (

  . توقيت المعلومات-1
  .القدرة على التبوء -2
  . التغذية العكسية-3
  :لخصائص الفرعية على النحو التالييمكن توضيح هذه او
  :Timing التوقيت المالئم 

بل أن تفقد منفعتها أو      توفير المعلومات في حينها ق      يجب تعني خاصية التوقيت المالئم أنه    
في الوقت ، و بمعنى آخر أن تكون متوفرة و متاحة       في عملية اتخاذ القرارات   قدرتها على التأثير    

بهجـت   (ا على المساهمة في اتخاذ القـرار      قبل أن تفقد قيمتها أو قدرته     المناسب لمتخذ القرار و   
   ).71 -70ص ،1990 ،ويماني
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حية معلومات المالية يتطلب ذلـك أحيانـاً التـض      لكي تكون هذه الخاصية متوفرة في ال      و
  .دم التأكد لصالح التوقيت المالئمدرجة عبشيء من الدقة الحسابية و

ال أن ذلك يعد أمراً     ، إ بشكل كامل لصالح التوقيت المالئم    بالرغم من عدم توفر الدقة المحاسبية       و
   .مفيداً جداًمرغوب فيه و

  
  :Predictive Value التنبؤالقدرة على 

ـ        " يقصد بالقدرة على التنبؤ      رار أن تكون للمعلومات المحاسبية المستخدمة في اتخاذ الق
  ."أن تكون صالحة لالستخدام في تصميم نماذج التنبؤ باألحداث قدرة على التنبؤ بالمستقبل و

 
في الماضـي كأسـاس     ) نتائج األعمال (األداء  لومات المتعلقة بالمركز المالي و    تستخدم المع 

األداء في المستقبل باإلضافة إلى أية أمـور أخـرى تهـم المـستخدمين              المركز المالي و  بللتنبؤ  
مدى قدرة المنـشأة    الرواتب وتحركات أسعار األسهم و    رة مباشرة مثل توزيعات األرباح و     بصو

ال يشترط ألن تكون للمعلومات قـدرة تنبؤيـة أن تكـون            و، اد التزاماتها عند استحقاقها   على سد 
باستخدام القوائم  لقدرة على عمل تنبؤات     مع ذلك فإنه يمكن تحسين ا     نبؤات،   صورة ت  صراحة في 

 فعلى سـبيل    ،األحداث الماضية  المعلومات المتعلقة بالعمليات و    المالية من خالل أسلوب عرض    
اح بصورة مستقلة عن بنـود الـدخل   المثال يمكن زيادة القدرة التنبؤية بالدخل عن طريق اإلفص      

  . المتكررةغيرية ووالمصروفات غير العاد
  

        Feed Back Value: العكسية التغذية 
، أي أنهـا تـساعد       في تعزيز أو تصحيح توقعـات سـابقة         المعلومات دوراً هاماً   تؤدي

ارات التي بنيت   ، وبالتالي تقييم نتائج القر    ي تقييم مدى صحة توقعاته السابقة     مستخدم المعلومات ف  
في التقييم االرتدادي أو كما تسمى أيضاً بالتغذية العكـسية           إن هذه الخاصية     ،على هذه التوقعات  

  .خاصية القيمة التنبؤية للمعلوماتأو االسترجاعية ال تقل أهمية عن 
 
   Reliability:الموثوقية -2

، و يمكن اعتبار    ق فيها يثلمعلومات يمكن أن يعتمد عليها أو       الموثوقية تعني أن مستخدم ا    
و عنـدما   عندما يمكن التحقق منهـا       تعرض ما يجب عرضه و     صداقية عندما المعلومات ذات م  

  .التحيزوتكون خالية من األخطاء 
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تتكـون هـذه    علومات وإمكانية االعتماد عليهـا، و     إن خاصية الموثوقية تتعلق بأمانة الم     
   ):18-17ص ،2001 ،الصبان وآخرون(الخاصية من ثالث خصائص فرعية

  .الصدق في التعبير -1
 .الحياد -2

  . تحقققابلية للال -3
  

 :     Represtanatation Of Faithfulnessالتعبير الصدق في 
غيرها مـن األحـداث     نها يجب أن تمثل بصدق العمليات و       لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإ     

  .أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولةالتي تهدف إلى تمثيلها 
 

  :     Neutrality الحياد
 تكون محايدة أي خاليـة      اردة بالقوائم المالية موثوق فيها فإنها يجب أن       لكي تكون المعلومات الو   

 أو عـرض    ختيـار اتعتبر القوائم المالية غير محايدة إذا كانت تؤثر عن طريـق            من التحيز، و  
  .اًفي عملية اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محسوسة سلفالمعلومات 

  
  :   Verifiabilityللتحقق القابلية 

وجود اتفاق أو بصورة أدق و جود درجة عالية من االتفـاق            " يقصد بمفهوم القابلية للتحقق بأنه      
بين القائمين بالقياس المحاسبي الذين يستخدمون نفس طرائق القياس بأنهم يتوصلون إلى نفـس              

  .النتائج
  

 :الخصائص الثانوية لجودة المعلومات المحاسبية

 فائدة إذا أمكن مقارنتها مع مثيالتهـا فـي المنـشأة            المعلومات حول المنشأة تكون أكثر    
  .س المنشأة في فترات زمنية مختلفةاألخرى كذلك مع معلومات متشابهة لنف

   
المـصداقية،  للمعلومات بنفس مستوى المالئمـة و     القابلية للمقارنة والتناسق ليست خصائص      

قـد ال   علومات ليست مفيـدة، و    ماد عليها هي م   فالمعلومات غير المالئمة أو التي ال يمكن االعت       
  ):20-19ص ،2001 ،الصبان وآخرون( مع القابلية للمقارنة والتناسقيكون نفس الشيء
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 :Comparabilityالقابلية للمقارنة    -1
لـى  يجب أن يكون مستخدمي القوائم المالية قادرين على إجراء مقارنات للقوائم الماليـة ع              

ة بمركز المنشأة المـالي و      لتحديد بعض االتجاهات المتعلق   ، وذلك   ممر الفترات الزمنية المختلفة   
ذلك لتقييم  ت و آلقوائم المالية لمختلف المنش    كما يجب أن يكونوا أيضاً قادرين على مقارنة ا         ،أدائها

من ثم فـإن    و، تكذلك التغيرات في المراكز المالية لتلك المنشا      لي واألداء النسبي، و   المركز الما 
األحداث المتشابهة يجب أن تكون متسقة علـى        للعمليات و ألثر المالي   يقة القياس والعرض ل   طر
 متسقة بالنـسبة للمنـشات      ، كما يجب إعدادها أيضاً بطريقة     ر الزمن بالنسبة للمنشأة الواحدة    مم

  .المختلفة
  
  :Consistencyالتناسق   -2

ادث المحاسبية من   أن المنشأة تطبق نفس األساليب لنفس الحو      "      يمكن بيان المقصود بالتناسق   
ت يمكن  آ، فالمنش يمكن أن تتحول من طريقة إلى أخرى      فترة ألخرى وهذا ال يعني أن المنشأة ال         

مع "أن تغير طرقها المستخدمة و لكن يجب أن تكون فيها الطريقة الجديدة أفضل من السابقة لها                 
   .وجود مبررات للتغيير

  
كذلك التبرير المقدم له يجب أن يفُصح عنه        تأثير التغير المحاسبي و    وعند ذلك فإن طبيعة و    

  .في الفترة التي حدث فيها التغييرأو يظهر بالتقارير المالية 
  

إن تطبيق خاصية الثبات في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبية يجعل القـوائم الماليـة           
ـ              تخدام نفـس   أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين، وكذلك يوفر الثبات عن طريـق اس

إمكانيـة تطبيـق الطـرق      وإجراءات القياس المحاسبي وجعل البيانات المحاسبية قابلة للمقارنة         
ا في  اإلحصائية لتحديد اتجاهات التطور في أنشطة المشروع في الدورات السابقة والتنبؤ بتطوره           

 قدر  اًواقعيالظروف الخارجية الخاصة بالمشروع بحيث يصبح التنبؤ        الدورة التالية، مع مراعاة     
  .اإلمكان

  
 :مكونات البيانات المالية

  :الميزانية العمومية -1
  :قائمة الدخل -2
  :بيان التدفق النقدي -3
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  :المساهمينقائمة التغيرات في حقوق  -4
  :السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية-5

  
  :الميزانية العمومية -1

للوضع المالي في تلك    ي صورة فوتوغرافية    هي عبارة عن الحالة المالية في لحظة معينة أو ه         و
 ومخرجات فترة ما    تلمدخاللها عن التدفقات    اً  تسمى عناصر تلك القائمة بأرصدة تمييز     الفترة و 

 هي تلخيص   :لتعريف التالي با لقد عرفتها لجنة المصطلحات المحاسبية التابعة للمعهد األمريكي       و
  ).2005 ،حماد(عد إعداد الحسابات الختاميةعام بمبوب لألرصدة المتبقية في دفتر األستاذ ال

  
  ):1( لمعيار المحاسبة الدولي رقم اًالمعلومات التي يجب عرضها في الميزانية وفق

معايير المحاسبة  ( في صلبها علي المعلومات اآلتية كحد ادني        العمومية يجب أن تحتوي الميزانية   
  ):98ص، 2000، الدولية

  . العقارات واآلالت والمعدات-1
  . األصول غير الملموسة مثل الشهرة-2
  .  األصول المالية-3
  . المخزون-4
  .األخرى الحسابات الجارية المدينة والحسابات المدينة -5
  . النقدية وما يعادلها-6
  .األخرى والحسابات الدائنة ة الحسابات الجارية الدائن-7
حاسـبي الـدولي رقـم      الم  حسابات الضريبة الدائنة أو المدينة وفقـا لمتطلبـات المعيـار           -8
  .وموضوعه ضرائب الدخل)12(
  . المخصصات-9

  . االلتزامات طويلة األجل المنتجة للفائدة-10
  ).ويقصد بها حقوق أصحاب األسهم الباقين في الشركات التابعة( حقوق األقلية-11
  . رأس المال المصدر واالحتياطيات-12

  . الشكل المطلوب الذي تعرض به البنودمع التأكيد أن هذا المعيار ال يقدم التبويب أو
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  :)375-374ص ،2005 ،جربوع(عرض المعلومات في الميزانية العمومية

 يجب أن تقوم الشركة بعرض الميزانية على أساس تجميع بنود األصول وااللتزامات مبوبة              -1
  .حسب طبيعتها وتدرجها بترتيب يعكس درجة سيولتها

اح الواردة بالمعايير المحاسبية الدولية األخرى فانه يجـب أن           باإلضافة إلى متطلبات اإلفص    -2
 المالية على عديد مـن      ميشمل اإلفصاح في الميزانية العمومية أو في اإليضاحات المتممة للقوائ         

  .البنود كحد أدنى
 إن األسلوب األمثل لتصنيف أصول والتزامات الشركة هو تجميعها حسب طبيعتها وترتيبها             -3

 . لتهاحسب درجة سيو

 يظهر في الميزانية العمومية خالل طرح       والتزامجراء مقاصة بين قيمة أي أصل       إ يجب عدم    -4
  .التزام أو أصل آخر منه

  
 :تصنيفات األصول

يتم الفصل بين األصول والخصوم وحقوق الملكية في الميزانية حتي يمكـن أظهـار العالقـات                
  ):171-162ص ،2005 ،حماد (لك كما يليالهامة وتركيز االهتمام على المجاميع الفرعية وذ

  
نـه  أفانه يجب تصنيف األصل على      )1( وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم       :األصول المتداولة 

  :متداول في األحوال التالية
أثناء دورة التشغيل العادية    ، االحتفاظ به للبيع أو االستهالك     أو،  عندما يكون من المتوقع بيعه     -1

  .للمنشاة
شهرا 12 يتم االحتفاظ به ألغراض المتاجرة أو ألجل قصير ويتوقع أن يتم بيعه خالل                عندما -2

  .من تاريخ الميزانية العمومية
  . عندما يكون أصل نقدي أو معادل للنقدية واستخدامه ليس مقيدا-3

وينبغي تصنيف كافة األصول األخرى على أنها غير متداولة إذا كان الغرض تقـديم ميزانيـة                
ى متداول وغير متداول في القوائم المالية وبذلك فان األصول المتداولة تشمل النقدية وما              مبوبة إل 

في حكمها واألصول األخرى التي يكون من المتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعهـا أو اسـتهالكها        
  .إثناء دورة واحدة تشغيلية للمنشأ

  
مـصطلح  1997المعدل فـي  )1(رقم يستخدم المعيار المحاسبي الدولي     :األصول غير المتداولة  

نه يشمل األصول المادية والمعنوية والتشغيلية والمالية الطويلة األجـل وهـذا            أغير جارية على    
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 توصيفات بديلة طالما كان المعنى واضحا وتشمل األصول غيـر           أييحظر استخدام    المعيار ال 
  .األصول المعنوية األخرىالمعدات والعقارات واآلالت و، المتداولة االستثمارات طويلة األجل

  
 يتم عادة أظهار االلتزامات في الميزانية العموميـة حـسب ترتيـب الـدفع               :تبويب الخصوم 

المعدل فإنه يجب تبويب االلتـزام      )1(ووفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم      ، لاللتزامات المتداولة 
  :على أنه متداول عندما

  .يل العادية للمنشأة يكون من المتوقع تسويته خالل دورة التشغ-1
  .من تاريخ الميزانية العموميةاً  شهر12 يكون من المقرر تسويته خالل -2

  .أما كافة االلتزامات األخرى فإنه يجب تبويبها على أنها التزامات غير متداولة
  

 هي االلتزامات التي ال يتوقع تصفيتها خالل دورة التشغيل الجارية           :االلتزامات غير المتداولة  
  :لوتشم

 االلتزامات الناشئة من االستحواذ على األصول مثل إصدار السندات واألوراق المالية طويلة             -1
  .األجل وااللتزامات االيجارية

  . االلتزامات الناشئة عن السير الطبيعي للعمليات مثل التزامات التقاعد-2
   . االلتزامات الطارئة المنطوية على عدم تأكد متصل بالخسائر المحتملة-3
  

 ):Anati,2002,p67,p83 (  وااللتزاماتمفهوم األصول

      :مفهوم األصول

     ATCP:المحاسبيِة مفهوم لجنة المصطلحات -أ

هي كل ما يتمثل في رصيد مدين يلزم ترحيله للدورة القادمة بعد إقفال الحسابات طبقاً                :األصول
ل يعبر عن قيمة    لرصيد المدين المرح  ، وذلك باعتبار أن هذا ا     قواعد أو المبادئ المتعارف عليها    لل

  .معينة أو ممتلكات
   AICPA:م1970المحاسبية  مفهوم هيئة المبادئ - ب

، تم االعتراف بها وقياسها وفـق المبـادئ المحاسـبية           هي موارد اقتصادية للمشروع   : األصول
ـ المقبولة عموماً وتتضمن أيضاً مصروفات مؤجلة معينة ولكن يعترف بها وتقاس وفق الم             ادئ  ب

 .المحاسبية  المقبولة عموماً

  :1985عام FASBالمالية مفهوم هيئة معايير المحاسبة -ج
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هي منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل وأن الوحدة قد اكتسبت حـق               :األصول 
  .الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث أو عمليات تمت في الماضي

  
  :ممفهوم الخصو

    ATCP:المحاسبيِة مفهوم لجنة المصطلحات -  أ

هي منافع اقتصادية متوقع التضحية بها مستقبالً في التزام قائم بالفعل علـى الوحـدة                :الخصوم
 أحداث أو عمليات تمت في      بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدة أو لوحدات أخرى وذلك نتيجة          

 .الماضي

    AICPA:م1970ة المحاسبي مفهوم هيئة المبادئ -  ب

هي كل ما يتمثل برصيد دائن يلزم ترحيله للدورة القادمة بعد إقفـال              :"االلتزامات  " الخصوم  
تقتصر هـذه األرصـدة الدائنـة علـى          وال الحسابات طبقاً للقواعد أو المبادئ المتعارف عليها      

، وتظهر فـي    ادمةم وأية عناصر مؤجلة لدورات ق     االلتزامات للدائنين وإنما أيضاً رأسمال األسه     
  .ميزانية الخاصة بالدورة الحاليةال

   FASB: مفهوم هيئة معايير المحاسبة المالية  -  ج

مبـادئ  لمشروع تم االعتراف بهـا وقياسـها وفـق ال         ا  علي هي التزامات اقتصادية   :الخصوم
 ، وتتضمن أيضاً عناصر دائنة مؤجلة ولكن يعترف بها وتقاس وفـق           المحاسبية المقبولة عموماً  

  .بادئ المحاسبية المقبولة عموماًالم
  

  :مفهوم حقوق الملكية أو صافي األصول
ت األعمال تكون حقـوق     آوفى منش ، هي الحصة المتبقية من األصول بعد استبعاد الخصوم       

الملكية هي حصة المالك في المنشاة وتنشاء حقوق الملكية من عالقات الملكية وهي أسـاس               
ك اختياريا بالنـسبة    وتكون توزيعات األصول على المال    ، نتوزيعات األرباح على المساهمي   

  ).117ص ،2004 ،حماد(للمنشأة
  
  :قائمة الدخل-2

المعلومات التي يجب عرضها في قائمة الدخل وفقا لمعيار المحاسبي الـدولي            

  )1(رقم 
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، 2000، معايير المحاسبة الدولية  (يجب أن يدرج في قائمة الدخل المعلومات التالية بحد ادني         
  ):103ص

  .  اإليرادات-1
  . نتائج األنشطة التشغيلية-2
  . تكاليف التمويل-3
 حصة الوحدة االقتصادية في أرباح وخسائر الشركات التابعة والمشروعات المشتركة والتي            -4

  . لطريقة حقوق الملكيةاًيتم المحاسبة عنها وفق
  . الضرائب-5
  . الربح أو الخسارة من األنشطة العادية-6
  ود غير العادية البن-7
  . حصة األقلية-8
  .ة صافى أرباح أو خسائر الفتر-9

 الًكما يجب علي المشروع أن يعرض إما في قائمة الدخل أو في اإليضاحات المتممة لها تحلـي                
لمصروفات باستخدام تبويب محدد أما على أساس طبيعة المصروفات أو على أسـاس وظيفـة               

  .صاديةالمصرفات بالنسبة لنشاط الوحدة االقت
  

  :)136ص ،2006 ،جربوع(عرض المعلومات المحاسبية في قائمة الدخل
 يجب على الشركات أن تعرض قائمة الدخل على أساس وضـع جميـع بنـود اإليـرادات                  -1

كما يجب أن تفصح عن مبالغ األنـواع الرئيـسية          ، والمصروفات في مجموعات حسب طبيعتها    
  .لإليرادات والمصروفات

طلبات اإلفصاح الواردة بالمعايير المحاسبية الدولية األخرى فانه يجـب أن           باإلضافة إلى مت   -2
يشمل اإلفصاح في قائمة الدخل أو في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية على عديد من بنود مثل                

  .اإليرادات والمصروفات كحد أدنى
 مـا يتعلـق بعمليـة       فيما عدا (يجب أال تتم المقاصة بين بنود اإليرادات وبنود المصروفات           -3

مـن  )23( واألصول وااللتزامات التي يتم أجراء المقاصة بينها وفقا للفقـرة         ) التغطية  ، التحوط
  .المعيار

  
مفاهيم العناصر التي تمثل تدفقات والتي ترد في قائمة الـدخل وهـي خمـسة               

 :عناصر
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  ل مفهوم الدخل الشام-5  الخسائر-4 المكاسب   -3وفات  المصر-2    اإليراد-1
 (Anati,2002,p113):                                        مفهوم اإليرادات والمصروفات

  :اإليرادات
    ATCPA:م1957 – 1955المحاسبية  مفهوم لجنة المصطلحات - أ

العمالء نظير تلك الـسلع     تنتج عن بيع السلع والخدمات ويتم قياسها وفق ما يتحمله            :اإليرادات
  .والخدمات

     AICPA 1970: هوم هيئة المبادئ المحاسبية مف-ب
هي الزيادة اإلجمالية في األصول أو النقص اإلجمالي في الخصوم والناتجـة عـن               :اإليرادات

  .القيام بنشاط موجه لتحقيق األرباح
 FASB: مفهوم هيئة معايير المحاسبة المالية-ج

 أو  اماتهـا دة في أصولها أو تسديد اللتز     ، أو أية زيا    إلى الوحدة  هي التدفقات الداخلة   :اإليرادات  
، أو أية أنشطة أخرى ناجمة عن        أو بيعها  كليهما معاً والتي تنشأ من خالل الدورة من إنتاج السلع         

  .المعتادة والمستمرةاألعمال الرئيسية 
  :المصروفات

    ATCPA:م1957 – 1955المحاسبية  مفهوم لجنة المصطلحات -أ

  .تي يمكن خصمها من إيرادات الدورةلمستنفذة وال التكاليف ا جميع:المصروفات
  AICPA 1970: مفهوم هيئة المبادئ المحاسبية-ب

 هي النقص اإلجمالي في األصول أو الزيادة في الخصوم والناتجـة عـن القيـام                :المصروفات
  .بنشاط موجه لتحقيق األرباح

  FASB: مفهوم هيئة معايير المحاسبة المالية-ج
من الوحدة أو أي نقص في أصولها أو زيادة في التزاماتها           قات الخارجة    هي التدف  :المصروفات

أية أنشطة أخرى ناجمة عـن      ل الدورة من إنتاج السلع وبيعها، أو        أو كليهما معا والتي تنشأ خال     
  .األعمال الرئيسية المعتادة والمستمرة

  
  :)318-317ص ،2003 ،حنان(مفهومي المكاسب والخسائر

  :  ATCPA 1957 – 1955لمحاسبية  لجنة المصطلحات ا-أ
، واكتفت بشرح مفهوم الخسائر على أنه تكلفة مستنفذة دون          عتمد هذه اللجنة مفهوماً للمكاسب    لم ت 
  .صول أو الحصول على عائد نظير ذلكالح
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  :1970AICPA هيئة المبادئ المحاسبية-ب
 :فعرفتها كما يلي، اتفلقد اعتبرت المكاسب والخسائر على أنها نوعاً من اإليرادات والمصروف

جـات أو    هي اإليرادات والمصروفات من مصادر أخرى غير بيـع المنت          :المكاسب والخسائر 
، ويتم عرضها بصورة منفـصلة عـن اإليـرادات والمـصروفات            البضاعة أو تقديم الخدمات   

  . تقديم الخدماتالمرتبطة ببيع المنتجات أو البضاعة أو
  

 :)124-117ص ،1990 ،كيسو(أهداف قائمة الدخل
  .عوائدهاقييم جدول االستثمارات وت -1
  .فعاليتهاتقييم كفاءة إدارة المشروع و -2
لمشروع في االقتراض من المصارف والمـستثمرين والقـدرة علـى سـداد             تقييم جدارة ا   -3

  .القروض واالستفادة منها
  . إلى تدفقات نقديةالداخليلتدفقات دراسة إمكانية تحويل ا -4
  

  :لدخلمداخل تحديد ا
  .مدخل األصول و االلتزامات -1
  .مدخل اإليرادات و المصروفات -2
 رأسيسمى أحيانا بمدخل الميزانية أو مدخل المحافظة علـى          : االلتزاماتمدخل األصول و   -1

زيادة األصـول أو    اإليرادات في هذا المدخل هي       و ،أحيانا مدخل تغيرات حقوق الملكية    ، و المال
مـن نتـائج     و ، زيادة االلتزامات  أوالمصروفات هي نقصان األصول     ، بينما   تنقصان االلتزاما 

المـالي  تطبيق هذا المدخل استبعاد النفقات االيرادية المؤجلة مثل مصاريف التأسيس من المركز          
  .إدراجها في قائمة الدخلو
  
ـ و يسمى بمبدأ مقابلة اإليرادات و  : المصروفاتمدخل اإليرادات و   -2 د المصروفات لتحدي

 مـن تركيـزه   أكثريركز هذا المدخل على قياس المكاسب    ، و حيانا بمدخل العمليات  الدخل وأ 
ـ          على األصول وااللتزامات و    نهـا   م اًيعرف صافي الدخل علـى أنـه اإليـرادات مطروح

 تذهب إلى قائمة المركز     بهذا فإن األعباء االيرادية المؤجلة    المصروفات الخاصة بكل فترة و    
هذا المـدخل هـو المعتمـد لـدى          ما يخص الفترة فقط، و      لقائمة الدخل  يؤخذ منها المالي و 

.FASB   
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   ):52ص  ،1996 ،الحيالي( مفهوم دخل العمليات الجارية و الدخل الشامل

  

لي يتضمن هذا المفهوم دخل النـشاط الرئيـسي التـشغي         و: مفهوم دخل العمليات الجارية    -1
يتم إعـدادها وفـق     اط الدورة الحالية و   تتعلق بنش للمنشأة التي تتسم بالتكرار وتكون قابلة للتنبؤ و       

بناء عليه أي دخل أو مكاسب غير عادية مثل تصحيح أخطاء أو التحويـل              أساس االستحقاق، و  
تـأثير  غيـر خاضـعة إلرادة و     اده ألن هذه البنود غير متكررة و      من مبدأ آلخر الخ يجب استبع     

  . اإلدارة
  
لظروف التي أدت إلى تغيـر صـافي        اات و فيشمل كافة العملي   :أما مفهوم الدخل الشامل    -2

 رأس  األصول خالل الدورة ما عدا التغيرات الناجمة عن حقوق الملكية مثل زيادة أو تخفـيض              
  .اسب سواء العادية أو غير العاديةبهذا يشمل كل المكالمال أو توزيعات األرباح و

لعادية األمر الذي   غير ا ية و يدعي مؤيدي هذا المفهوم صعوبة الفصل الدقيق بين المكاسب العاد         و
دة على حساب العناصر غير     سيسمح لإلدارة بالتالعب عند استخدام الدخل الجاري من خالل زيا         

  . العادية
  
 :)227-221ص ،1996 ،الوابل(قوائم التدفق النقدي -3

  : لحاجة إلى معلومات التدفق النقديا
لمركز المـالي علـى     تعد قائمة الدخل على أساس االستحقاق، كما تعد قائمة التغيرات با          

أساس مدخل رأس المال العامل، لذا واجه مستخدمو القوائم المالية صعوبات ومشاكل بسبب هذه              
، لفجوة بينها وبين رقم صافي الـربح      األسس التي ترتب عليها غموض التدفقات النقدية واتساع ا        

متولـدة مـن العمليـات    ونظراً القتناع مستخدمي القوائم المالية بأن التدفقات النقدية الـصافية ال      
الجارية هي الدليل النهائي على جودة األرباح، وإدراكاً منهم ألهمية النقدية وما توفره من سيولة               
ومرونة في اتخاذ القرارات، وأن النقدية وليس صافي الربح هي التي تستخدم في سداد الـديون،                

ا، أدى ذلك إلى المطالبـة      وإحالل األصول الثابتة، ودفع توزيعات األرباح والمصروفات وغيره       
بضرورة إلزام الشركات بإعداد قائمة التدفقات النقدية لتكون قائمة رئيسية بجانب قائمة الـدخل              

  . وقائمة المركز المالي
  

  : أهمية قائمة التدفقات النقدية
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 عندما تستخدم قائمة التدفق النقدي مع باقي القوائم المالية، فإنها تـزود مـستخدمي القـوائم                 -1
لمالية بمعلومات تمكنهم من تقييم التغيرات في صـافي أصـول المنـشأة، وهيكلهـا المـالي،                 ا

  . وتساعدهم على تقييم المرونة المالية والسيولة
 حيث أن المرونة المالية تعكس مقدرة الشركة على اتخاذ قرارات فعالة لتعديل توقيت ومبالغ               -2

والظروف غير المتوقعة والـصعوبات الماليـة   التدفقات النقدية حتى يمكن أن تستجيب للحاجات      
 . والفرص الموجودة

 المعلومات عن التدفقات النقدية خاصة المرتبطة بالنشاطات التشغيلية للمنشأة يمكن أن تساعد             -3
  . في تقييم مقدرة الشركة على مقابلة الحاالت التشغيلية غير المالئمة

 ينقضي حتى يتحول األصل إلى نقدية أو حتى          السيولة تعكس المبالغ والوقت الذي يتوقع أن       -4
 والمعلومات عن مقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية من العمليات التـشغيلية             ،يدفع االلتزام 

يمكن أن تساعد في تقييم ما إذا كانت الشركة سوف تواجه صعوبات في مقابلة التزاماتها عنـد                 
  . استحقاقها

  
 توضيح األهمية   يتم 1992المعدل سنة   ) 7(ر الدولي رقم     األنشطة بالمعيا  لتصنيف طبقاً

  :)2000 ،معايير المحاسبة الدولية( كالتالي

تدل على مدى مقدرة المنشأة على توليد        : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     صافي -1
التـدفق   صـافي  نقدية داخلة كافية لتغطية التدفقات الخارجة الالزمة للتشغيل، وكلما كان            تدفقات

  . التشغيلي موجباً دل ذلك على جودة سيولة المنشأة وربحيتها
 تعطي مؤشراً عن درجة توسع ونمو       :االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة      صافي -2

 التـدفقات  عـن    االستثمارية، فكلما زادت التدفقات الخارجة لألنشطة       انكماشها أو درجة    المنشأة
  . المنشأةلك يعد مؤشراً جيداً على توسع ونمو أنشطة من بيع األصول فإن ذ الداخلة

 تعطي صورة كاملة عن سياسات المنـشأة        : التدفق النقدي من األنشطة التمويلية     صافي -3
 للتمويل أن هناك حداً أعلى      باعتبار عملياتها من حقوق الملكية أو التمويل باالقتراض         تمويلفي  

  .يرض إلى العسر المال والذي إذا تجاوزته المنشأة تتعباالقتراض
  

   :)263-262ص ،2006 ،مطر( قائمة التدفقات النقديةإعداد طرق

  :المباشرةمباشرة والطريقة ال إلعداد قائمة التدفقات النقدية هما الطريقة غير طريقتان يوجد

  ): طريقة التسوية (  غير المباشرة الطريقة -1
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ـ  تشغيلية عن طريق البـدء     تحدد صافي التدفق النقدي من األنشطة ال       التي وهي صافي  ب
ـ  من واقع قائمـة الـدخل ثـم يـتم تـسويته              االستحقاق طبقاً ألساس    المعدالدخل   اإليرادات ب

 غير النقدية خالل الفترة مثل المقـدمات والمـستحقات واالسـتهالكات وجميـع              والمصروفات
ق إلى األسـاس     المحاسبية المختلفة وذلك ليتحول رقم صافي الربح من أساس االستحقا          التسويات
  . النقدي

  
  : مباشرة بأنهاال غير الطريقة وتتميز

  .  تكلفة في اإلعداد من الطريقة المباشرةأقل. 1
  .  ربطاً مفيداً بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل والميزانية العموميةتوفر. 2
 التـدفقات  لتقـدير     المحللين الماليين إلجراء التنبؤات على أساس سـليم        احتياجات مع   تنسجم. 3

  . النقدية المستقبلية
  
  ): طريقة قائمة الدخل (  المباشرةالطريقة -2

 طريـق تحديـد العناصـر       نالتشغيلية ع  صافي التدفق النقدي من األنشطة       تحديد ويتم
 الداخلة والخارجة الناتجة عن النشاط التشغيلي مثل المتحصالت النقديـة           النقديةالمكونة للتدفقات   

 للمشتريات والخدمات المقدمة والمتحصالت من العمالء، وكذلك المدفوعات النقدية          تالمبيعامن  
 لباقي أوجه النشاط    وهكذا) الدائنون وأوراق الدفع    ( م الدائنة   موالمصروفات التشغيلية ولسداد الذ   

  .الجاري كل على حده
  

  : التاليةوتتمتع الطريقة المباشرة بالمزايا 
  .  من قبل مستخدمي القوائم المالية فهمها واستيعابهاسهولة. 1
 اآلثـار  مصادر التدفقات النقدية لكل نشاط حيث تقدم معلومات أكثر تفـصيالً عـن               وضوح. 2

  .  لألنشطة التشغيلية في المنشأةالنقدية
 النقديـة  احتياجاتها فائدة في تقييم الوضع النقدي وتحديد مدى قدرة المنشأة على مقابلة             أكثر. 3

  .المختلفة
  . المأخذ على الطريقة المباشرة أنها أقل فائدة ألغراض التنبؤأما
  

  :)95-85ص ،1991 ،توفيق (قائمة التغيرات في المركز المالي

  :المفاهيم المتبعة في إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي
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بقيت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم األساس النقدي في المحاسبة حتـى            
نات من القرن الماضي إال أن المهنة انتقدت بشدة هذا األساس باعتباره ال يوفر قياساً دقيقاً                الثالثي

لدخل المنشأة وأصولها والتزاماتها خالل الفترة المالية، ومع التبنـي الـشبه الكامـل ألسـاس                
االستحقاق عقب تلك الفترة قلت أهمية األساس النقدي إلى حد بعيد وظهر مفهـوم رأس المـال                 

مـن  كز المالي طبقاً لتعريف األموال      عامل، وتوجه االهتمام نحو إعداد قائمة التغيرات في المر        ال
 مقياساً مهماً لمقدرة المنشأة على سداد الـديون، هـذا           ارهمنظور رأس المال العامل وذلك باعتب     

باإلضافة إلى اهتمام المقرضين حينها بالتعرف على مصادر التغير فـي رأس المـال العامـل                
  .وجه استخدامهوأ

     
وفي بداية السبعينات قدمت المهنة رسمياً عدة مفاهيم لألموال تعـد طبقـاً لهـا قائمـة                 

  : التغيرات بالمركز المالي كالتالي
  :األموال بمعنى رأس المال العامل -1

يمثل رأس المال العامل للمنشأة في لحظة زمنية معينة الفرق بين مجموع أصـولها المتداولـة                
  .  في تلك اللحظةقصيرة األجلومها ومجموع خص

  
  : األموال بمعنى النقد -2

وهنا يقتصر مفهوم األموال على النقدية، مع إمكانية اشتماله علـى األصـول المعادلـة           
للنقدية مثل األوراق المالية قصيرة األجل، وبموجب هذا المفهـوم ال تظهـر قائمـة التغيـرات            

تب عليها تدفق نقدي داخل أو تدفق نقدي خارج يؤثر على           بالمركز المالي إال المعامالت التي يتر     
  . رصيد النقدية

 
  : األموال بمعنى جميع الموارد المالية -3

وطبقاً لهذا المفهوم ستشمل قائمة التغيرات بالمركز المالي جميع العمليات التـي تـؤثر              
مل فقط أو التي تؤثر     على المركز المالي وليس المعامالت المالية التي تؤثر على رأس المال العا           

  .على النقدية فقط مثل إصدار أسهم ممتازة مقابل شراء عقار
  

مداخل إعداد قائمة التغيرات بالمركز المالي وفقاً لمفهوم األموال من جميع الموارد            

 ):262-248ص ،2006، مطر( المالية
  :مدخل رأس المال العامل: أوالً
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  : وعين من المعلومات وهيطبقاً لهذا المدخل ستعرض قائمة التغيرات ن

  . معلومات عن مصادر استخدامات رأس المال العامل مثل شراء قطعة أرض نقداً. 1
معلومات عن مصادر استخدامات الموارد المالية األخرى والتي ال تؤثر علـى رأس المـال               . 2

  .العامل مثل شراء قطعة أرض بورقة دفع طويلة األجل
  

  : المدخل النقدي: ثانياً

  :  لهذا المدخل ستعرض قائمة التغيرات المعلومات كالتاليطبقاً
مصادر استخدامات النقد موضحة النقد الوارد من العمليات والمستخدم فيها وذلك بعد استبعاد             . 1

  . البنود غير العادية
المصادر واالستخدامـات األخـرى والتي ال تؤثر على النقد مثل إصـدار سـندات مقابل            . 2

  . أصول ثابتة
  

مع استبعاد اإلعالن عن توزيع أرباح دون دفعها من نطاق المعلومات التـي تعرضـها               
  . القائمة حسب المدخل النقدي

  
ويرى معظم المهنيين ومستخدمي القوائم المالية على أن قائمة التغيرات فـي المركـز              

ـ               ال العامـل   المالي المعدة وفق المدخل النقدي تفوق في أهميتها تلك المعدة وفق مدخل رأس الم
خصوصاً في مجال اتخاذ القرارات قصيرة األجل كإعداد الموازنات والتنبؤ باالحتياجات النقدية            

  . في ظل االرتفاع في مستويات األسعار
  

 :اإلفصاح في قائمة التغيرات في المركز المالي
الصادر عن مجلس المبادئ المحاسبة التابع للمجمع األمريكي        ) 19(لقد نص الرأي رقم     

لمحاسـبين القانونيين على ضرورة االلتزام بما يلـي عند اإلفصـاح عن المعلومـات الواردة            ل
   :)1996 ،معايير المحاسبة الدولية(بالقائمة

كافة الموارد المالية في اإلفصاح عن التغيرات في المركز         تباع مفهوم األموال بمعنى     إيجب   -1
  . المالي

أو النقص في أي من رأس المال العامل أو النقدية مـن            يجب أن تفصح القائمة عن الزيادة        -2
  . عمليات التشغيل بشكل منفصل كما يجب التفرقة بين نتائج التشغيل العادية وغير العادية 
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يجب إعداد جدول بالتغيرات في رأس المال العامل كما يجب أن يرفق هذا الجدول بالقائمـة             -3
  . أو يعد جزءاً منها

المقاصة بين مصادر األموال واستخداماتها التـي تـتم فـي مجـاالت             يجب تحاشي إجراء     -4
متشابهة مثل ضرورة عرض ثمن بيع أصل ثابت تحت موارد األموال ليتم في الوقـت نفـسه                 
عرض ثمن شراء أصل ثابت من نفس النـوع تحت استخدامات األمــوال دون إجــراء أي                

  . مقاصة بينهما
  

 :التغيرات في حقوق المساهمين
معـايير  (لى المشروع أن يعرض كجزئية منفصلة في بياناتها المالية بيانا يظهر ما يلـي             يجب ع 

  ):106ص ،2000 ،المحاسبة الدولية
  . صافى الربح أو الخسارة للفترة-1
الخسارة التي يتم االعتراف بها بشكل مباشر فـي          كل بند الدخل أو المصروف أو الربح أو          -2

  .ود هذه البنوإجماليحقوق المساهمين 
  . األثر التراكمي في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء الرئيسية-3

  :إضافة إلى ذلك على المشروع أن يعرض ضمن هذا البيان أو في اإليضاحات ما يلي
  . الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكينت المعامال-1
  .رة وفى تاريخ الميزانية العمومية رصيد الربح أو الخسارة في بداية الفترة أو في نهاية الفت-2
  

  :المالحظات على القوائم المالية
  ):28ص ،1999 ،جربوع(يجب أن تتضمن المالحظات على القوائم المالية ما يلي

 تقديم المعلومات الضرورية على أسس إعداد وتجهيز القوائم المالية والسياسات المحاسـبية             -1
  .ت واألحداث الماليةالتي تم اختيارها وتطبيقها على العمليا

 اإلفصاح عن المعلومات والتي تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية والذي لم يتم إعدادها فـي               -2
  .مكان آخر في القوائم المالية

 تقديم المعلومات اإلضافية التي لم تتضمنها القوائم المالية وتعتبر هامة إلبداء الـراى الفنـي        -3
  .العادل على تلك القوائم

  .المالحظات على القوائم يجب تقديمها بطريقة منتظمة -4
المالحظات على القوائم المالية تشمل اإليضاحات أو التفاصيل التحليلية عن المبالغ الظاهرة            - 5

  .وقائمة التغيير في حقوق الملكية، قائمة التدفق النقدي، قائمة الدخل، في الميزانية العمومية
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  :الماليةالتكامل والترابط بين القوائم 
قائمـة الـدخل،    هي  أربعة قوائم مالية أساسية و     لقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية     

هذه القوائم مترابطـة    ، و قائمة المركز المالي، قائمة تغيرات حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية         
مة الرابعة فتعـد   ، أما القائ  ث األولي تعد على أساس االستحقاق     يالحظ أن القوائم الثال   متكاملة و و  

  .)230-227ص ،2003 ،حنان(على أساس نقدي
  
  :   ترابط القوائم المالية: الًأو

، فإذا تم قيـاس  عنى أنها تخضع لنفس عملية القياس     إن القوائم المالية األربعة مترابطة بم     
بند من بنود إحدى هذه القوائم سينعكس هذا على باقي القوائم مثل قياس إهالك أصل ثابـت أو                  

هذا الترابط نـاتج عـن      ، و  من قائمة ستتأثر بهذا القياس     اس المخزون السلعي فان هناك أكثر     قي
تطبيق القيد المزدوج على كافة عمليات الوحدة المحاسبية حيث تنعكس تأثيراتـه علـى جميـع                

  .ليةالقوائم الما
  
  : الماليةتكامل القوائم: اًثاني

القتـصادية فـي     مختلفة لنفس األحداث ا    تكامل القوائم المالية يعني إنها تعكس معلومات      
، و ال   داث إذا اجتمعت هذه القـوائم     هي بهذا تعطي صورة واضحة لهذه األح      الوحدة المحاسبية و  
تلبي احتياجات المستخدمين للتقارير المالية     ائم منفردة أن تعكس هذه الصورة و      يمكن إلحدى القو  

  .ئمةأكثر من قايل المالي تستخرج من فعلى سبيل المثال مؤشرات التحل
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  الفصل الثالث
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  .تعريف المحاسبة الخاصة 
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  :مقدمة
اإلنتاج بهدف  منظمات األعمال هي الوحدات التي تمارس نشاطها في قطاع األعمال أو            

وهو مؤشر عام يمكن    ، تحقيق الربح أي أن هذه المنظمات يجمعها قاسم مشترك هو حافز الربح           
أمـا المنظمـات    ، وبالتالي فان هذه المنظمات تخضع لمعالجات محاسبية موحدة       ، قياسه محاسبيا 

تمارس نشاطها بهدف تحقيـق الـربح مثـل أنـشطة            غير الهادفة للربح فهي الوحدات التي ال      
، الجمعيات الخيرية والثقافية واألثرية والدينية وبعض المستشفيات من خارج القطاع الحكـومي           

المنظمات غير الهادفة للربح عن طريق تمييزها FASB ويعرف مجلس معايير المحاسبة المالية 
توجـد   عن المنظمات الهادفة للربح ويري أنها الوحدات التي تمتلك الخصائص التالية والتـي ال     

  :ة في غيرها من المنظمات وهيعاد
  .أنها تتلقى مساهمات وهبات من المانحين في عمليات غير تبادلية-1
  .الربحأنها تعمل ألغراض أخرى غير-2
  .غياب حقوق الملكية المعروفة في مشروعات األعمال-3
  

إن احد االختالفات الرئيسة بين منظمات األعمال والمنظمات غير الهادفة للربح هـو أن    
ر ربح  فالهدف النهائي لمنظمات األعمال هو تحقيق صافى اكب       ،  منها أسباب مختلفة لوجودها    لكل

عن طريق إنتاج وتسويق وبيع السلع والخدمات التي تقـدمها هـذه            أو اكبر منفعة للمالك وذلك      
بينما الهدف األساسـي    ، أو عن طريق تعظيم القيمة السوقية ألسهم منظمات األعمال        ، المنظمات
ت غير الهادفة للربح هو تقديم بعض الخدمات والحاجات االجتماعية المطلوبة للمجتمـع             للمنظما

وتعتمد منظمات األعمال في تمويل نشاطاتها على حقوق الملكيـة إضـافة إلـى              ، أو ألعضائها 
 منظمة أخـرى    أيبينما المنظمات غير الهادفة للربح مثلها مثل        ، القروض والتسهيالت االئتمانية  

وتعتمد بذلك على تلقى المساعدات والهبات      ، ون لديها الموارد الكافية لتحقيق أهدافها     ينبغي أن يك  
 هذه المنظمات مسئولية أمانة وإدارة األموال التي تتلقاهـا وتوضـح   لوبذلك تتحم، من المانحين 

هذه المسئولية أسباب اهتمام المانحين بالقوائم المالية لهذه المنظمـات باعتبـارهم المـستخدمين              
وبالتالي تهتم هذه المنظمات بحجم النقدية وأرصدة االستثمارات التي تمكنها مـن            ، رئيسين لها ال

لمالية للمنظمات غيـر    وعلى ذلك فان القوائم ا    ، االستمرار مع وجود موارد كافية لتنفيذ برامجها      
  ).15-14ص، 2007، إلهامي والسقا(الهادفة للربح عادة ما تركز على الموارد المالية الشاملة
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  :)1(تعريف المحاسبة الخاصة
هي فرع من الفروع المحاسبية التي تتضمن مجموعة المفـاهيم واألسـس والقواعـد              "

ة متعارف عليها للوصول إلى نتـائج        مالي تواألساليب التي تعمل بموجب أحكام وقوانين وتعليما      
  ).8ص، 1996، الراوي"(لنشاط المنشأ الخاصة

  
بأنها فرع من فروع المحاسبة تلك التـي تخـتص بدراسـة            " وتعرف المحاسبة الخاصة  

المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل المحاسبي في األنشطة التي تقـوم بهـا المنـشات                
  ." والجامعات وغيرهاالخاصة مثل الفنادق والجمعيات

  
  :ومن هذه التعاريف نستنتج ما يلي

  .المحاسبة الخاصة هي تسجيل للمعلومات المالية وتبويبها -1
  .هي نظام متخصص للمحاسبة يضمن المحافظة على المنشاة الخاصة وأموالها  -2
  . بكفاءة عاليةةإدارة موارد المنشاة الخاص -3
  .وغيرها، مستشفيات، فنادق، مهن حرة، المنشات الخاصة هي جمعيات خيرية -4
  .المحاسبة المتخصصة تدور حول كونها عملية محاسبية متخصصة في قطاعات متخصصة -5
وكيفيـة أنفاقهـا علـى      ، تشمل تلك المحاسبة على جميع عمليات أثبات تحصيل اإليرادات         -6

  .األنشطة المعنيه بها
  .ن المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاتمتلك المحاسبة الخاصة مبادئ ذات صفه خاصة م -7
  

   :االقتصادية مميزات المنظمات غير الحكومية عن غيرها من المنظمات
 هـدفها   وإنماتعتبر الجمعيات بمثابة هيئات خاصة لها شخصية معنوية مستقلة ليس هدفها الربح             

ت آ المنـش  تحقيق بعض األهداف االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية وتتميز عن غيرهـا مـن             
  ):361ص، 1998، حميدان(االقتصادية بما يلي

 تقـديم خـدمات ألفـراد       وإنماتنشا الجمعيات ليس بقصد الحصول على أرباح من نشاطها           -1
  .المجتمع

 مبلغ يكون قد دفعه العضو في       أييترتب عليه سحب     أن انسحاب بعض أعضاء الجمعية ال      -2
  .صورة اشتراك أو تبرع سابقا

                                                 
والهيئات هي المحاسبة التي يتم تطبيقها في المنظمات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات (المحاسبة الخاصة  -1

  )وغيرهاالخيرية والنوادي 
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 ليست ملكا لفرد معين أو لمجموعة من األفراد وفى هذه الحالة يختفـي فيهـا                إن الجمعيات  -3
  .اس المال عند إنشائهأعنصر ر

  إن الجمعيات ال تخضع لضريبة الدخل على األرباح مثل بقية المشروعات االقتصادية  -4
  .األخرى وذلك لغياب دافع الربح عند هذه الجمعيات

  :ميةالنظام األساسي للمنظمات غير الحكو
تشجع الدولة قيام الجمعيات األهلية والخيرية والتي تقوم بـدور مهـم فـي خدمـة األعـضاء                  

وتقوم الدولة بإصدار القوانين والتشريعات التي تضمن سير العمل         ، واالحتياجات العامة للمجتمع  
إلى وعند إنشاء المنظمة يتقدم المؤسسين      ، وتحقيق أهدافها تحت رقابة الدولة    ، في هذه المؤسسات  

ـ       ) وزارة الداخلية (الجهات المختصة بالدولة      ةبنظامها األساسي وكافة األوراق الثبوتيـة الالزم
ويتضمن النظام األساسي مجموعة من القواعـد التـي         ، للحصول على ترخيص بإنشاء المنظمة    

  ):460ص، 2000، الوقائع الفلسطينية(تحكم تنظيم عمل المنظمة وهي
  .غرض التأسيس -1
  .العمومية الجمعية -2
  .مجلس اإلدارة -3
  .السنة المالية -4
  .تعيين مدقق الحسابات -5
  .وشروطها وحقوق وواجبات األعضاء، نظام العضوية -6
  )أو النقابة، أو النادي، الجمعية(تصفية المؤسسة -7
  . الداخلية التي يقترحها المجلسةالالئح -8
  .الموارد المالية للمؤسسة واستخداماتها -9
  

  ):14-13ص، 2001، وآخرون، كراجة(لمحاسبة في المنظمات غير الحكوميةأهداف ا
  .توفير المعلومات الالزمة ألعداد الحسابات الختامية -1
  .مساعدة اإلدارة علي اتخاذ القرارات المناسبة من خالل توفير المعلومات والبيانات الكاملة -2
  .لدولةتوفير المعلومات الضرورية لالستفادة منها من قبل ا -3
  .مساعدة اإلدارة على الرقابة على أموال المنشأة -4
  .توفير المعلومات كالتزام على المنشاة الخاصة من الناحية المالية -5
  .توفير المعلومات ألغراض الرقابة اإلدارية على المنشاة -6
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  : الجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية للمنظمات غير الحكومية
 األعمال عنه في التنظيمـات      ع المعلومات المحاسبية في تنظيمات قطا     يختلف مستخدمو 

ففي قطاع األعمال يوجد المـستخدمون الخـارجيين مثـل المقرضـين            ، الحكومية واالجتماعية 
أما التنظيمات الحكومية أو العامة فـان       ، والمالك والمستخدمون الداخليين مثل اإلدارة والعاملين     

أما فـي   ، ن في أجهزة السلطة التنفيذية العليا وما يلحقها من إدارات         المستخدمين الداخليين ممثلي  
المنظمات غير الهادفة للربح فان المستخدمين الخارجيين هـم المـساهمون والمـستفيدون مـن        

أما المـستخدمين الـداخليين هـم     ، خدماتها والمنظمات العالمية والباحثون والجمهور والمانحون     
 التي حددها المـساهمون والمتطوعـون ومـدراء         تنفيذ السياسيا رجال اإلدارة القائمين على ت    

والجهات المشرفة علـى تقيـيم مجلـس اإلدارة للمنظمـات غيـر             ، المنظمات غير الحكومية  
  ).Belkaoui, 2004  ,p184(الحكومية

  
أوجه الشبه واالختالف بين المحاسبة التجارية والمحاسبة فـي المنظمـات غيـر             

  ):16-15ص، 2001، كراجة (الحكومية
  :أوجه الشبه

  .كالهما يعتمد مجموعة مستنديه ودفترية ودورة مستنديه متشابهة -1
  .الدليل المحاسبي متوفر في كال المحاسبتين -2
  .اإلطار العام للرقابة الداخلية واحد في كال المحاسبتين -3
  . للعمليات ثم تبويبها وتصنيفهاالًكالهما يعتمد التسجيل أو -4
  .لمالية ضرورية في كال المحاسبتينالتقارير ا -5
  .كالهما يعتمد مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية -6
  .وجود إطار فكرى واحد لتفسير الوحدة المحاسبية في كال المحاسبتين -7
  

  :أوجه االختالف
التجارية تعتمد نظرية الشخصية المعنوية لتفسير الوحدة المحاسـبية بينمـا فـي             المحاسبة   -1

  .سبة الخاصة فإنها تعتمد نظرية األموال المتخصصةالمحا
المحاسبة التجارية تعتمد المعايير والمبادئ المهنية بينما أسس وقواعد المحاسـبة الخاصـة              -2

  .مستمدة من التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة
يتوفر ذلك   التتصف المحاسبة التجارية بالمرونة في اختيار الطرق واألسس بوجه عام بينما             -3

  .في المحاسبة الخاصة
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  .المحاسبة التجارية تعتمد على الموازنة بينما المحاسبة الخاصة ال تعتمد عليها -4
  .اختالف في تطبيق القواعد والمبادئ المحاسبية -5
 نفـس األهميـة فـي المحاسـبة     لالسجالت اإلحصائية هامة في المحاسبة الخاصة وال تحت  -6

  .التجارية
  

  ):387ص، 1981، السقا(حاسبة في المنظمات غير الحكوميةخصائص الم
، اً أو اجتماع  اً أو ثقافي  اًتهدف إلى تحقيق الربح بل تهدف إلى خدمة األعضاء علمي           المنظمة ال  -1

  .يقدر نجاح الجمعية بما حققته من أرباح بل بقدر ما قدمته من خدمات وبالتالي ال
  . حساب إيرادات ومصروفاتوإنما تعد، تعد حساب أرباح وخسائر ال -2
  .تحدد نتائج أعمال الجمعية على أساس قاعدة المقبوضات والمصاريف -3
في حالة وجود فائض أو عجز يرحل إلى حساب         ويوجد في الجمعية حساب لرأس المال        ال -4

 نحيث إن الجمعية ال يملكها شـخص أو مجموعـة أشـخاص وال يكـو              ، احتياطي رأس المال  
  .س الماللألعضاء حصص في رأ

  
  ):67-65ص، 2000، درغام(الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية واستخداماتها

  
  : تتمثل مصادر األموال فيما يلي:)اإليرادات(مصادر األموال

  . وهو مبلغ من المال يدفعه العضو عند انتسابه للمنظمة):القيد(رسوم العضوية لالنتساب -1
من المال يدفعه العضو مقابل االنتفاع من الخدمات التـي           وهو مبلغ    :االشتراكات السنوية  -2

  .تقدمها المنظمة ويدفع في بداية السنة أو خاللها
أو شكل تبرعات   ، وقد تكون بشكل نقدي ويتم إيداعها في الحساب الجاري بالبنك         : التبرعات -3

  .عينية وتضاف كالهما إلى أصول المنظمة
أو أقامـة  ،  مثل تأجير مطعم للغيـر : بها المنظمة  إيرادات النشاطات األخرى التي تقوم     -4

  .أو اى نشاط أخر، أو عقد دورات تدريبية، حفالت
  

  ):المصروفات(استخدامات األموال
  :تنقسم استخدامات أموال المنظمة إلى قسمين هما

  :المصروفات الرأسمالية -1
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أو ضـمانات   ، تـة وهى تلك المصروفات التي تنفقها المنظمة في سبيل الحصول على أصول ثاب           
مثل شراء مباني جديدة أو شـراء أجهـزة   ، رأسمالية تزيد من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها  

  .حاسوب
  
  :المصروفات االيرادية -2

وهى المصروفات التشغيلية األخرى التي تصرف حتى تستطيع المنظمة مزاولة نـشاطها مثـل              
  .مصاريف الكهرباء والمياه والرواتب وغيرها

  
  : المحاسبي في المنظمات غير الحكوميةالنظام

تستخدم المنظمات غير الحكومية وحسب التعليمات التي تصدرها الدولـة مجموعـة مـستنديه              
والتنظيم المحاسبي يعتمـد علـى مجموعـة        ، وتحضير كشوف مالية خاصة   ، وسجالت دفترية 

 فيمـا  لنظمة وتتمث المطلوبة لغرض الرقابة على أموال المتمتكاملة من هذه السجالت والكشوفا    
  ):119-117ص، 1996، الراوي(يلي

تقوم المنظمة المعنية بطبع عدد من المستندات الالزمة التي تحمـل           : المجموعة المستندية -1
  :هم هذه المجموعة المستندية هيأاسمها و

  .مستندات القبض -ا
  .مستندات الصرف -ب
  .المستندات األخرى الالزمة -ج
  
  :تنقسم إلى و: المجموعة الدفترية -2
 على البيانات   لوهي السجالت التي تساعد المنظمة على الحصو      : سجالت بيانية وإحصائية   -ا

واإلحصاءات الالزمة حيث تعتبر هذه السجالت سجالت قانونية يمكن الرجوع إلى محتوياتهـا             
  :عند الرقابة ومن أهم هذه السجالت هي

  .سجل األعضاء -1
  .مومية ومجلس اإلدارةسجل محاضر جلسات الجمعية الع -2
  .سجل الوارد والصادر حيث يتم تدوين المراسالت الصادرة والواردة وحفظها -3
  
  :هذه السجالت فيما بلى تتمثل :سجالت محاسبية -ب
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ثبات فيه ما يتم قبضه وما يتم دفعـه ويتكـون مـن حـالتين               اويتم  : سجل النقدية التحليلي   -1
  .المقبوضات والمدفوعات

، ويتم تسجيل جميع المصروفات النثرية الصغيرة نسبيا      : المصروفات النثرية سجل صندوق    -2
  .ويتم بموجب هذا السجل مسك سلفه نثرية من قبل أعضاء الجمعية

مثل قيـود االفتتـاح،     ، يخصص هذا السجل إلثبات العمليات المركزية     : سجل اليومية العامة   -3
  .ةقيود التسويات الجردي، قيود األقفال

ويخصص هذا السجل لترحيل الحسابات من واقع القيود المركزية التـي     : ستاذ العام سجل األ  -4
  .واستخراج ميزان المراجعة، تم تسجيلها في سجل اليومية العامة لغرض مطابقتها مع اليومية

قد يستخدم هذا السجل إذا كان احد نشاط المنظمة يتعلق ببيع بعض المـواد              : سجل المخازن  -5
  .ازنواألدوات من المخ

  
  :القوائم المالية التي تعدها المنظمات غير الحكومية

تقوم المنظمات غير الحكومية بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية في نهاية العام مثل             
  :تيةاآلوتعد الحسابات ، باقي المشروعات االقتصادية

  .حساب المقبوضات والمدفوعات -1
  .حساب اإليرادات والمصروفات -2
  .الميزانية العمومية -3
  . قائمة التدفقات النقدية -4
  
  :حساب المقبوضات والمدفوعات -1

وهو بمثابة ملخص مبوب لعمليات المقبوضات والمدفوعات النقدية الفعلية للجمعية أو النقابة، وال             
، أو مستحقة ويشمل المصروفات الرأسمالية    ،  في هذا الحساب أية أرقام تخص بنود مقدمة        ليسج
يمكن إعداد الميزانية العمومية من حساب المقبوضـات         وال،  استهالك األصول الثابتة   لال يشم و

  .لتصوير حساب اإليرادات والمصروفاتاًً ويتم إعداده تمهيد، والمدفوعات
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  )2(جدول رقم

  31/12/99 فيالمقبوضات والمدفوعات عن السنة المنتهية /ح

  المقبوضات                                                    المدفوعات
  1/1رصيد النقدية في   **  اإليجار  **
  رسوم العضوية  **  الرواتب  **
  االشتراكات السنوية  **  المصروفات اإلدارية  **
  التبرعات الدورية  **  مشتريات االستثمارات  **
  إيرادات االستثمارات  **  مصروفات المطعم  **
  دات العقاراتإيرا  **  مصروفات الحفالت  **
  إيرادات المطاعم  **  مصروفات المالعب  **
  إيرادات الحفالت  **  مشتريات أصول ثابتة  **
  إيرادات المالعب  **  31/12/99رصيد النقدية   **
  مبيعات األصول الثابتة      **
  اإلعانات      **
**    **    

  100-98ص ،2000 ،درغام :المصدر
  
  :حساب اإليرادات والمصروفات -2

الجمعية في نهاية الفترة المالية قائمة باإليرادات والمصروفات التي تحل محل قائمة اإلرباح             تعد  
وهذا الحساب يجعل مدينا بالمصاريف واألعباء التي تتحملهـا         ، والخسائر في المنشات التجارية   

وزيـادة اإليـرادات عـن      ، ودائنا باإليرادات المختلفة التي تحصل عليهـا الجمعيـة        ، الجمعية
، اإليرادات والعكس يسمى العجز اى زيادة المصاريف على      ، صاريف يمثل فائض اإليرادات   الم

  .ويتم أتباع أساس االستحقاق في عمل هذه الحساب
  

  )3(جدول رقم 

  31/12/99اإليرادات والمصروفات عن السنة المنتهية فى /ح

  داتاإليرا                                                   المصروفات
  اشتراكات /من ح  **  مالبس/الى ح  **
  إعانة/من ح  **  اإليجار/الى ح  **
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  تبرعات/من ح  **  مصاريف إدارية/الى ح  **
  حفلة/من ح  **  استهالك أثاث/الى ح  **
  رسوم العضوية/من ح  **  احتياطي رأس المال/الى ح  **
  إيراد المطعم/من ح  **  الرواتب/الى ح  **
  عجز  **  فائض  **

  120ص، 1996، الراوي :المصدر
  

وهذا الفائض ال   ،  الفائض العام يعنى أن اإليرادات اكبر من المصروفات        :حساب الفائض العام  
وهذا الحساب يقابـل حـساب رأس       ، بل يرحل إلى حساب الفائض العام     ، يوزع على األعضاء  

  .المال في المشروعات التجارية والصناعية
  
  ):102-101ص، 2000، درغام(كز الماليالميزانية العمومية أو قائمة المر -3

ربحية في نهاية العام بإعداد الميزانية العمومية بنفس الطريقة التي تعـد            التقوم المؤسسات غير    
ولكـن  ، بها في باقي المشروعات االقتصادية وذلك بعد إعداد حساب اإليرادات والمـصروفات           

صافى القيمة ليحل محـل حـساب       الفرق الجوهري هو استبدال حساب الفائض العام الذي يمثل          
وتبوب في الميزانية عناصر األصول والخصوم بنفس الطريقـة         ، رأس المال في جانب الخصوم    

  :في المشروعات االقتصادية األخرى وذلك كما يلي
  
  :عناصر جانب األصول واألرصدة المدينة األخرى -1
  .يرها والمباني والسيارات واألثاث وغاألراضي مثل :األصول الثابتة -
مثل النقدية في البنك أو الصندوق واالستثمارات فـي األوراق الماليـة            : األصول المتداولة  -

  .وغيرها
مثل االشتراكات المـستحقة والمـصروفات المدفوعـة مقـدما          : األرصدة المدينة األخرى   -

  .وغيرها
  :عناصر جانب الخصوم واألرصدة الدائنة األخرى -2

ام ألنه يحل محـل رأس المـال، ويـضاف إليـه التبرعـات              مثل الفائض الع  : حقوق الملكية 
  .واإلعانات
  .  مثل القروض والدائنون وغيرها:الخصوم
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  )4(جدول رقم 

  31/12/99 في  عن السنة المنتهيةالميزانية العمومية

  األصول                                                                 الخصوم
  احتياطي رأس المال  ***    األصول الثابتة      
  تبرعات بناء مقر  ***    مباني  ***    
  زيادة اإليرادات عن المصروفات  ***    مجمع استهالك-  **    

*        ****      
        األثاث والتركيبات  ***    
        مجمع استهالك-  **    
*              
  التزامات طويلة األجل      االراضى  ***    

  قرض طويل األجل  ***    مجموع األصول الثابتة      ****
      ****  األصول المتداولة  ***    
        بنك جارى  ***    
        صندوق م النثرية  ***    

        مجموع األصول المتداولة      ****
  أرصدة دائنة أخرى      أرصدة مدينة أخرى      
  اشتراكات مقدمة  ***     مقدمةتاشتراكا  ***    
      ****  إيجار مقدم  ***    

        ألخرىمجموع األرصدة ا      ****
  مجموع الخصوم   *****  مجموع األصول     *****
  377ص، 1998، حميدان: المصدر

  
  :قائمة التدفقات النقدية

 ،معايير المحاسبة الدوليـة   ( كما يلي  كفي قائمة التدفقات النقدية وذل    يتم إعداد وتصنيف األنشطة     
2000(:  

دى مقدرة المنـشأة علـى توليـد         تدل على م   : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     صافي. 1
 التـدفق   صـافي  نقدية داخلة كافية لتغطية التدفقات الخارجة الالزمة للتشغيل، وكلما كان            تدفقات

  . على جودة سيولة المنشأة وربحيتهاالتشغيلي موجباً دل ذلك 
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 أةالمنش تعطي مؤشراً عن درجة توسع ونمو        :االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة      صافي. 2
من   الداخلة التدفقات عن   االستثمارية، فكلما زادت التدفقات الخارجة لألنشطة       انكماشهاأو درجة   

  . المنشأةبيع األصول فإن ذلك يعد مؤشراً جيداً على توسع ونمو أنشطة 
 تعطي صورة كاملة عن سياسات المنـشأة فـي          : التدفق النقدي من األنشطة التمويلية     صافي. 3

 للتمويـل  أن هناك حداً أعلـى       باعتبار حقوق الملكية أو التمويل باالقتراض        عملياتها من  تمويل
  . المنشأة تتعرض إلى العسر المالي والذي إذا تجاوزتهباالقتراض

  
  )5(جدول رقم 

  31/12/1999 السنة المنتهية في عن التدفق النقدي قائمة

  دينار  دينار   من أنشطة التشغيلالنقدي التدفق

  ن أنشطة التشغيلالتدفق النقدي م -
 صافي الدخل -

   االستهالك مصروفات -
   في المخزون السلعي النقص -
   في المصروفات المدفوعة مقدماً زيادة -
   في المصروفات المستحقة نقص -
   التدفق النقدي من أنشطة التشغيل صافي -

  ن األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي م
  مشتريات أصول تابثة-

  دي من األنشطة االستثماريةصافي التدفق النق
  التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

  إيرادات موجلة
  تعديالت صافى األصول

  صافى التدفق النقدي
  صافى الزيادة أو النقص في النقدية

  رصيد النقدية في بداية السنة
  رصيد النقدية في نهاية السنة

**  
**  
**  
**  
**  
  
  
  

**  
  
  

**  
**  

 

  
  
  
  
  

***  
  
  
  

*** 

***  
  
  
  

***  
***  

****  
****  

   p 2006, Garrison  766:المصدر
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  الفصل الرابع

  واقع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

  .مقدمة 
  .تعريف المنظمات غير الحكوميةمعنى و 
  .خصائص المنظمات غير الحكومية 
  .أهداف المنظمات غير الحكومية 
  .مدني الفلسطينينشأة وتطور المنظمات غير الحكومية ودورها في المجتمع ال 
  .اإلطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات األهلية الفلسطينية 
  .األعمال التي يجب على المنظمات غير الحكومية أن تؤديها للمجتمع الفلسطيني 
  .الحاجة التي أدت إلى ضرورة تواجد المنظمات غير الحكومية 
  . فلسطينالمنظمات غير الحكومية والتنمية االقتصادية واالجتماعية في 
  .التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية 
  .وسائل وطرق الرقابة الخارجية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 
  .شبكة المنظمات األهلية 
  .مجال عمل ونشاطات المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 
  .المحاسبة والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية 
  ت غير الحكومية العربية بالمنظمات غير الحكومية الدوليةعالقة المنظما 
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  :مقدمة
ي في المجتمعات الحديثة حيث يسيطر عدد كبيـر مـن           يحتل مفهوم التنظيم أهمية كبر    

من ناحية أخري   ، التنظيمات علي إنتاج السلع والخدمات المختلفة التي يرغبها اإلنسان في حياته          
فهو يتلقـي   ،  وثيقاً بعدد من تلك التنظيمات     ارتباطاًلحديث أصبح مرتبطا    فاإلنسان في المجتمع ا   

وهو يعمل ويحصل علي دخله باالنتماء إلى       ، تعليمه في تنظيم يسمي المدرسة أو جامعة أو معهد        
 المختلفة من تنظيمات تـسمي      وهو يشتري احتياجاته  ، تنظيم يسمى شركة أو مؤسسة أو مصنع      

وأخيـرا فـان جوانـب      ،  أمراضه في تنظيم يطلق عليه مستشفي      وهو يعالج ، أو محالت متاجر  
متعددة من حياته تتولي األشراف عليها تنظيمات تتمثل في األجهزة الحكوميـة المختلفـة التـي           

أو منظمات أخري ال تسعي لتحقيـق الـربح         ، تباشر تطبيق القانون وترعي العالقات بين الناس      
من ناحية أخرى فـان اإلنتـاج       ، ه في تنظيم معين   وعلى ذلك فاإلنسان الحديث يعيش معظم وقت      

المستمر من السلع والخدمات ودرجة تقدم المجتمع ورفاهيته تتوقف علـي كفـاءة التنظيمـات               
  ).5ص، 1975، السلمي(المختلفة التي تباشر استغالل موارد المجتمع وثرواته

  
 غير الحكوميـة    ويعتبر العمل الخيري في األراضي الفلسطينية الذي تقوم به المنظمات         

حيث كـرس   ، برز أشكال التعاون والتكافل لدي الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه         أواحداً من   
المبنيـة علـى روح التعـاون وروح        ، العمل األهلي والخيري كل خصائص الشعب الفلسطيني      

وذلك من اجل رفع مـستوى المعيـشة وتقـديم الخـدمات االقتـصادية والـصحية                ، الجماعة
كما لعبت المنظمات غير الحكومية أدواراً مختلفة انسجمت مع األوضاع السياسية           ، ةواالجتماعي

، تمثلت في صـعيد مقاومـة الهجـرة اليهوديـة         ، واالجتماعية التي مر بها المجتمع الفلسطيني     
وتركز العمل  ، ومصادرة األراضي باعتبارها الخط األساسي الذي كان يهدد المجتمع الفلسطيني         

  ).14ص، 2005، يالجد يل(البة باالستقالل والوحدة العربيةاألهلي على المط
  

  : المنظمةىمعن
 هي كيان يتكون في األسـاس مـن اجتمـاع مجموعـة مـن              Organizationلمنظمةا
للقيام بأنشطة تهدف إلى تحقيق نتائج ومنافع مشتركة يستفيد منهـا هـؤالء        ) اثنين أو أكثر  (البشر

 توجد في مختلف مجاالت الحياة فـي        ىنظمة بهذا المعن  والم، البشر بشكل مباشر أو غير مباشر     
منظمـات  ) األحزاب والجماعات السياسية المختلفـة    (فهناك منظمات سياسية  ، المجتمع المعاصر 

المدارس والجامعـات ومراكـز البحـث       (منظمات ثقافية وتعليمية  ) الجمعيات الخيرية (اجتماعية
  ).61ص، 1995، السلمي(جد المنظماتوهكذا في كل مجاالت اإلنتاج والخدمات تو) العلمي
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  :تعريف المنظمات غير الحكومية
الهيئـة أو   ، 2000لـسنة   ) 1(يعرف قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهليـة رقـم             

يقل عن سـبعة أشـخاص        بموجب اتفاق بين عدد ال     أهي شخصية معنوية مستقلة تنش    : "الجمعية
 جني الربح المالي بهدف اقتسامه بـين        استهداف لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون      

  .)2000لسنة، )1(قانون رقم("األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية
  

غرضها األساسي  ، أي هيئة مؤلفة من سبع أشخاص فأكثر      "ويقصد بكلمة جمعية خيرية     
جني تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات االجتماعية للمواطنين دون أن تستهدف من نشاطها أو عملها          

، الـراوي " ( أهـداف سياسـية    أيالربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة الشخصية أو تحقيق          
  ).111ص، 1996

  
منظمات أو مؤسسات اجتماعية وغير ربحية      "وقد عرفت المؤسسات غير الحكومية بأنها       

أو بمؤسسات القطاع الخاص التي تهـدف أساسـا إلـى           ، صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية     ال
ويقوم بعمل تلك المؤسسات األفراد أو المجموعات وتـستمد قوتهـا مـن             ، قيق الربح المادي  تح

سـواء  ، خرآلوبالقدر الذي تتاح أو تقيد فيه هذه الحريات من مكان           ، الحريات الطبيعية لإلنسان  
أو لخدمة  ، كانت هذه المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع مدني لحماية الحقوق السياسية واالقتصادية          

أو لخدمـة   ، أو لحماية مجموعة بعينها كاألقليات واألطفال والنـساء والمعـاقين         ، ف معينة أهدا
والثقافيـة  أغراض عامة تعود بالنفع علي المواطنين بصفة عامة كالعمل في مجاالت الـصحية              

  ).86ص ،2004 ،شبير"(وحماية البيئة ومحاربة الفقر ونحو ذلك
  

إلـى جملـة    ) NGOs(حكومية المعروفة بــ     يشير مفهوم المنظمات األهلية غير ال     و    
 االجتماعية الطوعية التي تنشط في مجاالت مختلفـة مثـل الخـدمات االجتماعيـة               المبادرات

 إضافة لالهتمام بشؤون البيئة والتنميـة       ،والمساعدات الخيرية وخدمات التعليم والصحة والثقافة     
 والدفاع عن حقوق اإلنسان والطفـل       والتدريب المهني وتأهيل النساء وتنمية المجتمعات المحلية      

  .وغيرها
  

مجموعة المؤسسات والتنظيمات االجتماعية التـي      " : هو أما المجتمع المدني تعريفاً    
 ، سياسية واقتصادية واجتماعية   ،تعمل باستقالل نسبي عن الدولة لتحقيق أهداف وغايات متنوعة        

نوادي الثقافيـة، غـرف التجـارة       وينطوي على األحزاب السياسية، والنقابات، واالتحادات وال      
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 والشرط الكافي واألساسي لقيام هـذه الـروابط بـين           ،"والصناعة، التنظيمات الحرفية والمهنية   
 ،أبو حـالوة  (تماءات التقليدية ما قبل المدينة    األفراد هو ارتكازها على مفهوم المواطنة كبديل لالن       

http://www.mokarabat.com/kri1.htm /8/2007(.  
  

 .N. G(ويطلق علي المؤسسات األهلية اسم جمعيات أهلية أو منظمات غير الحكوميـة  

Os(    وتعتبر الجمعيات األهلية أو مؤسسات المجتمع المدني قطاع        ،  أو مؤسسات المجتمع المدني
القطـاع  (مؤسسات والـشركات الربحيـة    في الدولة نظرا لتميزها عن الThird sectorثالث 
  ).39ص، 2005، شرف)(القطاع العام(الحكومية وعن المؤسسات ، )الخاص

  
  :خصائص المنظمات غير الحكومية

هناك بعض الخصائص والمميزات التي تتميز بها المنظمات غير الحكومية عـن غيرهـا مـن                
  ):62-61ص، 2006، مرزوق(وتتمثل فيما يلي المنظمات 

  . رسمي يتسم بالدوام إلى حد كبيرلها هيكل -1
  . ال تضع هدف تحقيق الربح من بين أهدافهاىغير هادفة للربح بالمعنى العام بمعن -2
نه ال يجب أن تكون لها عالقة هيكلية مؤسسية بالحكومـة وإن كـان              أ ىغير حكومية بمعن   -3

 .بإمكانها الحصول على مساعدات من الحكومة مالية وفنية

 .كة التطوعية سواء من حيث النشأة أو األنشطةتقوم على أساس المشار -4

رغم ما يكون لها من مواقـف بـشان بعـض           ، ال يكون لها تحالفات مع األحزاب السياسية       -5
 .القضايا السياسية

 قائمة على أسس غير قرابية أو       أي،  أن تكون العضوية طوعية    ىبمعن، أن تكون غير ارثيه    -6
 الحال في المنظمات العشائرية     و األسري كما ه   يكون الفرد عضواً فيها النتسابه     وال، عرقية

 .أو الدينية
 

  ):2006، منصوري(  للمنظمات غير الحكوميةأخري خصائص وأضاف منصوري
 الـشركات أو التبـرع بالوقـت أو       د و الهبات النقدية من قبل األفرا     أن تستفيد من الصدقات و     -

  .استقطاع من الراتب والتركات
  .آلخرين أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو جميع الناسلب منافع لجأن تكون أدوات  -
  .الخيرية لرقابة ضريبية صارمةتخضع الهيئات والمؤسسات  -
الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس األمناء التي تدير هـذه                -

  .في كل زمان أولويات العمل ومواطنه المؤسسات لتقرر
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اع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصـة علـى مـستوى             ارتباط مؤسسات القط   -
 والمنظمات  الخيرية اتتتسم المؤسس كما   ،بعض قيادات العليا لهذه المؤسسات    المتبرعين بالعمل و  

  .  بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من المؤسسات الحكوميةغير الحكومية
لذي يعتبـر أغلـى عناصـر       عمل التبرعي وا  حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير من ال        -

  . االقتصاديات الغربيةاإلنتاج في
 مختلفة كاإلعفاءات الضريبية واإلعفاءات      يأخذ أشكاالً  اً حكومي اً تتلقى المؤسسات الخيرية دعم    -

  .في الرسوم كما تتلقى منحا من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية
ة في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع الثالـث           طبقا للتشريعات المدني   -

بالشخصية االعتبارية إضافة إلى ضرورة الحصول على إذن السلطة اإلدارية المختـصة عنـد              
  .التأسيس واالستثمار لها

  القيام على أساس مبادرات أهلية واالعتماد على التمويل الذاتي والتمتـع باالسـتقالل اإلداري               -
  .ال عن تعدد األنشطة واألعمال والمشروعاتفض

 
  :أهداف المنظمات غير الحكومية

 األهـداف العامـة     يمكن التمييز بين نوعين من األهداف للمنظمات غير الحكومية وتتمثل فـي           
  ):112-112ص، 1996، الراوي(واألهداف الخاصة

  :األهداف العامة: أوالً
  . واالتحادات في المحافظات في البالدرسم السياسة العامة لنشاط الجمعيات الخيرية -1
العمل على تنسيق الخدمات الخيرية واالجتماعية التي تقوم بها االتحادات فـي المحافظـات               -2

 .والجمعيات الخيرية المنظمة إليها وتوفيق عرض التعاون بين االتحادات والجمعيات

س توافـق   رسم سياسة واضحة لتمويل الجمعيات الخيرية عن طريق وضع برنامج مـدرو            -3
  .عليه الحكومة يتعلق بجمع التبرعات وإقامة الحفالت داخل البالد وخارجها

 .تأمين تبادل المعلومات المتعلقة بالخدمات االجتماعية بين االتحادات في المحافظات -4

 .تولى تنظيم ندوات وحلقات سنويا للدراسات االجتماعية -5

 .حسم ما ينشأ من خالف بين االتحادات في المحافظات -6

قديم المساعدات المالية والعينية إلى االتحادات والجمعيات المنظمة إليها وكذلك القيام بتنفيذ            ت -7
ودعم مشروعات العمل االجتماعي التي يتبناها المجلس التنفيـذي أو الجمعيـات الخيريـة              

 عدات للحاالت االجتماعية الطباإلضافة إلى تقديم المسا

  :األهداف الخاصة: اًثاني
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 األساسي للمنظمات غير الحكومية عدد من األهداف المطلوب تحقيقها ومن أجلها            يتضمن النظام 
  :أقيمت المنظمة وذلك كما يلي

حماية ورعاية األفراد واألسر المحتاجة من خالل تقديم المعونة المالية أو الطارئة لهـم أو                -1
  .لها
ا وذلك من خالل التأهيل      العمل على توفير فرص العمل أو اإلنتاج للفرد ولألسرة أو زيارته           -2

  .المهني أو الجسماني
التوصية لوزارة الصحة أو للوزارات المعنية لصرف بطاقات تأمين صحي لغير المقتـدرين        -3

  .أو المنتفعين من خدمات الصندوق وفق نظام التأمين الصحي المعمل به
  .هات المختصةتوفير التدريب المهني للفئات المنتفعة من الصندوق لدي المؤسسات والج -4
  .إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه -5
  

  :المنظمات األهلية في فلسطين
يعاني قطاع المنظمات األهلية في فلسطين من عدم وجود خطـة تنمويـة ومجتمعيـة               

خاصة التنـسيق   واضحة ومتفق عليها بين األطراف المختلفة ومن ضعف التنسيق المنظم بينها و           
كما يعاني من ضعف عالقة المجتمع األهلي والضعف االجتمـاعي وعـدم            ، مع السلطة الوطنية  

ربط عالقتها مع الجهات المانحة وتحقيق األهداف السياسية للشعب الفلسطيني وأهملت متابعـة             
  ).2004، عبد الهادي(إصالح السلطة الوطنية الفلسطينية

 
  :ومية ودورها في المجتمع المدني الفلسطينينشأة وتطور المنظمات غير الحك

 قدرة على قيادة عمليـة      األكثر الحكومية باتت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير      
ات والنزاعـات    بالصراع الً انشغا أكثر تظل الحكومات التنمية خاصة في مجتمعاتنا النامية حيث       

ير ي بضرورات التغإيمانهاتها من قوة المجتمع المدني تستمد قو فمنظمات ،ةالسياسية حول السلط
 األنشط في صناعة التغيير لذلك تجدها       اإلسهامفي الحكومات في    أي أمل    من يأسها تجاه     وأيضا

 اإلنـسانية مقدراتها المالية في مجاالت التنمية ورفع القدرات واستشعار الحاجات  رغم محدودية
 اً ومساعداًرقيب األكثرلية التنمية ستكون  المنظمات غير الحكومية وهي تقود عمإنكما  ،عللمجتم

وقد عملت المنظمات ، يهم الناس  فيماهتمامهاافي ذات الوقت للسياسات الحكومية وتحويل بؤرة 
حل والظروف كان من أهم هذه المراحل مـا         اغير الحكومية في قطاع غزة عبر العديد من المر        

ــي ــادي(يلـــــــــ ــد الهـــــــــ  ،2004،عبـــــــــ

http://www.pnic.gov.ps/arabic/ngos/derasat/derasat_1.html،/8/2007:(  
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هناك من يعتبر أن الخطوات األولى لوجود العمل األهلي في فلسطين قد ظهر في العام               
، اومة الهجرة اليهودية إلى فلسطين    ن المنظمات األهلية قامت بدور هام جداً في مق        إحيث  ، 1917

منذ انتهاء الحرب العالمية األولى واحـتالل       ، وكذلك قامت بدور ريادي ضد مصادرة األراضي      
، 1948-1917وقد نشأت في هذه الفترة      ، 1922فلسطين وإعالن االنتداب البريطاني عليها عام       

غاثيـة واإلنـسانية    إللمساعدات ا العديد من المنظمات الفلسطينية التي كان أساس نشاطها تقديم ا         
حيث ركزت النقابات العمالية مثل     ، وقد تميزت أشكال العمل األهلي في هذه الفترة       ، نللفلسطينيي

والتـي  ، والجمعيات الخيريـة  ، واتحاد الطالب ، واتحاد المرأة ، 1925جمعية العمال العرب عام   
لتصدي لمشروع تأسـيس وطـن      ركزت في عملها على المطالبة باالستقالل والوحدة العربية وا        

  . قومي لليهود في فلسطين
  

حيث سادت حالة من اإلحبـاط فـي صـفوف          ، والفترة التالية وبعد قيام دولة إسرائيل     
على حرية وتنقل المـواطنين     ، المجتمع الفلسطيني رافقها تشديد قبضة النظام المصري واألردني       

حـزاب الـسياسية وتراجـع عمـل         إلى إضعاف األ   يوهذا أد ،  وقطاع غزة   الغربية في الضفة 
 على مقاومة كافـة     اً متركز 1967-1948وكان العمل األهلي في هذه الفترة       ، المنظمات األهلية 

وتميـز  ، أشكال التوطين وكانت قضية الالجئين وحق العودة محور االهتمام لعمل هذه المنظمات       
  :العمل األهلي في هذه الفترة

، ولم يـتم    والقوة والسيطرة إلى األردن ومصر    السلطة   تركز الهدف في البداية على مركزة        -1
  . األوضاع االقتصادية واالجتماعيةعمل الكثير لتحسين

مدنية واألمنية في الفتـرة      تم استخدام وسائل عنيفة وقاسية إلحكام السيطرة على الشؤون ال          -2
  .األولى

 قبـل   لتجـارة مـن    تمت السيطرة على جميع شؤون التعليم والصحة والرفاه االجتماعي وا          -3
  .الحكام األردنيين والمصريين

، النتـداب االجتماعي الذي بدأت بعض مالمحه تتشكل في عهـد ا         ون التطور االقتصادي    إ -4
  .1948قد توقف تماماً بعد حرب عام ، اصة خالل الحرب العالمية الثانيةوخ
عن الفلسطينيين   يعود السبب الجوهري في توقف التطور االقتصادي االجتماعي إلى انقطاع            -5

  .ة إلى اقتالعهم وتشتيتهم بالخارج، التي فقدوها إضافمصادرهم الطبيعية وخاصة األرض
  

فيـرى  1967أما في فترة ما بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عـام              
أن المنظمات األهلية كانت لها المساهمة الملحوظة في التـصدي لـسياسات            ) 2001، محيسن(
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 فـي مجـال     اً مركزي اً دور اكما كان له  ، ل العنصرية تجاه األرض واإلنسان والمؤسسات     االحتال
  .البناء والتنمية تحت ظروف االحتالل

  
، على األراضي الفلـسطينية   ، 1994طة الفلسطينية عام    لوالمرحلة األخيرة وهي قيام الس    

مـل األهلـي    دوار جديـدة للع   أحيث دشن مرحلة جديدة أدت إلى بلورة مفـاهيم ومـضامين و           
،  واالقتصادية التي حصلت على الصعيد الفلسطيني      ةوعلى ضوء التطورات السياسي   ، الفلسطيني

وميالد السلطة الفلسطينية فقد أصبح من الضروري على كافة المنظمـات األهليـة الفلـسطينية               
هليـة  وتميزت هذه الفترة من عمل المنظمات األ      ،  وأهدافها البعيدة  ألراؤهاإجراء مراجعة شاملة    

  ):84ص، 2000، يغوثالبر(ية نظرا لالعتبارات التاليةبنشاط متزايد للمنظمات األهل
 ضد  انت تمارس من قبل االحتالل اإلسرائيلي      زوال المعوقات والعراقيل والضغوطات التي ك      -1

  .المنظمات األهلية والقائمين عليها
غاثة والتنمية التي تقوم بهـا   السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بأنشطة اإل   قصور ضعف و  -2

  .المنظمات األهلية
 استحواذ برامج ومشاريع المنظمات األهلية الفلسطينية على نسبة عالية من منح وتبرعـات              -3

 أدى إلى حدوث حالة من التوتر والصراع بين الـسلطة           األمر الذي ، الدول والمؤسسات المانحة  
 فـي   اًسسات األهلية القيـام بـدور هـام جـد         وقد استطاعت المؤ  ، الوطنية والمنظمات األهلية  

استراتيجيات التنمية ألنها تتمتع بقدرة عالية من المرونة والتحرك وسـرعة األداء بعيـدا عـن                
التعقيدات والروتين إضافة إلى أنها يمكن أن تعمل في مجاالت ومناطق لم يصل إليهـا العمـل                 

  .الحكومي أو القطاع الخاص
  

  :مل المؤسسات األهلية الفلسطينيةاإلطار القانوني المنظم لع

  :استعراض تاريخي لمرجعيات العمل األهلي الفلسطيني القانونية
 ومنذ انطالقته محكوماً بعدد من التشريعات التـي حـددت           ي العمل األهلي الفلسطين   بقية

وإدراكاً من هذه الحكومـات     ، اإلطار القانوني الذي نظم عملية تأسيس وتسجيل وتسيير شؤونها        
حتالالت لما تشكله هذه المنظمات من تأثير وما تتمتع بـه مـن دور فـي قيـادة الـشعب                    االو

 إلى وضع المؤسسات تحت سمع      يوربما كان إصدار هذه القوانين والتشريعات يرم      ، الفلسطيني
وبصر الحكومات المتعاقبة وفيما يلي استعراض للقوانين ذات العالقة بشان المؤسسات األهليـة             

  ):64ص، 2006، قمرزو(الفلسطينية
  :  قانون الجمعيات الخيرية العثماني-1



 

 

 

97 

ليكون أول التشريعات التـي حكمـت عمـل هـذه           ) م1908(ه  1327/رجب/29صدر بتاريخ   
 في قطاع غزة حتى صدور قـانون الجمعيـات الخيريـة    اًالمؤسسات وقد بقي هذا القانون ساري    

  .2000لعام ) 1(رقم والهيئات األهلية الفلسطينية 
  :ن الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية األردنيقانو -2

وقد اعمل بهذا القانون في الضفة الغربيـة إبـان          ) 33(  وحمل رقم  1966صدر في عمان عام     
 عندما الغي بموجـب قـانون الجمعيـات         2000الحكم األردني وظل ساري المفعول حتى عام        

  . الفلسطيني الخيريةالخيرية والهيئات
  :ئيلي في منطقة القدس المحتلةالقانون اإلسرا -3

  .1967صدر بعد االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس عام 
  :األمر العسكري اإلسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء -4

  .وقض بتعديل قانون الجمعيات العثماني السابق الذكر) 686(  وحمل الرقم1970وقد صدر عام 
  : الفلسطينيقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية -5

ونـشر  1/ وحمل الـرقم     2000/كانون ثاني /16صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ       
 وشكل منذ ذلـك التـاريخ       2000/آذار  /31بالجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول اعتبارا من        

 وبناء عليـه طلبـت    ، المرجعية التشريعية الجديدة والوحيدة لعمل المؤسسات األهلية الفلسطينية       
  . األهلية إعادة توفيق أوضاعها لتنسجم من مواد القانونتوزارة الداخلية الفلسطينية من المؤسسا

  
  :ألعمال التي يجب على المنظمات غير الحكومية أن تؤديها للمجتمع الفلسطينيا

تتحمل منظمات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات األهلية العاملة في المجـاالت االجتماعيـة              
  وذلك في العديد من األعمال والمتطلباتصادية وحقوق اإلنسان، مسؤولية مضاعفة، واالقت

ويمكن على سبيل المثال التذكير ببعض ما يجب على هـذه المنظمـات أن              التي يجب أن تؤديها     
  ):2001 ،محيسن(تشتغل عليه

  . إجراء تقييم شامل لهياكلها وبرامجها وخياراتها وخططها في ضوء ما يجري اليوم-1
  . محاولة فهم وتحليل ما يجري وامتالك رؤية وموقف يساعد على وضع السيناريوهات-2
  . إعداد خطط طوارئ بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة-3
  . وقف كافة أشكال التطبيع والمشاريع المشتركة مع المؤسسات اإلسرائيلية-4
 موفدين للخارج لـشرح األوضـاع        دعوة وفود أجنبية لزيارة األراضي الفلسطينية، وإرسال       -5

  .التي يعاني منها شعبنا وتفنيد الرواية اإلسرائيلية وكسب تعاطف هيئات ومؤسسات دولية
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 االنشغال بالمشاريع والبرامج قصيرة األجل والتي توفر الحد األدنى من األمن الغذائي وبما              -6
  .يعزز من الصمود والبقاء

وضرب المثل في التكافل االجتماعي وتشكيل صـندوق         ترشيد اإلنفاق ووقف مظاهر البذخ،       -7
  .لدعم األسر المحتاجة والمتضررة

 المبادرة إلى تشكيل شبكات لوائية ومناطقية تضم المؤسسات العاملة، تـضطلع باإلشـراف              -8
  .على تنفيذ خطة طوارئ متكاملة في المنطقة المعنية

تتشكل لمتابعة قضايا الجمهور، والمساهمة      االشتراك بفاعلية في اللجان الوطنية والعامة التي         -9
  .في بلورة خطة اقتصادية واجتماعية وطنية عامة

 تعزيز الدور الميداني وخاصة في مواقع المواجهة وزيارة المتضررين والمـشاركة فـي              -10
  .الفعاليات الجماهيرية التي تدعو لها قيادة االنتفاضة

ة وتفعيل المبادرات في هذا االتجاه، وإعادة هيكلة        والجماهيري  إعادة االعتبار لقيم الطوعية    -11
  .األوضاع التنظيمية لمعظم هذه المنظمات بما يتالءم واألوضاع الناشئة على األرض

تمكـن    وتأهيـل عية وتوتعبئة المساهمة في رفع الروح المعنوية للجمهور والقيام بفعاليات        -12
  .دورها بفعاليةالفئات من التفاعل مع المتغيرات بإيجابية وتسهم ب

  
  :الحاجة التي أدت إلى ضرورة تواجد المنظمات غير الحكومية

 إن التغيرات التي يشهدها قطاع العمل األهلي في العديد من البلدان العربية مؤشر لجملة             

 كمـا  ، تحوالت وتغيرات اجتماعية واقتصادية، وبدرجة أقل سياسية بدأت تشهدها هذه البلدان       من
في جزء منها كأثر التجاهات عالمية أبرزت تصاعد وزن القطـاع الثالـث             تظهر هذه التغيرات    

وأهمية المنظمات غير الحكومية في تعاملها مع مشكالت السكان والبيئـة والفئـات المحرومـة               
 لكن ما هي العوامل واألسـباب       ،واألقل حظاً، إضافة إلى قضايا حقوق اإلنسان والمرأة وغيرها        

، حـالوة  بـو أ(القطـاع األهلـي فـي األقطـار العربيـة         التي أسهمت فـي تغييـر مكانـة         

http://www.mokarabat.com/kri1.htm/9/2007(.  

  

يبين التحليل المتأني للعوامل االجتماعية واالقتصادية الكامنـة وراء هـذا التحـول أن هنـاك                
 أوالهما بالسياسات التنموية التي اتبعتها أغلب الدول العربية بمـا           تتعلق: مجموعتان من العوامل  

تضمنته من إخفاقات ونجاحات وبما تكشفت عنه من الثغرات والنواقص، في حين تتصل ثانيتهما              
عن هـذه    االجتماعية والهيكل السكاني المرتبط بمطالب واحتياجات جديدة ناجمة          ةبتغييرات البني 
  .المستجدات
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التضخم  السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها غالبية البلدان العربية لمواجهة        لقد أسفرت   
وعجز الميزانيات عبر تحرير السوق واالتجاه نحـو الخصخـصة واإلصـالحات االقتـصادية            
الهيكلية، عن انخفاض اإلنفاق الحكومي على الخدمات العامة في قطاعـات الـصحة والتعلـيم               

 إلى بروز أهمية دور القطاع األهلي في تغطية جانب من مطالب            ى أد  مما ،والرعاية االجتماعية 
 وهو دور طبيعي وضروري من حيث أنه مكمل لدور الدولـة مـن جانـب،                ،السكان وإشباعها 

وبالتوازي مع السياسات االقتـصادية     ، إضافة إلى الدور المتعاظم للقطاع الخاص من جانب آخر        
الحكومات في اإلنفاق على الخدمات العامـة والرعايـة         واالجتماعية التي نجم عنها تراجع دور       

وصل معدل نمو الـسكان     دول العربية نحو التزايد المستمر      االجتماعية، اتجه عدد السكان في ال     
 يعني هذا أن ثمة احتياجات ومطالب سكانية جديـدة ال تـستطيع             ،إلى أعلى المعدالت في العالم    

حتياجات مرتبطة بمجتمعات فتية تصل فيها نـسبة        الحكومات إشباعها، خاصة إذا كانت هذه اال      
 هذا باإلضـافة إلـى الظـروف        ، من إجمالي عدد السكان    %40 سنة حوالي    15األعمار دون   

مثـل  (االستثنائية التي شهدتها بعض األقطار العربية بسبب الحروب والكوارث البيئية والطبيعية          
ور مهم لمنظمات القطاع األهلـي فـي         والتي برز فيها د    ،)لبنان وفلسطين والسودان والصومال   

تلبية حاجات السكان، حيث استجابت بمرونة عالية للمشكالت والمتغيرات التـي شـهدتها هـذه               
المجتمعات، لقد وصلت إلى أزمة انسداد أفق وتباطؤ في النمو الفعلـي بـسبب البيروقراطيـة                

القيام باإلصالحات االقتصادية    مما يستدعي    ،والروتين والفساد وتقييد المبادرة وكبح االستثمارات     
  . وإعادة الهيكلية والخصخصة وتنشيط المبادرات الخاصة

  
أما المجموعة الثانية، فقد عانت معظم بلدانها من مشكلة تفاقم سوء التوزيع في الثروات              
والدخول نتيجة إلجراءات الخصخصة واإلصالحات المالية وضغوط صـندوق النقـد والبنـك             

 األمر الـذي يـستلزم إعـادة        ، إلى تفاقم ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة الفقر        مما أفضى  ،الدوليين
النظر في اآلثار االجتماعية السلبية لهذه السياسات التنموية والعمل على إيجاد التوازن الـصعب              

، وية ومقتضيات العدالة االجتماعيـة بين سياسات التحرير االقتصادي وبين حاجات المجتمع التنم       
المجتمـع  هتمام بالمنظمات األهلية باعتبارها إحـدى مكونـات         ا  هنالك يتضح أن أصبح  ن هنا   م

  .المدني في البلدان النامية

  

  :المنظمات غير الحكومية والتنمية االقتصادية واالجتماعية في فلسطين
والقطـاع  ، القطاع العام : تصنف القطاعات االقتصادية إلى ثالثة قطاعات اقتصادية هي       

  ).العمل االجتماعي التطوعي(هليوالقطاع األ، الخاص
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لعبـت  ،  على اختالف أنواعهـا    ةوالقطاع األهلي أو المنظمات غير الحكومية الفلسطيني      
 في حمايـة النـسيج االجتمـاعي واالقتـصادي للمجتمـع        اً مركزي اًدور، خالل العقود الماضية  

وإن غيـاب   ، جـوده  تهدد كيانه وو   لالفلسطيني من كافة التحديات والمخاطر التي كانت وال تزا        
ميزتـه  ، الدولة الفلسطينية أعطى المنظمات األهلية والقطاع األهلي خصوصية فريدة من نوعها          

 فـي مقاومـة االحـتالل       اًفقد لعب هذا القطـاع دور     ، عن غيره من األقطار العربية والعالمية     
ل دعم  من خال ،  العنصرية تجاه األرض واإلنسان والمؤسسات     هالصهيوني وفى التصدي لسياسات   

والقيام بادوار متعددة من شانها أن تـساعد فـي تنميـة            ، اً واجتماعي اًاألسرة الفلسطينية اقتصادي  
ومن هنا يمكن القول أن المنظمـات       ، وتعزيز صموده في وجه ما يخطط له      ، المجتمع الفلسطيني 

غير الحكومية في فلسطين لعبت دورا مركزيا في مجال البناء والتنمية فـي ظـروف احـتالل                 
  .وعنصري واستيطاني، إجالئي

  
، وقد زاد االهتمام بالمنظمات األهلية خالل العقود الثالثة األخيرة في معظم دول العـالم             

 الموجه مـن القمـة إلـى        ةولعل من أهم األسباب التي دفعت في هذا االتجاه فشل أسلوب التنمي           
ومـا  ،  الفئات المستهدفة  واألداء الضعيف لبرامج المساعدات الخارجية في الوصول إلى       ، القاعدة

رافق ذلك من اتهام للحكومات في الدول النامية بإساءة استعمال المعونات المخصصة لمـساعدة              
كمـا أن تحـرر     ، الفئات الفقيرة والمحتاجة باستخدامها في أغراض غير إنمائية كالتسلح وغيره         

ها إلصالحات اقتـصادية    معظم الدول النامية من النظم المركزية وإتباعها القتصاد السوق وتبني         
وساعدت على نمـو    ، اشتملت في غالبيتها على سياسات وإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص         
وقد ساعدت الـدول    ، المنظمات األهلية باعتبارها أداة اجتماعية مساعدة على التغيير المرغوب        

لهـذه المنظمـات   المانحة في تعزيز دور المنظمات األهلية في الدول النامية من خالل تكليفهـا              
بغرض تجاوز المتطلبات المالية واإلدارية غير المرنة التـي تفرضـها        ، بإدارة برامج مساعدتها  

  ).7ص، 1999، أسكو(األنظمة الحكومية في إدارة وتنفيذ هذه البرامج
  

  :التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية
وقـات وهنـاك بعـض      أن عمل المنظمات غير الحكومية غير مسهل في كثير من األ          
 :)2004 ،عبـد الهـادي   (المعوقات التي تحد وتعوق من عمـل هـذه المنظمـات كمـا يلـي              

 حجم التمويل الزائد    ت الفقر والبطالة خالل االنتفاضة، بدرجة تفوق، بكثير       إن ارتفاع مستويا   -1
 علـى   والعودة إلى وسائل إغاثية لمواجهة ظاهرة الفقر قد ترك وسيترك آثاراً سـلبية            ) الطارئ(

، أن توجه معظم المنظمات األهلية الفلسطينية إلى        ت التنمية المستدامة في المستقبل    صعيد إمكانيا 
والمساعدات العينية والنقدية وبعض البرامج الطارئـة فـي         " خلق فرص العمل الطارئة   "برامج  
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لتقليل مـن   القطاع االجتماعي بدون ربط هذا التوجه برؤية مستقبلية للتنمية المستدامة من شأنه ا            
، لـيس لهـا صـلة       ة خدمة أهـداف آنيـة ضـعيفة       االستخدام األمثل للمصادر المتاحة ومحاول    

، فعلى الرغم من وجود وعي متزايد لدى المنظمـات           تنموية مستدامة وطويلة األمد    بإستراتيجية
لطارئة برؤية تنموية طويلـة المـدى، أي القيـام          األهلية الفلسطينية بضرورة ربط المساعدات ا     

 أن  ، إمكانيـة  وإنمـا ) قتة مثالً   خلق فرص عمل مؤ   (، ليس لها فقط مردود آني       شاريع طارئة بم
بشكل واضح خالل الممارسة    ، لم يتبلور    يكون لها تأثير تنموي مستدام، فإن هذا الوعي النظري        

  .الفعلية
 لـى إن حالة اإلغالق الشامل للمدن والقرى الفلسطينية قد حد من قدرة المنظمات األهلية ع              -2

، لقد أدى هذا الوضع     ات الضعيفة والمهمشة   خدمة الفئ  تنفيذ برامجها ومشاريعها بكفاءة، وبالتالي    
ذلـك سـلباً علـى المجتمـع        ، وتـأثير    ى صعوبة الوصول إلى خدمات مالئمة     المعقد أيضاً إل  

، لقد أدى هذا الوضع أيضاً إلى زيادة انكشاف المجتمع الفلسطيني وضـعف قدرتـه               الفلسطيني
  .صمود والمقاومةعلى ال

رية في مؤسـسات الـسلطة       على الرغم من اهتمام المؤسسات األهلية بعملية اإلصالح الجا         -3
 في  ، أن إهمال هذا الجانب الهام كعنصر استراتيجي       تمام لم يكن كافياً   ، إال أن هذا االه    الفلسطينية

نية على  آ آثاراً سلبية    ، قد ترك  وبالتالي تعزيز المشاركة الشعبية   ،  تعزيز قوة المجتمع الفلسطيني   
مستقبل التنمية في فلسطين وكذلك على مستقبل التحول الـديمقراطي، إن االنحيـاز المـستمر               

حـساب النـضال الـديمقراطي      ، تاريخياً لمسائل التحرر الوطني على       األهليلمنظمات العمل   
ى الصعيد  عل، قد أضعف إمكانية تحقيق انجازات فعلية        المجتمعي، وعلى حساب العمل التنموي    

، لقد انعكس ذلك سلباً علـى       خطة موحدة في هذه المرحلة الهامة     ، لقد كانت هناك     الوطني نفسه 
  .خاصة مع غياب معايير واضحة للدعمتعظيم االستفادة من المنح الطارئة و

لي لمعظم مناطق في الضفة الغربية، واإلغالق الشامل لقطـاع           استمرار االحتالل اإلسرائي   -4
، قد عزز من دور المنظمات األهلية الفلسطينية على          فعاليات انتفاضة األقصى   واستمرار،  غزة

تنمويـة لتعزيـز صـمود       ستراتيجيات، واقتراح ا  اومة االحتالل اإلسرائيلي من جهة    صعيد مق 
، لقد أدت التغيرات الـسياسية الحـادة إلـى          ي ومقاومة االحتالل من جهة ثانية     الشعب الفلسطين 
  .هلية على الصعيد الوطنينظمات األتنشيط دور الم

  
  :وسائل وطرق الرقابة الخارجية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

تتنوع أساليب الرقابة على المؤسسات األهلية باختالف الجهة التـي تمـارس العمليـة              
 وتشتمل أجهـزة  ،  الختالف الصالحيات القانونية واإلمكانيات الرقابية لتلك الجهات       اًالرقابية نظر 
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إضافة ، التدقيق الخارجية علي كل من وزارة الداخلية الفلسطينية وديوان الرقابة المالية واإلدارية           
  ):47ص، 2006، شرف(وذلك كما يلي، إلى مدقق الحسابات الخارجي المستقل

  
  : أساليب وزارة الداخلية: الًأو

ات األهليـة   تعتبر وزارة الداخلية الفلسطينية صاحبة الحق في تسجيل وترخيص المؤسس         
إضافة إلى حقها الطبيعي في متابعة ومراقبة عمل تلك المؤسـسات للتأكـد مـن               ، في فلسطين 

وهـذا يعطيهـا صـالحيات      ، التزامها بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمل وأداء تلك المؤسسات       
ل من  تؤهلها التخاذ إجراءات رقابية وقائية تتعلق بالمؤسسات األهلية تحول دون إساءة االستغال           

  :قبل القائمين على عمل هذه المؤسسات وتتمثل فيما يلي
الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لفتح اى حسابات مصرفية للمؤسسة وجعل              -1

وذلـك لمنـع    ، التوقيع على المعامالت المصرفية الثنين على األقل من أعضاء مجلـس اإلدارة           
  . الحسابات المصرفية السريةومنع، انفراد عضو واحد بالعمليات المالية

ختم واعتماد دفاتر سندات القبض من وزارة الداخلية قبل البدء بتحصيل اإليـرادات وذلـك                -2
 .لضمان عدم التالعب في تلك السندات أو استبدالها

 .اشتراط موافقة وزارة الداخلية على جمع التبرعات وخاصة من الخارج -3

ة اإلجراءات الرقابية األخرى المتعلقة بفحـص الـسجالت   إضافة إلى ذلك تمارس وزارة الداخلي   
  .المالية والتحقق من صحة التقارير المالية واإلدارية

  
  :أساليب ديوان الرقابة المالية واإلدارية: اًثاني

يقوم ديوان الرقابة المالية بممارسة صالحياته بالرقابة على المؤسسات األهليـة وذلـك             
قـانون هيئـة    (وتتمثل فيما يلي  11و10قابة العامة وخاصة المادتين   وفق ما يمنحه قانون هيئة الر     

  ):1995، الرقابة العامة
مراقبة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من ناحية اإليـرادات والمـصروفات عـن               -1

طريق قيامها بمراجعـة مـستندات ودفـاتر وسـجالت المتحـصالت والمـستحقات العامـة                
  .التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بطريقة نظاميةوالتحقق من أن ، والمصروفات

 صـحتها وتمثيلهـا لحقيقـة       ىمراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية للوقوف على مد        -2
  .النشاط وإبداء اى توجيهات بشان األخطاء

 فيما يتعلق بالتعيينـات واألجـور والمرتبـات       ، ن العاملين ؤومراجعة القرارات الخاصة بش    -3
 .والعالوات والترقيات

 .مراجعة المنح والتبرعات والهبات للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح -4
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 .مراجعة العقود والمناقصات واالتفاقيات المعقودة مع الجهات الخاضعة للرقابة -5

 .بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجالتها -6

  .ومعرفة النظم المالية واإلدارية، اجبحث ومعرفة أسباب القصور في العمل واإلنت -7
 

  :أساليب مدقق الحسابات الخارجي
ينطلق المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المؤسسات األهلية من واقع العقد المبـرم             

، وعادة يتعلق بسنة مالية وتكون قابلـة للتجديـد بموافقـة الطـرفين            ، بينه وبين إدارة المؤسسة   
وبهذا العقد يمتلك المدقق الخارجي الـصفة       ، دقيق وأتعاب المدقق  ويضمن العقد طبيعة أعمال الت    

وبالتنسيق مـع   ، القانونية التي تمكنه من القيام بأعمال المرجعة في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك            
  ).49ص، 2006، شرف(يتسبب في عرقلة األعمال داخل المؤسسة إدارة المؤسسة بحيث ال

  
  )http://www.pngo.net/pngo_ara/pngo_ara.ht 2007/9:(شبكة المنظمات األهلية

تسعى شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية إلى المساهمة في تأسيس وإنشاء دولة فلسطينية            
مستقلة وديمقراطية، تستند إلى سيادة القانون، والعدالـة االجتماعيـة، والمبـادئ الديمقراطيـة              

  :نظمات األهلية الفلسطينية بما يليالنجاز ذلك، تقوم شبكة الم، واحترام حقوق اإلنسان
   .المساهمة في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي -
   .تقوية وتعزيز القيم والثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني -
   .تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع األهلي -
  

جتمـع  تعزيز دور المنظمات األهلية الفلسطينية في المساهمة في تقويـة الم          وتهدف إلي   
المدني الفلسطيني في إطار دولة مستقلة قابلة للدوام، باالستناد إلى مبادئ الديمقراطية، العدالـة              

                 : وذلك من خالل التالياالجتماعية، واحترام حقوق اإلنسان
التأثير بالسياسات العامة لصناع القرار بشكل عام، وبمؤسسات السلطة الوطنية الفلـسطينية             -1

 خاص، من خالل العمل على بلورة السياسات والتشريعات والقوانين المالئمة، وتحليلهـا             بشكل
  .ونشرها

 ئهاعـضا ألتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عـام، و           -2
  .بشكل خاص

ية علـى   تعزيز التنسيق والتعاون والتشبيك والتشاور بين مختلف المنظمات األهلية الفلسطين          -3
  . المحلية واإلقليمية والدوليةدالصعي

  .التأثير بالرأي العام الدولي، وتعزيز تضامنه مع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني -4



 

 

 

104

القيم الديمقراطية والمدنية ومبادئ الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة فـي أوسـاط            نشر   -5
  .الجمهور الفلسطيني

  
  :المنظمات غير الحكومية في قطاع غزةمجال عمل ونشاطات 

تتكون المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من الجمعيات            
وبلـغ تعـداد    ، األهلية والخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح سواء أكانت محليـة أو دوليـة            

ب دليل المنظمات   منظمة حس  )262 (2007المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة حتى العام         
وتعمل ، 2007غير الحكومية في قطاع غزة والصادر عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة             

هذه المنظمات في تسع مجاالت تخدم المجتمع الفلسطيني وقد تزايدت الحاجة إلـى عمـل هـذه               
والمعيـشية  االقتـصادية   المنظمات وخصوصاً بعد اندالع انتفاضة األقصى وتردي األوضـاع          

ية وحقوق  طراقديم، ثقافة ورياضة ، وهذه المجاالت التسعة هي زراعة وبيئة     ،  الفلسطيني عمجتملل
خدمات اجتماعيـة   ، تنمية اجتماعية ، صحة وإعادة تأهيل  ، تعليم وتدريب ، تنمية اقتصادية ، إنسان
  .مرأة وطفل، إغاثة

ب نـوع   غير الحكومية العاملة في قطاع غزة حستوالجدول التالي يوضح عدد المنظما   
  :النشاط التي تمارسه

  )6(جدول رقم

  يبين عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في كل مجال

  النسبة  عدد المنظمات  مجال العمل الرقم
  5.34  14  زراعة وبيئة  1
  12.21  32  ثقافة ورياضة  2
  4.58  12  ية وحقوق إنسانطديمقرا  3
  5.34  17  تنمية اقتصادية  4
  17.75  45  تعليم وتدريب  5
  17.93  47  صحة وإعادة تأهيل  6
  20.22  53  خدمات اجتماعية وإغاثة  7
  9.92  26  مرأة وطفل  8
  6.10  16  تنمية اجتماعية  9
  100  262  المجموع  

والصادر عن مكتـب     2007 -جدول أعده الباحث باإلسناد إلى دليل المنظمات األهلية في قطاع غزة          : المصدر
  .المنسق الخاص لألمم المتحدة
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  :اسبة والشفافية في عمل المنظمات غير الحكوميةالمح
الشفافية هي مبدأ شامل وجوهري وهو أساس العالقة السليمة بـين الدولـة والمجتمـع               

 أن تقدم لهم البيانات والتقارير الـصحيحة        افالدولة مسئولة أمام مواطنيها وواجب عليه     ، األهلي
ئاته المرجعية وأمام الدولـة وال يمكـن        عن أعمالها والمجتمع األهلي هو اآلخر مسئول أمام هي        

الحديث عن نظام شامل لمسائلة يتم تطبيقه من طرف واحد إذا أن المسائلة والمحاسبة والشفافية               
نه ال توجد ديمقراطية حقيقية     أمن أهم موضوعات الحكم السليم وأخالقيات المجتمع المدني كما          

ات المجتمع المدني أن تقدم تقارير دورية       ن من أهم واجبات هيئ    إ، بدون مسائلة ومحاسبة شفافة   
عن أعمالها ونشاطاتها وميزانياتها إلى الهيئات المرجعية والى الدولة في إطار عمليـة مهنيـة               

ـ  المجتمع المدني إدارية ومالية متفق عليها إن مراقبة الدولة للنشاطات           ال  واهدافـه  ه وميزانيات
والعقاب بقدر ما هي عملية تـستهدف المراجعـة         تعني نظام للمراقبة والتفتيش أو مبدأ للثواب        

والتقييم وانسجام نشاطات المؤسسة مع خطتها اإلدارية والمالية كما تستهدف التأكيد مـن عـدم               
عالوة ، وصول امتيازات أو نشوء مصالح معينة ال تنسجم مع أهداف وتعريف المؤسسة األهلية            

يـة واحتـرام    طراقاالت تطبيـق الديم   على ذلك فمنظمات المجتمع المدني تهدف إلى توسيع مج        
حقوق اإلنسان وال يمكن لمثل هـذه القـضايا أن تتحقـق بـدون تكـريس مبـدئي الـشفافية                    

  ).2004، عبد الهادي(والمسائلة

  :عالقة المنظمات غير الحكومية العربية بالمنظمات غير الحكومية الدولية

سسات القطاع الخيري و    مؤلمؤسسات غير الحكومية في الغرب و     إن أساس العالقة بين ا    
موقفها كمانحة، والعجـز المـالي      ت الدولية و  التطوعي في الوطن العربي يرتبط بثروة المنظما      

التقنيـة هـي    ، وحيث تعتبر المساعدة المالية و     موقفها كمتلقية للمنظمات غير الحكومية العربية و    
اعتماد، فيترتب  قة تبعية و   ذلك يساهم في خلق عال     العامل المسيطر الذي يحدد العالقة بينهما، فإن      

المنظمات غير الحكومية المانحة    على هذه العالقة غير المتكافئة سلوكيات معينة في التعامل بين           
المنظمات غير الحكومية المتلقية فيما يتعلق بمن يحق له تحديد األولويات، و في حق المنظمات               و

عات الممولة أجنبيا بسبب اختيـار      المانحة في الرقابة و المتابعة، رغم ثبوت فشل بعض المشرو         
ــش  ــة لمـ ــة المانحـ ــات الدوليـ ــالواقع المنظمـ ــة بـ ــا عالقـ ــيس لهـ   روعات لـ

  ).2006، منصوري(االحتياجات االجتماعية المحليةو
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  الخامسالفصل 

  الطريقة واإلجراءات
  مقدمة 
 منهجية الدراسة 

 الدراسةمجتمع  

 عينة الدراسة 

 صدق وثبات االستبانة 
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  :مقدمة

 ، وكـذلك أداة    واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها    ،ل هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة     يتناو
 ، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات      الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها     

 د المعالجات اإلحصائية التي اعتم    اً، وأخير في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها    الباحث  التي قام بها    
  .الباحث عليها في تحليل الدراسة

  
  

   : الدراسةية منهج
وتهـدف   ،لمنهج الوصفي التحليلي  ا من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام       

 التعرف علي مدي التزام المنظمات غير الحكومية في قطـاع غـزة بتجهيـز                إلي هذه الدراسة 
وذلك ألهمية القـوائم    ، )1(اسبي الدولي رقم    وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المح      

و سـوف   المالية التي تخرجها هذه المنظمات وأهمية المحاسبة والشفافية لعمل لهذه المنظمـات،  
  :تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات

  
  :البيانات األولية -1

دات البحـث    لدراسة بعـض مفـر     تالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا     وذلك ب 
فريغها وتحليلهـا باسـتخدام     ومن ثم ت  ، وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث      

اإلحــصائي واســتخدام SPSS  (Statistical Package for Social Science)برنــامج
وضـوع  االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تـدعم م           

 .الدراسة

   
 :نات الثانويةالبيا -2

المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع     وقد قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات و      
  التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض         ىتتعلق بمد قيد الدراسة، والتي    

  .)1(القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

  :مجتمع الدراسة
األهليـة   ،سطينية غير الحكومية في قطاع غزة     تمثل مجتمع الدراسة في المنظمات الفل     ي

حيث وصل عدد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المحليـة منهـا والدوليـة             ، منها والخيرية 
 مجـاالت   9 تعمل هذه المنظمات فـي       ،منظمة262الى  2007العاملة في قطاع غزة حتى عام       
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، ديمقراطية وحقوق إنسان  ، ثقافة ورياضة ، زراعة وبيئة : فلسطيني وهي مختلفة تخدم المجتمع ال   
تنميـة  ،  وطفـل  ةامرأ، خدمات اجتماعية وإغاثة  ، صحة وتأهيل ، تعليم وتدريب ، تنمية اقتصادية 

  .)2007 ،دليل المنظمات غير الحكومية( اجتماعية
  

  :عينة الدراسة
ثلة للمجتمع وذلك من كل قطاع      تم اختيار عينة عشوائية من المنظمات غير الحكومية مم        

موظف وموظفـة،    72قد بلغ حجم العينة     من القطاعات التسعة التي تعمل بها هذه المنظمات، و        
 استبانة، وبعد تفحص االستبانات لـم تـستبعد أي   61توزيع االستبانات عليهم، وتم استرداد     وتم  

ك يكـون عـدد االسـتبانات    منها نظرا لتحقيق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبـذل     
  .من االستبيانات الموزعة%84.72 أي نسبة . استبانة61الخاضعة للدراسة 

  :كالتالي تبين خصائص وسمات عينة الدراسة والجداول التالية
  

  :تعريف بالمنظمة: أوالً

  

  :مدة مزاولة المنظمة لنشاطها -1

 5مهنة لها اقل من     من المنظمات بلغت مدة مزاولة ال     % 23.0أن  ) 7(يبين جدول رقم       
 سـنوات، و    10-5من المنظمات تراوحت مدة مزاولة المهنـة لهـا مـن            % 34.4سنوات، و   

مـن  % 16.4 سـنة، و     20-11من المنظمات تراوحت مدة مزاولة المهنة لهـا مـن           % 26.2
                                   سنة20أكثر من مات بلغت مدة مزاولة المهنة لها المنظ

  
  )7(جدول رقم 

  مدة مزاولة المنظمة لنشاطهاتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار  مدة مزاولة المنظمة لنشاطها

 23.0 14   سنوات5أقل من 
 34.4 21  سنوات10- 5من 
 26.2 16  سنة20- 11من 

 16.4 10  سنة20أكثر من 
  100.0 61  المجموع

  

  :القطاع الذي تعمل فيه المنظمة -2
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حكومية تعمل فـي    المن المنظمات غير    من أفراد العينة    % 9.8أن  ) 8(يبين جدول رقم    
حكومية تعمل فـي قطـاع      المن المنظمات غير    من أفراد العينة    % 9.8اعة والبيئة، و  قطاع الزر 

قطـاع  حكوميـة تعمـل فـي       ال من المنظمات غير     من أفراد العينة   %9.8والثقافة والرياضة،   
حكومية تعمـل فـي   ال من المنظمات غير   من أفراد العينة   %9.8و،  الديمقراطية وحقوق اإلنسان  
حكومية تعمل في قطاع    ال من المنظمات غير     من أفراد العينة   %13.1وقطاع التنمية االقتصادية،    

 طاع الصحة حكومية تعمل في ق   المن المنظمات غير    من أفراد العينة     %13.1ودريب  التعليم والت 
 تحكومية تعمل في قطاع الخدما    المن المنظمات غير    من أفراد العينة     %13.1وإعادة التأهيل، و  

حكومية تعمل فـي قطـاع      المن المنظمات غير    من أفراد العينة     %13.1واالجتماعية واإلغاثة،   
ميـة  نحكومية تعمل في قطـاع الت     ال من المنظمات غير     من أفراد العينة   %8.2والمرأة والطفل،   

  .ماعيةاالجت
                    

  )8(جدول رقم 

  القطاع الذي تعمل فيه المنظمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار القطاع الذي تعمل فيه المنظمة

 9.8 6  زراعة وبيئة

 9.8 6  ثقافة ورياضة    

 9.8 6  ديمقراطية وحقوق إنسان

 9.8 6  تنمية اقتصادية

 13.1 8  تعليم وتدريب

 13.1 8  صحة وإعادة تأهيل

 13.1 8  خدمات اجتماعية وإغاثة

 13.1 8  مرأة وطفل

 8.2 5  تنمية اجتماعية
  100.0 61  المجموع

  

  :  بشكل مباشرالمنظمةيدير  -3

من % 52.5 يديرها رئيس مجلس اإلدارة، و لمنظماتمن ا% 31.1أن ) 9(يبين جدول رقم  
  . يديرها عضو مجلس إدارةالمنظماتمن % 16.4 يديرها مدير تنفيذي، و المنظمات

          
  )9(جدول رقم 

  المنظمةإدارة توزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار  المنظمةإدارة 
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 31.1 19رئيس مجلس اإلدارة 

 52.5 32 مدير تنفيذي         

 16.4 10  عضو مجلس إدارة
  100.0 61  المجموع

  
  :عدد العاملين في المنظمة -4
     

ح حكومية يتراو ال غير   المنظمات من   من أفراد العينة   %34.4أن  ) 10(يبين جدول رقم    
حكوميـة  ال غيـر    المنظماتمن  من أفراد العينة    % 41.0و،  عمال10-5عدد العاملين فيها من     

ـ  مـن    من أفراد العينة   %19.7و سنة،   50-11يتراوح عدد العاملين فيها من        غيـر   اتالمنظم
 المنظمات من   من أفراد العينة   %4.9عامل، و 100-51وح عدد العاملين فيها من      حكومية يترا ال

   .   عامل100حكومية يبلغ عدد العاملين فيها من أكثر من الغير 
  )10(جدول رقم 

  عدد العاملين في المنظمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 المئويةالنسبة  التكرار عدد العاملين في المنظمة

 34.4 21  10- 5من 

 41.0 25  50-11من

 19.7 12            100-51من

 4.9 3  100أكثر من
  100.0 61  المجموع

  
  :معلومات تتعلق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبيان: ثانياً

  :المسمي الوظيفي -1

  

المسمى الـوظيفي لهـم رئـيس       من عينة الدراسة    % 14.8أن  ) 11(يبين جدول رقم      
 مـن عينـة     %41.0و،   الوظيفي لهم مدير مـالي      من عينة الدراسة المسمى    %31.1و،  جمعيةال

يحملون مـسميات وظيفيـة      من عينة الدراسة     %13.1والدراسة المسمى الوظيفي لهم محاسب،      
  .مختلفة

  لديها محاسبين ومدراء ماليين     عينة الدراسة   معظم المنظمات غير الحكومية    أنويالحظ    
  .مالي جديد متوافق مع معاير المحاسبة الدولية نظام أليتيعاب التطورات مما يساعد علي اس

  
  )11(جدول رقم 
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  المسمي الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار المسمي الوظيفي

 14.8 9رئيس الجمعية  

 31.1 19  مدير مالي    

 41.0 25  محاسب

 13.1 8  موظف أخر
  100.0 61  لمجموعا

  
  :الخبرة العملية داخل المنظمة -2

ـ         % 32.8أن  ) 12(يبين جدول رقم      لمن عينة الدراسة بلغت الخبرة العملية لهـم داخ
ـ  من عينة الدراسة تراوحت الخبرة العمليـة  % 37.7 سنوات، و    5قل من   أالمنظمة    ل لهـم داخ

ـ     من عينة الدراسة تراوحت ال    % 19.7، و    سنوات 10-5المنظمة من     لخبرة العملية لهـم داخ
 المنظمـة   لمن عينة الدراسة بلغت الخبرة العملية لهم داخ       % 9.8 سنة، و    20-11المنظمة من   

  . سنة20أكثر من 
  

ظفي القسم المالي لديهم خبرة في مجال عملهم وهذا يعطي قدرة لموظفي            و م أنويالحظ  
 وفق معايير المحاسبة الدوليـة       المحاسبية لديهم  األنظمةبتطوير   ه المنظمات ذي ه فلي  االقسم الم 

  .مصلحة العمل في هذه المنظمات وفيما يخدم
  

  )12(جدول رقم 

  الخبرة العملية داخل المنظمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار الخبرة العملية داخل المنظمة

 32.8 20 سنوات          5أقل من 

 37.7 23سنوات           10-5من

 19.7 12  سنة            20-11من

 9.8 6  سنة20أكثر من
  100.0 61  المجموع

  
  :العمر -3

 سنة، و   25قل من   أمن عينة الدراسة بلغت أعمارهم      % 11.5أن  ) 13(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسـة    % 29.5 سنة، و    35-25 من   أعمارهممن عينة الدراسة تراوحت     % 44.3
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 45 أكثر مـن   بلغت أعمارهم  من عينة الدراسة    % 14.8 سنة، و    45-36 من أعمارهمتراوحت  
  .سنة

  )13(جدول رقم 

  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار  العمر

 11.5 7  سنة 25أقل من 

 44.3 27سنة  35-25من

 29.5 18سنة  45-36من

 14.8 9  سنة45أكثر من 
  100.0 61  المجموع

  
  :المؤهل العلمي -4

% 73.8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلـوم، و         % 11.5أن  ) 14(يبين جدول رقم      
من عينة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي        % 8.2من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و        

نـة الدراسـة    مـن عي  % 4.9من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه، و        % 1.6ماجستير، و   
  .حاصلين على مؤهالت علمية مختلفة

  
وهذا يعني قدرة هذه    ، الحاصلين علي تعليم عالي    العينة هم من     أفراد غالبية   أنويالحظ    

تدريب وتطـوير المهـارات     الفئة علي تطبيق معايير المحاسبة الدولية في منظماتهم مما يتطلب           
  .المحاسبية فيما يخص معايير المحاسبة الدولية

  
  )14(ول رقم جد

  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 4.9 3   فأقلثانوي 

 11.5 7دبلوم         

 73.8 45  سبكالوريو

 8.2 5ماجستير      

 1.6 1دكتوراه       
  100.0 61  عالمجمو

  
 :          بمعايير المحاسبة الدوليةخاصةدورات مدى المشاركة في  -5
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من عينة الدراسة شاركوا في دورات تتعلق بمعايير        % 55.7أن  ) 15(يبين جدول رقم      

من عينة الدراسة لم يشاركوا بدورات تتعلق بمعـايير المحاسـبة           % 44.3المحاسبة الدولية، و    
السبب في انخفاض نسبة المشاركة في دورات تخـتص بمعـايير            ويرجع الباحث    الدولية

 عقـد   قلـة  دور الجمعيات المهنية المحاسبية في فلـسطين و        ضعف المحاسبة الدولية إلي  
قلة األبحاث والدراسـات التـي تتعلـق        و، الدورات التدريبية في معايير المحاسبة الدولية     

مؤتمرات المتعلقة بمعايير المحاسـبة      الندوات وال  انخفاض عدد و ،بمعايير المحاسبة الدولية  
  .الدولية

  )15(جدول رقم 

   بمعايير المحاسبة الدوليةخاصةدورات مدى المشاركة في 
 النسبة المئوية التكرار غير مشارك/مشارك

 55.7 34  نعم             

 44.3 27  ال
  100.0 61  المجموع

       

  : بمعايير المحاسبة الدوليةاإللمام ىمد -6
  

 إلمام بمعـايير المحاسـبة      من عينة الدراسة عندهم   % 55.7أن  ) 16(جدول رقم   يبين    
من عينة الدراسة سمعوا عن معايير المحاسبة الدوليـة ولـم يطبقوهـا، و              % 29.5، و   الدولية
   .اإلطالقمن عينة الدراسة لم يسمعوا عن معايير المحاسبة الدولية على % 14.8

  
  )16(جدول رقم 

   المحاسبة الدولية بمعاييراإللمام ىمد
 النسبة المئوية التكرار  بمعايير المحاسبة الدوليةاإللماممدي 

 55.7 34  أعرفها وأطبقها              

 29.5 18سمعت بها وال أطبقها              

 14.8 9  لم اسمع بها على اإلطالق
  100.0 61  المجموع

  
  :أداة الدراسة 

،  خصيصاً لهـذا الغـرض     إعداده تم من خالل استبيان     األوليةات  أعتمد الباحث علي جمع البيان    
  :حيث تم تقسيمه إلي قسمين كالتالي
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التعريف بالمنظمات غير الحكومية والخصائص العامة لمجتمع وعينة        يحتوى على   :  األول القسم
   . فقرة11 ويتكون منالدراسة 

نظمات غير الحكومية فـي قطـاع    التزام المىيتكون من خمسة محاور تتناول مد  : القسم الثاني 
  :كالتالي)1(غزة بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، وتتكـون   )1(التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقـم           يناقش  : األولالمحور
  . فقرة36من

ويتكـون   ،)1(الدولي رقم    ة عن تطبيق معيار المحاسبة    يناقش اإليجابيات الناتج  : الثاني المحور
  . فقرات5من 

يناقش اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم            : الثالثالمحور  
  . فقرات5، ويتكون من )1(

رقـم   ولييناقش المعوقات التي تحول دون االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الـد          : الرابعالمحور  
  . فقرات6، ويتكون من)1(

يناقش الوسائل التي يمكن من خاللها زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسـبة            :  الخامسالمحور  
  . فقرات6ويتكون من ، )1(الدولي رقم 

  
  :وكانت اإلجابات على الفقرات وفق مقياس ليكارت كالتالي

  
 فق بشدةغير موا غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
 :صدق وثبات االستبيان

  
  :قام الباحث بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي

  .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: صدق فقرات االستبيان
 :االستبيانصدق  -1

أعضاء من أعضاء   ) 7(ألفت من   عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين ت       
 التمويـل متخصـصين فـي المحاسـبة و      لية التجارة بالجامعة اإلسالمية     الهيئة التدريسية في ك   

واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعـديل               
يان في صورته شـبه     في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستب           

  .النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية
  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان -2
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 25وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغة             
  . التابع لهمفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال 

  

التزام المنظمات غير الحكوميـة بإتبـاع        : األول المحورقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      

   :)1(معيار المحاسبة الدولي رقم 

   

 والدرجة  األولالمحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         ) 17(جدول رقم   
، حيث أن   )0.05(مبينة دالة عند مستوى داللة      والذي يبين أن معامالت االرتباط ال     راته،  الكلية لفق 

 والتـي   23 ودرجة حريـة     0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  
 ، وبذلك تعتبـر     0.05 قيمة اقل من     لغت قيمة مستوى الداللة لكل فقرة     ، وكذلك ب  0.396تساوي  

   .فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه
  

  )17(رقم جدول 

التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول

   الكلية لفقراتهوالدرجة ))1(معيار المحاسبة الدولي رقم 

معامل  الفقرة مسلسل
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  تلتزم المنظمات غير الحكومية بإعدادها القوائم المالية التالية

  0.004  0.555  .تلتزم المنظمة بإعداد الميزانية العمومية 1

  0.000  0.736  .تقوم المنظمة بإعداد حساب اإليرادات والمصروفات 2

  0.000  0.696  .تقوم المنظمة بإعداد قائمة التدفق النقدي 3

  0.002  0.584  .تلتزم المنظمة بإعداد اإليضاحات التفسيرية 4

  السياسات المحاسبية

5 
ون السياسة المحاسـبية مالئمـة التخـاذ القـرار مـن قبـل              تك

  .المستخدمين
0.436  0.029  

  0.002  0.586  .تمثل السياسة المحاسبية بشكل صحيح األداء المالي للمنظمة 6

7 
تعكس السياسة المحاسـبية الجـوهر االقتـصادي لألحـداث أو           

  .العمليات
0.531  0.006  

  0.029  0.436  .بعيدة عن التحيزتكون السياسة المحاسبية محايدة أي  8

  0.003  0.567  .تكون السياسة المحاسبية كاملة من كافة النواحي الجوهرية  9

10  
توفر اإليضاحات المكملة للقوائم الماليـة معلومـات ال تحتويهـا           

  .القوائم المالية
0.789  0.000  

  0.006  0.533هناك تطوير للسياسات المحاسبية لضمان إعداد قوائم مالية تعكس           11
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معامل  الفقرة مسلسل
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  .ياجات المستخدميناحت
  االفتراضات المحاسبية

  0.037  0.419  .عند إعداد القوائم المالية يفترض أن المنظمة مستمرة في أعمالها  12

  0.000  0.655  . عند إعداد القوائم المالية يتم إتباع أساس االستحقاق المحاسبي  13

14  
لتي تخص سـنوات    يتم اإلفصاح عن المعلومات المالية المقارنة ا      

  .سابقة عند إعداد القوائم
0.444  0.026  

15  
تقوم المنظمة بأخذ مبدأ األهمية النسبية للمعلومات الواردة بالقوائم         

  .المالية
0.548  0.005  

16  
تلتزم المنظمة بثبات عرض البنود المختلفة في القـوائم الماليـة           

  .وكذلك تفصيالتها
0.399  0.049  

  ةتحديد البيانات المالي

17  
عند إعداد القوائم المالية يتم تحديد الفترة التي أعدت عنهـا تلـك             

  .القوائم
0.425  0.034  

18  
يتم تحديد ما إذا كانت البيانات المالية تغطـي المنظمـة بـشكل             

  .منفصل
0.477  0.016  

  0.031  0.433  .يتم ذكر العملة المستخدمة في التقدير عند إعداد القوائم المالية  19

20  
عرض األرقام في القوائم المالية يتم ذكر مستوى الدقة فـي           عند  

  .إعداد البيانات
0.565  0.003  

  0.006  0.531  .تلتزم المنظمة بإعداد القوائم في الوقت المناسب  21

22  
تلتزم المنظمة عند إعداد الميزانية بالتمييز بين األصول المتداولة         

  .وغير المتداولة
0.625  0.001  

  :بعرض المعلومات التالية في صلب الميزانية العموميةتلتزم المنظمة 

  0.008  0.517  .الممتلكات أو المعدات  23.1

  0.003  0.569  .الذمم المدينة والذمم الدائنة  23.2

  0.000  0.736  . المخصصات  23.3

24  
تلتزم المنظمة بالتمييز بين الخصوم المتداولة وغير المتداولة عند         

  .إعداد القوائم المالية
0.567  0.003 

25  
تساعد المعلومات التي تحتويها الميزانية فـي عمليـة التخطـيط           

  .والتنبوء
0.487  0.013  

26  
تسهل المعلومات التي تحتويها القائمة للمستخدمين مـن التحقـق          

  . حول صحة توقعاتهم
0.589  0.002  

  :تلتزم المنظمة بإظهار كافة مصادر اإليرادات

  0.028  0.439  .شتراكات والعضويةاإليراد من رسوم اال  27.1
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معامل  الفقرة مسلسل
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  0.021  0.458  .تاإليراد من الرسوم والعموال  27.2

  0.007  0.525  .اإليراد من منح وإعانات محلية  27.3

  0.000  0.647  .اإليراد من مؤسسات ودول خارجية  27.4

  0.026  0.444  .اإليراد من مصادر عينية  27.5

  0.000  0.749  .اإليراد من أي مصادر أخري  27.6

  تلتزم المنظمة بإظهار كافة عناصر المصروفات

  0.004  0.559  .المصروفات الرأسمالية  28.1

  0.000  0.695  .المصروفات اإلدارية والتشغيلية  28.2

  0.000  0.659  .أي مصروفات أخري  28.3

29  
تتميز المعلومات التي تحتويها القائمة بالثقة وإمكانيـة االعتمـاد          

  .عليها
0.577  0.003  

  0.009  0.510  .يتم إعداد القائمة بعيداً عن التحيز والحكم الشخصي  30

  0.000  0.750  .تلتزم المنظمة باإلفصاح عن األنشطة التشغيلية  31

  0.000  0.742  .تلتزم المنظمة باإلفصاح عن األنشطة االستثمارية  32

  0.000  0.762  .تلتزم المنظمة باإلفصاح عن األنشطة التمويلية  33

34  
المعلومات التي تتضمنها قائمة التدفقات النقدية واضحة ويـسهل         

  .فهمها
0.506  0.010  

  0.001  0.610  .تفيد المعلومات التي تتضمنها القائمة في اتخاذ قرارات التمويل  35

 0.011  0.502  .األموالتبين القائمة مصادر األموال واستخدامات   36

       0.396 تساوي 23درجة حرية  و0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

اإليجابيات الناتجة عـن تطبيـق معيـار        ( الثاني المحورقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      

  :))1(المحاسبة الدولي رقم 
  

 :الثـاني يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المحـور          ) 18(جدول رقم   
 أن والذي يبينوالدرجة الكلية لفقراته، ) )1(لي رقـم    اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدو      (

 المحسوبة اكبر مـن     r، حيث أن قيمة     )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        
غت ، وكذلك بل  0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rقيمة  

 ، وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني  صـادقة          0.05قيمة اقل من    قيمة مستوى الداللة لكل فقرة      
  .   لما وضعت لقياسه

  
  

  )18(جدول رقم 
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اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني 
  والدرجة الكلية لفقراته))  1(المحاسبة الدولي رقم 

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 نويةمستوى المع

  0.001  0.616  .إمكانية توحيد مكونات القوائم المالية في جميع المنظمات 37
  0.000  0.747  .توفير معلومات مالية قابلة للمقارنة 38
  0.000  0.664  .تعزز من ثقة مستخدمي القوائم المالية 39
  0.000  0.725  .توفر قواعد عامة يسترشد بها عند إعداد القوائم المالية 40
  0.007  0.523  .وفير التنسيق والتوحيد في التطبيقات المحاسبيةت 41

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتـزام       (:قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث      

  :))1(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
 اآلثـار (الثالـث    المحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         ) 19(م  جدول رق 

 والدرجـة الكليـة     ))1 (السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقـم          
، حيث أن قيمة    )0.05( االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        والذي يبين أن معامالت   لفقراته،  

r اكبر من قيمة      المحسوبة r      والتي تـساوي    23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة 
بذلك تعتبر فقـرات     ، و  0.05قيمة اقل من    غت قيمة مستوى الداللة لكل فقرة       ، وكذلك بل  0.396

  .صادقة لما وضعت لقياسهالمحور الثالث 
  

  )19(جدول رقم 

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم (لث معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثا

  والدرجة الكلية لفقراته)) 1(االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

42 
تقديم معلومات غير دقيقة لمتخـذي القـرارات فـي اإلدارة           

  .العليا
0.753  0.000  

  0.000  0.807  .صعوبة عملية اتخاذ القرار 43

  0.000  0.673  .صعوبة المقارنة بين القوائم المالية السنوية للمنظمات 44

  0.000  0.809  .انخفاض ثقة مستخدمي القوائم المالية 45

  0.000  0.721  .تعقيد عملية اتخاذ القرار  46

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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 االلتزام بتطبيـق    تحد من المعوقات التي   (الرابع   المحورلداخلي لفقرات   قياس صدق االتساق ا   

  :))1(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المعوقـات (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع         ) 20(جدول رقم   

قراتـه،   والدرجـة الكليـة لف     ))1(التي تحول دون االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم          
 r، حيـث أن قيمـة       )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة            

 والتـي تـساوي     23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     
 وبذلك تعتبر فقـرات     ، 0.05، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكل فقرة  قيمة اقل من             0.396

  . حور الرابع صادقة لما وضعت لقياسهالم
  

  )20(جدول رقم 
 االلتزام تحد منالمعوقات التي (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع 

  والدرجة الكلية لفقراته)) 1(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

  0.000  0.822  .علمية لموظفين القسم المالينقص المؤهالت ال 47

  0.000  0.844  .نقص الخبرة المهنية لموظفين القسم المالي 48

  0.000  0.867  .ضعف اهتمام اإلدارة العليا بالتقارير المالية 49

  0.000  0.788  .صعوبة وجود قوانين تلزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية 50

51 
ة واالجتماعية بين الدول التـي      اختالف الظروف االقتصادي  
  .تعد المعايير والدول األخرى

0.488  0.013  

  0.000  0.854  .صعوبة إدراك أهمية معايير المحاسبة الدولية  52

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
 ن من خاللها زيـادة    الوسائل التي يمك  (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الخامس        

  :))1( االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم إمكانية

الوسائل ( الخامس المحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          )21(جدول رقم   

 والدرجة الكلية   ) )1(التي يمكن من خاللها زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم            
، حيث أن قيمة    )0.05( مستوى داللة    ي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند       والذ لفقراته،

r      المحسوبة اكبر من قيمة r      والتي تـساوي    23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة 
 ، وبذلك تعتبر فقـرات      0.05قيمة اقل من    غت قيمة مستوى الداللة لكل فقرة       ، وكذلك بل  0.396

   .ادقة لما وضعت لقياسهص الخامسالمحور 
  
  

  )21(جدول رقم 
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الوسائل التي يمكن من خاللها (الخامس معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور 

   والدرجة الكلية لفقراته))1( االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  إمكانيةزيادة

معامل  الفقرة مسلسل
 مستوى المعنوية االرتباط

53 
 اإلعداد األكاديمي لطالب المحاسبة فـي الجامعـات         تحسين

  .الفلسطينية
0.765  0.000  

54 
تحديث مناهج المحاسبة في الجامعات الفلسطينية بما يتوافق        

  .واالتجاهات العالمية
0.775  0.000  

55 
تدريس معايير المحاسبة الدولية ضمن المقررات الدراسـية        

  .اإلجبارية في قسم المحاسبة
0.816  0.000  

56 
عقد ورش عمل وندوات ومناقـشات بخـصوص معـايير          

  .المحاسبة الدولية وأبحاث علمية
0.725  0.000  

57 
إصدار قوانين تلزم المنظمات غير الحكومية بتطبيق معايير        

  .المحاسبة الدولية
0.403  0.046  

58  
إنشاء هيئة حكومية يديرها متخصـصون فـي المحاسـبة          

  .يرهالإلشراف علي مهنة المحاسبة وتطو
0.815  0.000  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  :الصدق البنائي لمحاور االستبانة

يبين مدى ارتباط كل محور من محاور االسـتبانة بالدرجـة الكليـة             ) 22(جدول رقم   
عالقة قوية بهـدف    لفقرات االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل محور من محاور االستبيان له             

 r المحسوبة  لكل محور اكبـر مـن قيمـة            rحيث أن قيمة     )0.05(الدراسة عند مستوى داللة     
غت قيمـة   ، وكذلك بل  0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05الجدولية عند مستوى داللة     

  .0.05قيمة اقل من مستوى الداللة لكل فقرة 
  

  )22(جدول رقم 

  اسةالصدق البنائي لمجاالت الدر

  المحورعنوان المحور
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 األول
التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقـم          

)1(.  
0.914  0.000  

  0.001  0.616  .)1(اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  الثاني

  0.007  0.526 .االلتزام بتطبيـق معيـار المحاسـبة   اآلثار السلبية الناتجة عن عدم      الثالث
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  )1(الدولي رقم 

 الرابع
 االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقـم        تحد من المعوقات التي   

)1(.  
0.599  0.002  

االلتـزام   إمكانيـة    الوسائل التي يمكن من خاللها زيـادة       الخامس
  .)1(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

0.543  0.005  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة    
                           

  :Reliabilityثبات االستبانة 
وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقـة     

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  

 :Split-Half Coefficientية طريقة التجزئة النصف
 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعـدل األسـئلة                

ل محور من محاور االستبانة، وقد تم تصحيح معامالت االرتبـاط باسـتخدام             الرتبة لك الزوجية  
لمعادلة  حسب ا) Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحيح معامل ارتباط سبيرمان 

  : التالية

= معامل الثبات 
1

2
ر+
يبين أن هناك معامل ) 23(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
  

  )23(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

المحور
معامل   المحورعنوان 

توى مسمعامل الثبات االرتباط
 المعنوية

 األول
التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة       

 0.8609830.000  75590.  .)1(الدولي رقم 

 الثاني
اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي       

  .)1(رقم 
.69510  0.8201290.000 

 الثالث
ر اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيـا        

  .)1(المحاسبة الدولي رقم 
0.7166  0.8349060.000 

 الرابع
 االلتـزام بتطبيـق معيـار       تحـد مـن   المعوقات التي   

  .)1(المحاسبة الدولي رقم 
.66360  0.7977880.000 

 الخامس
إمكانية الوسائل التي يمكن من خاللها زيادة       

االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم      

)1(.  
.62580  0.7698360.000 

 0.8127750.000 0.6846  جميع الفقرات  
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  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

  
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبـين               

  .معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانةأن ) 24(جدول رقم 
  

  )24(جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

عدد   المحورعنوان المحور
 الفقرات

معامل ألفا كرونباخ 
 للثبات

 األول
التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسـبة الـدولي          

  91610.  35  .)1(رقم 

  76660.  5  .)1(تجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم اإليجابيات النا الثاني

 الثالث
اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسـبة          

  79760.  5  .)1(الدولي رقم 

 الرابع
 االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الـدولي       تحد من المعوقات التي   

  83660.  6  .)1(رقم 

االلتـزام  إمكانية  ن من خاللها زيادة     الوسائل التي يمك   الخامس
 0.8162 6  .)1(بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  89540.  57  جميع الفقرات  
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  الفصل السادس

  تحليل النتائج واختبار الفرضيات

  

 اختبار التوزيع الطبيعي 

 االستبانةتحليل فقرات  

 رضيات الفاختبار 
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
توزيع الطبيعي أم   لمعرفة هل البيانات تتبع ال     سمرنوف   - اختبار كولمجروف  تم استخدام 

 إنن معظم االختبارات المعلمية تـشترط       ألضروري في حالة اختبار الفرضيات      ال وهو اختبار    
قيمة مـستوى   أن  نتائج االختبار حيث    ) 25( ويوضح الجدول رقم     .يكون توزيع البيانات طبيعيا   

.05.0( 0.05 من لكل قسم اكبرالداللة   >sig ( تتبـع التوزيـع    وهذا يدل على أن البيانـات
  .المعلميه الطبيعي ويجب استخدام االختبارات

  

  )25(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   المحورعنوان المحور
  الفقرات

قيمة 
Z 

 قيمة مستوى الداللة

 األول
التزام المنظمات غير الحكومية بإتبـاع معيـار        

  0.228 1.041  36  .)1(المحاسبة الدولي رقم 

 الثاني
اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسـبة       

  .)1(الدولي رقم 
5  1.286 0.073 

 الثالث
اتجة عن عدم االلتزام بتطبيـق      اآلثار السلبية الن  

  .)1(معيار المحاسبة الدولي رقم 
5  1.206 0.109 

 الرابع
المعوقات التي تحول دون االلتزام بتطبيق معيار       

  .)1(المحاسبة الدولي رقم 
6  1.148 0.143  

 الخامس
الوسائل التي يمكن من خاللها زيـادة       

االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي     

  .)1(رقم 

6 1.125 0.159 

  1.0390.231  58  جميع الفقرات  

  
  االستبانةتحليل فقرات 

) One Sample T test(  للعينة الواحـدة  T استخدام اختبار في اختبار الفرضيات تم
محتواهـا إذا   ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على           الستبانةلتحليل فقرات ا  

مستوى المعنوية اقـل    أو  ( 2.0ي  والتي تساو  الجدولية   t المحسوبة اكبر من قيمة      t مة  قيكانت  
، وتكون الفقرة سلبية بمعنـى أن أفـراد العينـة ال           ) % 60 والوزن النسبي اكبر من      0.05من  

والتـي تـساوي    الجدوليـة  t قيمة المحسوبة أصغر من    t  قيمةيوافقون على محتواها إذا كانت      
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، وتكون آراء العينة    ) % 60 النسبي اقل من      والوزن 0.05 المعنوية اقل من      مستوى آو( -2.0
  .0.05من  اكبر  لهافي الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية

التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم          : األول المحورتحليل فقرات   

)1(:  

  :كالتالي)32-26(النتائج مبينة في الجداول رقم  للعينة الواحدة وtتم استخدام اختبار 
 :التزام المنظمات غير الحكومية بإعدادها القوائم المالية -1

 آراء أفراد العينة في جميع فقرات المحور الخاص بالتزام المنظمـات    )26(يبين جدول رقم    
 المحسوبة اكبـر  tقيمة نه لكل فقرة وجد أن إعدادها القوائم المالية ايجابية حيث   غير الحكومية بإ  

والـوزن  ،  0.05قل مـن    أومستوى الداللة لكل فقرة     ،  1.98 الجدولية والتي تساوي     tمن قيمة   
بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقـون       % "60" الوزن النسبي المحايد    أكبر من   النسبي لكل فقرة    

تقـوم  " لـى أن  ، وع %93.11بوزن نسبي   " تلتزم المنظمة بإعداد الميزانية العمومية      " على أنه   
تلتـزم  " ، وعلـى أن     %90.82بوزن نسبي     " المنظمة بإعداد حساب اإليرادات والمصروفات      

تقوم المنظمة بإعداد   " ، وعلى أن    %73.44بوزن نسبي     " المنظمة بإعداد اإليضاحات التفسيرية     
  %.72.79بوزن نسبي  " قائمة التدفق النقدي 

  
نية العمومية تعتبر من أهم القوائم الماليـة التـي          ويرجع ذلك في نظر الباحث إلي أن الميزا       

 أو اإليرادفهي تبين مجموع أصول وخصوم المنظمة وصافي        ، تقدمها المنظمات غير الحكومية   
 ةإضـاف ، من قائمة الميزانية العمومية   المالية  ه يمكن استنتاج العديد من المؤشرات       أنكما  ، العجز
 وبـذلك فـان     المحاسـبي  القوائم المعدة فـي النظـام        مأقد الميزانية العمومية تعتبر من      أن إلى

  . هذه القائمةإعدادالمحاسبين لديهم القدرة والكفاءة العالية على 
  

التزام المنظمـات   / وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول           

وهـي   % 82.54وي  يساالوزن النسبي   ، و 4.13ا القوائم المالية تساوي     كومية بإعداده غير الح 

وهي اكبـر مـن      12.110 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    اكبر من   

 مما  0.05 وهي اقل من     0.000مستوى الداللة تساوي         ، و  2.0 الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

ت يدل على أن هناك التزام للمنظمات غير الحكوميـة بإعـدادها القـوائم الماليـة واإليـضاحا                

  .التفسيرية

  

  )26(رقم جدول 

  التزام المنظمات غير الحكومية بإعدادها القوائم المالية/تحليل فقرات المحور األول
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  الفقرة رقم
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تلتزم المنظمـة بإعـداد       1
 0.000 93.1126.993 4.66 0.0 0.0 65.634.40.0  .ةالميزانية العمومي

تقوم المنظمـة بإعـداد       2
حـــساب اإليـــرادات 

  .والمصروفات
63.929.53.3 3.3 0.0 4.54 90.8216.704 0.000 

تقوم المنظمة بإعداد قائمة      3
 0.000 72.794.556 3.64 27.927.924.619.70.0  .التدفق النقدي

ـ      4 داد تلتزم المنظمـة بإع
 0.000 73.443.690 3.67 42.618.013.116.49.8  .اإليضاحات التفسيرية

 82.5412.1100.000 4.13 جميع الفقرات
 2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
   :السياسات المحاسبية -2

ـ  آراء أفراد العينة في جميع فقرات المح       )27(يبين جدول رقم     اص بالـسياسات   ور الخ
 الجدولية والتـي    t المحسوبة اكبر من قيمة      tقيمة  حيث أنه لكل فقرة وجد أن       المحاسبية ايجابية   

والوزن النسبي لكل فقـرة اكبـر مـن          ،  0.05أقل من   ومستوى الداللة لكل فقرة     ،  2.0تساوي  
تكون الـسياسة   " ه  بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن       % "60" الوزن النسبي المحايد    

تكـون الـسياسة    " ، وعلـى أن     %88.20بوزن نسبي   " المحاسبية محايدة أي بعيدة عن التحيز       
تكـون  " ، وعلـى أن  %79.02بـوزن نـسبي    " المحاسبية كاملة من كافة النواحي الجوهرية     

، وعلـى   %76.72بوزن نسبي     " السياسة المحاسبية مالئمة التخاذ القرار من قبل المستخدمين         
، %74.43بـوزن نـسبي       " تمثل السياسة المحاسبية بشكل صحيح األداء المالي للمنظمة         " أن  

بـوزن نـسبي     " تعكس السياسة المحاسبية الجوهر االقتصادي لألحداث أو العمليات         " وعلى أن   
توفر اإليضاحات المكملة للقوائم المالية معلومـات ال تحتويهـا القـوائم            " ، وعلى أن    70.49%
هناك تطوير للسياسات المحاسبية لضمان إعـداد       " ، وعلى أن    %68.20بوزن نسبي     " المالية  

  .%67.54بوزن نسبي " قوائم مالية تعكس احتياجات المستخدمين 
  

الـسياسات  / وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور األول            

الـوزن النـسبي    ي اكبر من    وه% 74.94لنسبي  يساوي   ، و الوزن ا    3.75المحاسبية يساوي   

 الجدوليـة والتـي     t وهي اكبر من قيمـة       10.60 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" المحايد  

 مما يدل على أن السياسة      0.05 وهي اقل من     0.000 ، و مستوى الداللة تساوي           2.0تساوي  

لألحـداث أو   المحاسبية مالئمة التخاذ القرار من قبل المستخدمين و تعكس الجوهر االقتصادي            
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العمليات، و توفر اإليضاحات المكملة للقوائم المالية معلومات ال تحتويها القوائم المالية بـشكل              

  .جيد

  
  )27(جدول رقم 
  السياسات المحاسبية/ تحليل فقرات المحور األول

  الفقرة رقم
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تكون السياسة المحاسبية     5
مالئمة التخاذ القرار من    

  .قبل المستخدمين
18.057.414.89.8 0.0 3.84 76.727.771 0.000 

تمثل السياسة المحاسـبية      6
ــحيح األداء  ــشكل ص ب

  .المالي للمنظمة
24.645.96.6 23.00.0 3.72 74.435.206 0.000 

اسبية تعكس السياسة المح    7
ــصادي   ــوهر االقت الج

  .لألحداث أو العمليات
11.539.339.39.8 0.0 3.52 70.494.944 0.000 

تكون السياسة المحاسبية     8
محايدة أي بعيـدة عـن      

  .التحيز
50.839.39.8 0.0 0.0 4.41 88.2016.490 0.000 

تكون السياسة المحاسبية     9
كاملة من كافة النـواحي     

  .الجوهرية
34.436.119.79.8 0.0 3.95 79.027.629 0.000 

توفر اإليضاحات المكملة    10
للقوائم المالية معلومات ال    

  .تحتويها القوائم المالية
13.137.729.516.43.3 3.41 68.203.130 0.003 

هناك تطوير للـسياسات     11
المحاسبية لضمان إعداد    
ــس   ــة تعك ــوائم مالي ق

  .احتياجات المستخدمين

4.9 50.821.323.00.0 3.38 67.543.281 0.002 

 74.9410.6000.000 3.75 جميع الفقرات
  2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
  : االفتراضات المحاسبية-3

غير قادرين علـى    ( محايد  ) 15(راء أفراد العينة في الفقرة رقم       آ) 28(يبين جدول رقم    
ة في بقية فقـرات     ، أما رأي أفراد العين    0.05اكبر من   توى الداللة لها     حيث أن مس   )تكوين رأي 

 الجدوليـة والتـي     tكبر من قيمة    أ المحسوبة   tقيمة  حيث أنه لكل فقرة وجد أن       المحور ايجابية   
كبـر مـن     أوالوزن النسبي لكل فقـرة      ،  0.05أقل من   ومستوى الداللة لكل فقرة     ،  2.0تساوي  

عند إعداد القوائم   " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن         % "60" حايد  الوزن النسبي الم  
عند إعداد  " ، وعلى أنه    %93.77بوزن نسبي   " المالية يفترض أن المنظمة مستمرة في أعمالها        
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تلتـزم  " ، وعلى أن    %83.93بوزن نسبي   " االستحقاق المحاسبي   القوائم المالية يتم إتباع أساس      
بـوزن نـسبي     " ت عرض البنود المختلفة في القوائم المالية وكـذلك تفـصيالتها            المنظمة بثبا 

يتم اإلفصاح عن المعلومات المالية المقارنة التي تخص سنوات سـابقة           " ، وعلى أن    82.30%
تقوم المنظمة بأخذ مبدأ األهمية النسبية      " ، وعلى أن    %79.02بوزن نسبي     " عند إعداد القوائم    
  %.62.95بوزن نسبي  "  بالقوائم المالية للمعلومات الواردة

  
االفتراضـات   / األول   المحوروبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات         

الوزن النـسبي   وهي اكبر من     % 80.39، و الوزن النسبي  يساوي        4.02 تساوي   المحاسبية

 الجدوليـة والتـي     tوهي اكبر من قيمة      18.068 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" المحايد  

 ممـا يـدل علـى أن    0.05 وهي اقـل مـن       0.000 ، و مستوى الداللة تساوي           2.0تساوي  

  . جيدةاالفتراضات المحاسبية

  

  )28(رقم جدول 

  االفتراضات المحاسبية/ تحليل فقرات المحور األول
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عند إعداد القوائم المالية     12
ــة   ــرض أن المنظم يفت

  .مستمرة في أعمالها
42.124.63.3 0.0 0.0 4.69 93.7724.716 0.000 

عند إعداد القوائم المالية     13
ــاس    ــاع أس ــتم إتب ي

  . االستحقاق المحاسبي
36.150.89.8 3.3 0.0 4.20 83.9312.483 0.000 

ــن   14 ــصاح ع ــتم اإلف ي
المعلومـــات الماليـــة 
المقارنة التـي تخـص     
سنوات سابقة عند إعداد    

  .القوائم

31.136.129.53.3 0.0 3.95 79.028.589 0.000 

تقوم المنظمة بأخذ مبـدأ      15
ــسبية   ــة النـ األهميـ
للمعلومــات الــواردة  

  .بالقوائم المالية

8.2 41.011.536.13.3 3.15 62.951.040 0.303 

تلتزم المنظمـة بثبـات      16
عرض البنود المختلفة في    
القوائم الماليـة وكـذلك     

  .تفصيالتها

32.855.71.6 9.8 0.0 4.11 82.3010.144 0.000 

 80.3918.0680.000 4.02 جميع الفقرات
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 2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  
  :تحديد البيانات المالية -4

غيـر قـادرين   ( محايد ) 20(أن آراء أفراد العينة في الفقرة رقم    )29(يبين جدول رقم    
ة فـي بقيـة     ، أما رأي أفراد العين    0.05ن مستوى الداللة لها اكبر من       إحيث  ) تكوين رأي على  

 الجدوليـة   t المحسوبة اكبر من قيمـة       tقيمة  نه لكل فقرة وجد أن      إحيث  فقرات المحور ايجابية    
من  والوزن النسبي لكل فقرة اكبر      ،  0.05لة لكل فقرة اقل من      ومستوى الدال ،  2.0وي  والتي تسا 

عند إعداد القوائم   " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أنه         % "60" الوزن النسبي المحايد    
يـتم  " ، وعلـى أن     %94.10بوزن نسبي   " المالية يتم تحديد الفترة التي أعدت عنها تلك القوائم          

، %82.95بـوزن نـسبي       " ديد ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنظمة بشكل منفـصل            تح
بـوزن نـسبي     " يتم ذكر العملة المستخدمة في التقدير عند إعداد القـوائم الماليـة             " وعلى أن   

عند عرض األرقام في القوائم المالية يتم ذكر مستوى الدقة فـي إعـداد              " ، وعلى أن    92.46%
" تلتزم المنظمة بإعداد القوائم في الوقت المناسب        " ، وعلى أن    %60.66بوزن نسبي     " البيانات  

  %.66.89بوزن نسبي  
  

 أن هناك تدني في نسبة التزام المنظمـات غيـر           )29(بيانات الجدول رقم    ويتضح من   
ـ       ، الحكومية في تقديم القوائم المالية في موعدها المحدد        ت حيث يرجع سبب تقديم القوائم في الوق

وهذا يعتبر مـن صـميم تفكيـر        ،  قرارات التخطيط المستقبلي   ذ اتخا في استخدامها    إلى المحدد
 الكثير من الجهات المهتمة بالقوائم المالية لهذه المنظمات مثـل           كوهنا، مستخدمي القوائم المالية  

  . الداخلية الفلسطينيةاألطراف إضافة إلي،  محليةأوالجهات المانحة سواء دولية 
  

تحديد البيانات   / األول   المحورعامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات        وبصفة  

الـوزن النـسبي    وهي اكبر مـن     % 79.41، و الوزن النسبي  يساوي          3.97 تساوي   المالية

 الجدوليـة والتـي     t وهي اكبر من قيمـة       14.0 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" المحايد  

ـ      0.05 وهي اقل من     0.000ساوي     ، و مستوى الداللة ت     2.0تساوي   يـتم   ه مما يدل علـى أن

  . بشكل جيديتم ذكر مستوى الدقة في إعداد البياناتو تحديد البيانات المالية

  

  )29(رقم جدول 

  تحديد البيانات المالية/ تحليل فقرات المحور األول
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عند إعداد القوائم المالية     17
يتم تحديد الفترة التـي     
  .أعدت عنها تلك القوائم

73.823.03.3 0.0 0.0 4.70 94.1025.248 0.000 

يتم تحديد ما إذا كانـت       18
البيانات المالية تغطـي    
  .المنظمة بشكل منفصل

44.336.113.13.3 3.3 4.15 82.958.987 0.000 

ــة   19 ــر العمل ــتم ذك ي
المستخدمة في التقـدير    
ــوائم  ــداد الق ــد إع عن

  .المالية

65.631.13.3 0.0 0.0 4.62 92.4622.935 0.000 

عند عرض األرقام في     20
القوائم المالية يتم ذكـر     
مستوى الدقة في إعداد    

  .البيانات

14.831.19.8 31.113.1 3.03 60.660.193 0.848 

تلتزم المنظمة بإعـداد     21
ــت  ــي الوق ــوائم ف الق

  .المناسب
19.736.113.121.39.8 3.34 66.892.085 0.041 

 79.4114.0000.000 3.97 جميع الفقرات
  2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
   :الميزانية العمومية -5

غير قادرين علـى    ( محايد) 26( العينة في الفقرات     أن آراء أفراد  ) 30(يبين جدول رقم    
ة في بقية فقـرات     ، أما رأي أفراد العين    0.05كبر من   حيث أن مستوى الداللة لها أ     )  رأي تكوين

 الجدوليـة والتـي     tكبر من قيمة    أ المحسوبة   tقيمة  حيث أنه لكل فقرة وجد أن       المحور ايجابية   
والوزن النسبي لكل فقرة اكبـر مـن         ،  0.05من   الداللة لكل فقرة اقل      ومستوى،  1.98تساوي  

تلتزم المنظمـة   " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن         % "60" الوزن النسبي المحايد    
، %93.77بـوزن نـسبي     " عند إعداد الميزانية بالتمييز بين األصول المتداولة وغير المتداولة          

الذمم المدينة والذمم   " الميزانية العمومية وهي    تلتزم المنظمة بعرض المعلومات التالية في صلب        
تلتزم " ، و  %93.44بوزن نسبي     " الممتلكات أو المعدات    " ، و   %94.10بوزن نسبي     " الدائنة  

بوزن نـسبي    " المنظمة بالتمييز بين الخصوم المتداولة وغير المتداولة عند إعداد القوائم المالية            
تساعد المعلومـات التـي تحتويهـا       " ، و   %84.92بوزن نسبي     " المخصصات  "، و   88.20%

تـسهل المعلومـات التـي      " ، و   %69.51بوزن نسبي     " الميزانية في عملية التخطيط والتنبوء      
  %.64.92بوزن نسبي  " تحتويها القائمة للمستخدمين من التحقق حول صحة توقعاتهم 
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الميزانيـة  / ل  ووبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المحـور األ           

الـوزن النـسبي    وهي اكبر مـن     % 84.12يساوي    الوزن النسبي   ، و %4.21العمومية تساوي 

 الجدولية والتـي    t وهي اكبر من قيمة      21.262 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" المحايد  

 ممـا يـدل علـى أن        0.05 وهي اقل مـن      0.000 ، و مستوى الداللة تساوي           1.98تساوي  

  . عند إعداد الميزانية بالتمييز بين األصول المتداولة وغير المتداولةالمنظمة تلتزم

  )30(رقم جدول 

  الميزانية العمومية/ تحليل فقرات المحور األول
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إعداد تلتزم المنظمة عند   22
الميزانية بالتمييز بين 

األصول المتداولة وغير 
  المتداولة

68.931.10.0 0.0 0.0 4.69 93.77 28.243 0.000 

:تلتزم المنظمة بعرض المعلومات التالية في صلب الميزانية العمومية    
 0.000 24.222 93.44 4.67 0.0 0.0 70.526.23.3  .الممتلكات أو المعدات 23.1
 0.000 25.248 94.10 4.70 0.0 0.0 73.823.03.3  .مم المدينة والذمم الدائنةالذ 23.2
 0.000 12.022 84.92 4.25 0.0 44.339.313.13.3  . المخصصات 23.3

تلتزم المنظمة بالتمييز بين      24
الخصوم المتداولة وغيـر    
المتداولة عند إعداد القوائم    

  .المالية

47.545.96.6 0.0 0.0 4.41 88.20 17.880 0.000 

تساعد المعلومـات التـي       25
تحتويها الميزانية في عملية    

  .التخطيط والتنبوء
24.624.624.626.20.0 3.48 69.51 3.273 0.002 

تسهل المعلومـات التـي       26
تحتويها القائمة للمستخدمين   
من التحقق حـول صـحة      

  . توقعاتهم

11.529.534.421.33.3 3.25 64.92 1.870 0.066 

 21.2620.000 84.12 4.21 جميع الفقرات
  2.0 تساوي" 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

   : حساب اإليرادات والمصروفات-6
آراء أفراد العينة في جميع فقـرات المحـور األول المتعلقـة            أن   )31(يبين جدول رقم    

 المحسوبة اكبر مـن     tنه لكل فقرة وجد أن قيمة       حيث أ ب اإليرادات والمصروفات ايجابية     بحسا
والوزن النـسبي   ،    0.05ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من       ،  2.0 الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن        % "60" الوزن النسبي المحايد    لكل فقرة اكبر من     
بـوزن نـسبي    " اإليراد من مصادر عينية     "  مثل   إظهار كافة مصادر اإليرادات   المنظمة تلتزم ب  
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اإليراد " ، و   %90.82بوزن نسبي     " اإليراد من رسوم االشتراكات والعضوية      " ، و   91.15%
بـوزن  " اإليراد من منح وإعانات محلية      " ، و   %89.18بوزن نسبي     " من أي مصادر أخري     

" ، و   %88.20نـسبي     بـوزن   " اإليراد من مؤسسات ودول خارجيـة       " ، و   %88.85نسبي    
، وكذلك يتفق أفراد عينة الدراسة على       %86.56بوزن نسبي      " تاإليراد من الرسوم والعموال   

بوزن نسبي   " أي مصروفات أخري    " أن المنظمة تلتزم بإظهار كافة عناصر المصروفات مثل           
ريـة  المصروفات اإلدا " ، و   %86.89بوزن نسبي     " المصروفات الرأسمالية   " ، و     88.20%

يتم إعداد القائمة بعيداً عن التحيـز والحكـم         " ، وعلى أنه    %86.89بوزن نسبي     " والتشغيلية  
تتميز المعلومات التي تحتويها القائمـة بالثقـة        " ، وعلى أنه    %84.59بوزن نسبي     " الشخصي  

   .%79.02بوزن نسبي  " وإمكانية االعتماد عليها 
  

حـساب   / األول   المحـور جميـع فقـرات     وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي ل      

وهـي اكبـر مـن       % 87.30لوزن النسبي  يساوي       ، وا  4.37 تساوي   اإليرادات والمصروفات 

 t  وهي اكبر مـن قيمـة         17.772 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    

 ممـا يـدل     0.05 وهي اقل من     0.000 ، ومستوى الداللة تساوي        2.0ي  ساوالجدولية والتي ت  

  .تلتزم بإظهار كافة عناصر المصروفات بإظهار كافة مصادر اإليرادات وعلى أن المنظمة تلتزم

  

  )31(رقم جدول 

  حساب اإليرادات والمصروفات/ تحليل فقرات المحور األول
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:تلتزم المنظمة بإظهار كافة مصادر اإليرادات  
اإليــراد مــن رســوم  27.1

 .االشتراكات والعضوية
67.223.08.2 0.0 1.6 4.54 90.8215.296 0.000 

اإليراد مـن الرسـوم      27.2
  .توالعموال

65.616.48.2 4.9 4.9 4.33 86.569.129 0.000 

ــنح   27.3 ــن م ــراد م اإلي
  .حليةوإعانات م

65.618.011.54.9 0.0 4.44 88.8512.724 0.000 

اإليراد من مؤسـسات     27.4
  .ودول خارجية

65.614.814.84.9 0.0 4.41 88.2011.972 0.000 

 0.000 91.1514.360 4.56 1.6 73.811.513.10.0اإليراد مـن مـصادر      27.5
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  .عينية
اإليراد من أي مصادر     27.6

  .أخري
68.913.113.14.9 0.0 4.46 89.1812.591 0.000 

 تلتزم المنظمة بإظهار كافة عناصر المصروفات
ــصروفات  28.1 المــــ

  .الرأسمالية
49.241.04.9 4.9 0.0 4.34 86.8913.233 0.000 

المصروفات اإلداريـة    28.2
  .والتشغيلية

42.649.28.2 0.0 0.0 4.34 86.8916.680 0.000 

 0.000 88.2018.722 4.41 0.0 0.0 45.949.24.9  .ريأي مصروفات أخ 28.3
تتميز المعلومات التـي      29

تحتويها القائمة بالثقـة    
ــاد   ــة االعتم وإمكاني

  .عليها

34.441.09.8 14.80.0 3.95 79.027.256 0.000 

يتم إعداد القائمة بعيـداً       30
عن التحيـز والحكـم     

  .الشخصي
42.642.69.8 4.9 0.0 4.23 84.5911.647 0.000 

 87.3017.7720.000 4.37 جميع الفقرات
  2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  : قائمة التدفقات النقدية-7

 قائمـة   /آراء أفراد العينة في جميع فقـرات المحـور األول         أن   )32(يبين جدول رقم    

 الجدوليـة   t المحسوبة اكبر من قيمة      tقيمة   قرة وجد أن  حيث أنه لكل ف    ايجابية   التدفقات النقدية 
والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من       ،  0.05 الداللة لكل فقرة اقل من       ومستوى،  2.0والتي تساوي   

تلتزم المنظمـة   " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن         % "60" الوزن النسبي المحايد    
تبـين القائمـة مـصادر      " ، وعلى أن    %73.77وزن نسبي   ب" باإلفصاح عن األنشطة التشغيلية     

تفيد المعلومات التي تتضمنها    " ، وعلى أن    %72.46بوزن نسبي   " ت األموال   األموال واستخداما 
المعلومـات التـي    " ، وعلـى أن     %71.15بوزن نـسبي      " القائمة في اتخاذ قرارات التمويل      

" ، وعلـى أن     %70.49بوزن نـسبي      " ا  تتضمنها قائمة التدفقات النقدية واضحة ويسهل فهمه      
تلتـزم  " ، وعلـى أن     %70.16بوزن نسبي     " تلتزم المنظمة باإلفصاح عن األنشطة التمويلية       

  %.69.51بوزن نسبي  " المنظمة باإلفصاح عن األنشطة االستثمارية 
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قائمة التدفقات  /  األول   المحوروبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات         

الـوزن النـسبي    وهي اكبـر مـن       % 71.26، و الوزن النسبي  يساوي       3.56تساوي   قديةالن

 الجدوليـة والتـي     tوهي اكبر من قيمـة       4.920 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" المحايد  

 مما يدل على أن المنظمة      0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي        ، و مستوى     2.0تساوي  

   .ة التشغيلية و االستثمارية و التمويليةتلتزم باإلفصاح عن األنشط

  )32(رقم جدول 

  قائمة التدفقات النقدية/ تحليل فقرات المحور األول
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تلتزم المنظمة باإلفـصاح     31
 0.000 5.513 73.77 3.69 24.631.132.811.50.0  .يةعن األنشطة التشغيل

تلتزم المنظمة باإلفـصاح     32
 0.001 3.457 69.51 3.48 24.618.037.719.70.0  .عن األنشطة االستثمارية

تلتزم المنظمة باإلفـصاح     33
 0.001 3.411 70.16 3.51 27.921.324.626.20.0  .عن األنشطة

ـ    34 ضمنها المعلومات التي تت
قائمــة التــدفقات النقديــة 

  .واضحة ويسهل فهمها
19.736.121.323.00.0 3.52 70.49 3.871 0.000 

ــي  35 ــات الت ــد المعلوم تفي
تتضمنها القائمة في اتخـاذ     

  .قرارات التمويل
21.334.423.021.30.0 3.56 71.15 4.118 0.000 

ــصادر  36 ــة م ــين القائم تب
ــتخدامات   ــوال واس األم

  .األموال
19.741.021.318.00.0 3.62 72.46 4.852 0.000 

 4.9200.000 71.26 3.56 جميع الفقرات
 2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
 التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة(: تحليل المحاور الفرعية للمحور األول

  :))1(الدولي رقم 

أن المتوسط الحسابي لجميع المحـاور      ) 33(وبصفة عامة تبين النتائج في جدول رقم        

الوزن أكبر من   وهي   % 80.68يساوي  الوزن النسبي   ، و 4.03ول تساوي   الفرعية للمحور األ  

 الجدولية  t  وهي اكبر من قيمة       20.129 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" النسبي المحايد   

 مما يدل على أن     0.05 وهي اقل من     0.000 مستوى الداللة تساوي          ، و  2.0والتي تساوي   

هناك التزام من قبل المنظمات غير الحكومية بإعدادها القوائم الماليـة وان هنـاك سياسـات                
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وافتراضات محاسبية جيدة و ويتم تحديد البيانات المالية و أن حساب اإليرادات والمـصروفات    

  .النقدية واضحةتتم بشكل جيد و قائمة التدفقات 

  

  )33(رقم جدول 

التزام المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة :(تحليل المحاور الفرعية للمحور األول
  ))1(الدولي رقم 

  عنوان المحور الفرعي مسلسل
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 0.000 12.110 82.54 4.13  . المالية المنظمات غير الحكومية بإعدادها القوائمالتزام  1
 0.000 10.600 74.94 3.75  .السياسات المحاسبية  2
 0.000 18.068 80.39 4.02  .االفتراضات المحاسبية  3
 0.000 14.000 79.41 3.97  .تحديد البيانات المالية  4
 0.000 21.262 84.12 4.21  .الميزانية العمومية  5
 0.000 17.772 87.30 4.37  .تحساب اإليرادات والمصروفا  6
 0.000 4.920 71.26 3.56  .قائمة التدفقات النقدية  7

 20.1290.000 80.68 4.03  جميع المحاور الفرعية  
  

  :))1(اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( :تحليل فقرات المحور الثاني
والذي يبـين أن    ) 34(ج مبينة في جدول رقم       للعينة الواحدة والنتائ   tتم استخدام اختبار    

 المحـسوبة   tقيمة  حيث أنه لكل فقرة وجد أن       ة في جميع فقرات المحور ايجابية       آراء أفراد العين  
والوزن ،  0.05أقل من   ومستوى الداللة لكل فقرة     ،  2.0 الجدولية والتي تساوي     tكبر من قيمة    أ

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون      % "60 " النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد        
إمكانية توحيـد   " هي    ) 1(على  أن اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم            

توفير معلومات ماليـة    " ، و   %75.41بوزن نسبي   " مكونات القوائم المالية في جميع المنظمات       
بـوزن  " ز من ثقة مستخدمي القوائم الماليـة        تعز" ، و   %76.72بوزن نسبي     " قابلة للمقارنة   

بـوزن نـسبي     " توفر قواعد عامة يسترشد بها عند إعداد القوائم المالية          " ، و   %80.00نسبي    
  %.78.36بوزن نسبي  " توفير التنسيق والتوحيد في التطبيقات المحاسبية" ، و 80.33%

  
 ، و الـوزن     3.91ر الثـاني    وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـو         

 المحسوبة  tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    وهي اكبر من     % 78.16سبي  يساوي    الن
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، و مـستوى الداللـة      2.0 الجدولية والتـي تـساوي       t وهي اكبر من قيمة      17.765تساوي    

ار  مما يدل على أن هناك ايجابيات ناتجة عن تطبيق معي          0.05 وهي اقل من     0.000تساوي      

  .))1(المحاسبة الدولي رقم 
  

  )34(جدول رقم 

  ))1(اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم :(تحليل فقرات المحور الثاني
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مكونـات  إمكانية توحيـد     37
القوائم المالية فـي جميـع      

  .المنظمات
9.8 60.726.23.30.0 3.77 75.419.006 0.000 

توفير معلومات مالية قابلة     38
 0.000 76.7212.505 3.84 40.523.00.00.0 6.5  .للمقارنة

تعزز من ثقة مـستخدمي      39
 0.000 80.0016.169 4.00 11.577.011.50.00.0  .القوائم المالية

توفر قواعد عامة يسترشد     40
بها عنـد إعـداد القـوائم       

  .المالية
18.465.615.40.00.0 4.02 80.3313.423 0.000 

توفير التنسيق والتوحيد في     41
 0.000 78.3611.685 3.92 11.572.113.13.30.0  .التطبيقات المحاسبية

 78.1617.7650.000 3.91 جميع الفقرات
 2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05"دولية عند مستوى داللة  الجtقيمة 

  
اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة (: تحليل فقرات المحور الثالث

  :))1(الدولي رقم 
  

والذي يبـين أن    ) 35( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    
 المحـسوبة   tقيمة  يع فقرات المحور ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن           لعينة في جم  آراء أفراد ا  

والوزن ،    0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من         2.0 الجدولية والتي تساوي     tاكبر من قيمة    
بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقـون       % "60" الوزن النسبي المحايد    النسبي لكل فقرة اكبر من      

" هـي   )) 1(اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم            أن  على  
" ، و     %75.41بـوزن نـسبي     "  دقيقة لمتخذي القرارات في اإلدارة العليا        تقديم معلومات غير  

صـعوبة  " ، و   %74.43بوزن نـسبي      " صعوبة المقارنة بين القوائم المالية السنوية للمنظمات        
بوزن " انخفاض ثقة مستخدمي القوائم المالية      " ، و   %74.10بوزن نسبي     " خاذ القرار   عملية ات 
  %.71.80بوزن نسبي  " تعقيد عملية اتخاذ القرار " ، و %73.77نسبي  
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، و  3.70  الثالـث  المحـور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات          

 tوقيمـة   % " 60" وزن النسبي المحايـد     وهي اكبر من  ال     % 73.90يساوي  الوزن النسبي   

 ، و مـستوى     2.0 الجدولية والتي تـساوي      t وهي اكبر من قيمة      9.942المحسوبة تساوي     

ناتجة عن عدم    هناك آثار سلبية      مما يدل على أن    0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي       

  .)1(االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  )35(جدول رقم 

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة :(حليل فقرات المحور الثالثت

  ))1(الدولي رقم 
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تقديم معلومات غير دقيقـة      42
ــ ــرارات ف ــذي الق ي لمتخ

  .اإلدارة العليا
16.449.229.54.90.0 3.77 75.41 7.685 0.000 

 0.000 7.459 74.10 3.70 57.426.26.60.0 9.8  .صعوبة عملية اتخاذ القرار 43
صعوبة المقارنة بين القوائم     44

  .المالية السنوية للمنظمات
6.6 60.731.11.60.0 3.72 74.43 9.249 0.000 

مـستخدمي  انخفاض ثقـة     45
  .القوائم المالية

14.844.336.14.90.0 3.69 73.77 6.840 0.000 

 0.000 5.113 71.80 3.59 13.145.929.59.81.6  .تعقيد عملية اتخاذ القرار 46
 9.9420.000 73.90 3.70 جميع الفقرات

  2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

 االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الـدولي       تحد من المعوقات التي   :(فقرات المحور الرابع  تحليل  

  :))1(رقم 

والذي يبـين أن    ) 36( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    
ة  المحـسوب  tقيمة  حيث أنه لكل فقرة وجد أن       ة في جميع فقرات المحور ايجابية       آراء أفراد العين  
والوزن ،    0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من         2.0 الجدولية والتي تساوي     tاكبر من قيمة    

بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقـون       % "60" الوزن النسبي المحايد    النسبي لكل فقرة اكبر من      
"  هـي   )) 1( رقـم    على أن المعوقات التي تحول دون االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي          

نقص الخبرة المهنية    " ، و %80.00بوزن نسبي   " نقص المؤهالت العلمية لموظفين القسم المالي       
اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية    " ، و   %75.41بوزن نسبي     " لموظفين القسم المالي    
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صـعوبة وجـود    " ، و     %74.10بوزن نسبي     " بين الدول التي تعد المعايير والدول األخرى        
صعوبة إدراك أهمية   " ، و   %73.44بوزن نسبي     "  تلزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية       قوانين

ضعف اهتمام اإلدارة العليـا بالتقـارير       " ، و   %72.13بوزن نسبي     " معايير المحاسبة الدولية    
  %.70.16بوزن نسبي  " المالية 

  
 3.71  يساوي   الرابع المحوروبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات         

 tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    وهي اكبر من     % 74.21، و الوزن النسبي  يساوي       

 ، و مـستوى     2.0 الجدولية والتي تـساوي      t  وهي اكبر من قيمة       8.475المحسوبة تساوي   

تحول دون االلتزام هناك معوقات  مما يدل على أن 0.05 وهي اقل من 0.000الداللة تساوي       

  .بصورة كبيرة )1(بيق معيار المحاسبة الدولي رقم بتط
  

  )36(جدول رقم 

 االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي تحد منالمعوقات التي :(تحليل فقرات المحور الرابع

  ))1(رقم 
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نقص المؤهالت العلميـة     47
 0.000 9.566 80.00 4.00 0.0 8.2 24.659.08.2  .لموظفين القسم المالي

ــة  48 ــرة المهني نقــص الخب
 0.000 7.485 75.41 3.77 0.0 13.160.716.49.8  .لموظفين القسم المالي

ضعف اهتمام اإلدارة العليا     49
 0.001 3.544 70.16 3.51 13.152.514.811.58.2  .بالتقارير المالية

صعوبة وجود قوانين تلزم     50
بتطبيق معايير المحاسـبة    

  .الدولية
9.8 57.424.66.6 1.6 3.67 73.44 6.475 0.000 

ــروف  51 ــتالف الظـ اخـ
االقتصادية واالجتماعيـة   
بــين الــدول التــي تعــد 

  .األخرىالمعايير والدول 

18.049.221.38.2 3.3 3.70 74.10 5.664 0.000 

ــة   52 ــعوبة إدراك أهمي ص
 0.000 5.266 72.13 3.61 3.3 13.145.932.84.9  .معايير المحاسبة الدولية

 8.4750.000 74.21 3.71 جميع الفقرات
  2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

االلتزام بتطبيـق   إمكانية  اللها زيادة   الوسائل التي يمكن من خ    (: فقرات المحور الخامس  تحليل  

  :))1(معيار المحاسبة الدولي رقم 
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والذي يبـين أن    ) 37( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    
 المحـسوبة   tقيمة  حيث أنه لكل فقرة وجد أن       ة في جميع فقرات المحور ايجابية       آراء أفراد العين  
،  والـوزن    0.05قل من   أ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       2ولية والتي تساوي     الجد tاكبر من قيمة    

 أفراد عينة الدراسة يتفقـون      بمعنى أن % "60" الوزن النسبي المحايد    نسبي لكل فقرة اكبر من      ال
)) 1(أن الوسائل التي يمكن من خاللها زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقـم               على  
بـوزن  " نين تلزم المنظمات غير الحكومية بتطبيق معايير المحاسبة الدوليـة           إصدار قوا  "  هي

تحديث مناهج المحاسبة فـي الجامعـات الفلـسطينية بمـا يتوافـق             " ، وعلى   %86.23نسبي  
تحـسين اإلعـداد األكـاديمي لطـالب        " ، وعلى   %85.57بوزن نسبي     " واالتجاهات العالمية   

عقد ورش عمل وندوات    " ، وعلى   %84.92بوزن نسبي       " المحاسبة في الجامعات الفلسطينية     
" ، وعلى   %82.95بوزن نسبي     " ومناقشات بخصوص معايير المحاسبة الدولية وأبحاث علمية        

بـوزن  " تدريس معايير المحاسبة الدولية ضمن المقررات الدراسية اإلجبارية في قسم المحاسبة            
 متخصصون في المحاسبة لإلشراف علي      إنشاء هيئة حكومية يديرها   " ، وعلى   %81.64نسبي    

  .%80.00بوزن نسبي  " مهنة المحاسبة وتطويرها 
  

 لإلشـراف نشاء هيئة حكومية يديرها متخصصون في المحاسبة        بإاحتلت الفقرة المتعلقة    
 إلـى ويعود ذلك في نظر الباحث      ، قل النسب في جميع الفقرات    أعلي مهنة المحاسبة وتطويرها     

 ، تشرف على عمل تلك الهيئـات      أن تستطيع   التيلمية والمهنية المحاسبية    عدم وجود الكوادر الع   
  .طوير مهارات المحاسبينت وجود مثل تلك الهيئات ال يؤثر بشكل كبير علي أنكما 

  
  4.18وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس تساوي            

 tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد     وهي اكبر من  % 83.55نسبي  يساوي    ، و الوزن ال   

 ، و مـستوى     2.0 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      16.693المحسوبة تساوي     

 مما يدل على أنه توجد وسائل ا يمكن من خاللها           0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي       

  .يربشكل كب) 1(زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  )37(جدول رقم 

 االلتزام بتطبيق  إمكانيةالوسائل التي يمكن من خاللها زيادة:(تحليل فقرات المحور الخامس

  ))1(معيار المحاسبة الدولي رقم 
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  الفقرة رقم
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عداد األكـاديمي   تحسين اإل  53
لطــالب المحاســبة فــي 

  .الجامعات الفلسطينية
34.459.03.3 3.30.0 4.25 84.9214.423 0.000 

تحديث مناهج المحاسبة في     54
الجامعات الفلسطينية بمـا    
يتوافـــق واالتجاهـــات 

  .العالمية

34.459.06.6 0.00.0 4.28 85.5717.185 0.000 

تدريس معايير المحاسـبة     55
لية ضمن المقـررات    الدو

الدراسية اإلجبارية في قسم    
  .المحاسبة

29.552.514.83.30.0 4.08 81.6411.130 0.000 

عقد ورش عمل ونـدوات      56
ــصوص   ــشات بخ ومناق
معايير المحاسبة الدوليـة    

  .وأبحاث علمية

37.739.323.00.00.0 4.15 82.9511.624 0.000 

ــزم   57 ــوانين تل ــدار ق إص
ر الحكوميـة   المنظمات غي 

بتطبيق معايير المحاسـبة    
  .الدولية

42.649.24.9 3.30.0 4.31 86.2314.231 0.000 

إنشاء هيئة حكومية يديرها     58
متخصصون في المحاسبة   
ــة  ــي مهن لإلشــراف عل

  .المحاسبة وتطويرها

32.841.019.76.60.0 4.00 80.008.732 0.000 

 83.5516.6930.000 4.18 جميع الفقرات
  2.0تساوي " 60"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

 
  

 فرضيات الدراسـة
عند إعداد القوائم   ) 1(ال تلتزم المنظمات غير الحكومية بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم            -1

  .α=05.0المالية عند مستوى داللة  

  

والتـي تبـين    ) 38(واحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم         للعينة ال  tتم استخدام اختبار      
المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة في التزام المنظمات غير الحكومية بإتبـاع معيـار              

 المحـسوبة   tو قيمة   % 80.68 والوزن النسبي يساوي     4.03يساوي  ) 1(المحاسبة الدولي رقم    
 مما يعني رفض الفرضية     0.05 اقل من     وهي 0.000 ومستوى الداللة تساوي     20.129تساوي  

 عند مستوى داللة     )1(أي أن المنظمات غير الحكومية تلتزم بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم            
05.0=α  
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  )38(رقم جدول 

   الفرضية األولىاختبار

  عنوان المحور
المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

  الداللة

ظمات غيـر الحكوميـة بإتبـاع معيـار         التزام المن 
  0.000 20.129 80.68 4.03  .)1(المحاسبة الدولي رقم 

 
في المنظمات غير الحكومية فـي      ) 1(ال يحقق االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم        -2

  .α=05.0قطاع غزة أيه إيجابيات من وجهة نظر القائمين عليها عند مستوى داللة  
  

والتـي تبـين    ) 39( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم          tتم استخدام اختبار      
المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة في التزام المنظمات غير الحكومية بإتبـاع معيـار              

 المحـسوبة   tو قيمة   % 78.16 والوزن النسبي يساوي     3.91يساوي  ) 1(المحاسبة الدولي رقم    
 مما يعني رفض الفرضـية      0.05قل من   أ وهي   0.000 ومستوى الداللة تساوي     17.65تساوي  

في المنظمات غير الحكومية فـي      ) 1(يحقق االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم       هأي أن 
  .α=05.0 عند مستوى داللة  قطاع غزة أيه إيجابيات من وجهة نظر القائمين عليها

  
 االلتزام بتطبيق معايير المحاسـبة الدوليـة        إنواقع التطبيق العملي حيث     وهذا يتفق مع      

،  إمكانية توحيد مكونات القوائم المالية في جميـع المنظمـات          أهمهايحقق الكثير من المزايا من      
تـوفير التنـسيق    ، تعزز من ثقة مستخدمي القوائم الماليـة      ،  معلومات مالية قابلة للمقارنة    توفير

  .طبيقات المحاسبيةوالتوحيد في الت
  )39(رقم جدول 

   الفرضية الثانيةاختبار

  عنوان المحور
المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

  الداللة

اإليجابيات الناتجة عن تطبيق معيـار المحاسـبة        

  .)1(الدولي رقم 
3.91 78.16 17.765 0.000  

  
 غزة في حال عدم تبنيها لمعيار       ال يوجد أثر سلبي على المنظمات غير الحكومية في قطاع          -3

  .α=05.0عند مستوى داللة   )1(المحاسبة الدولي رقم 
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والتـي تبـين    ) 40( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم          tتم استخدام اختبار      
يـار  المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة في التزام المنظمات غير الحكومية بإتبـاع مع            

 المحـسوبة   tو قيمة   % 73.90والوزن النسبي يساوي     3.70يساوي  ) 1(المحاسبة الدولي رقم    
 مما يعني رفض الفرضـية      0.05 وهي اقل من     0.000 ومستوى الداللة تساوي     9.942تساوي  

يوجد أثر سلبي على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في حال عدم تبنيهـا لمعيـار                 أي  
  .α=05.0عند مستوى داللة   )1(رقم المحاسبة الدولي 

  
 غياب معايير المحاسبة الدولية يؤثر سلبا علي مـصداقية القـوائم   أنوهذا صحيح حيث      
 اتخاذ  إلى دى العليا مما يؤ   اإلداراتحيث تقدم معلومات غير دقيقة لمتخذي القرارات من         ، المالية

مما يعمل علي انخفـاض الثقـة       ، القرارات المالية كما تجعل من الصعب اتخاذ      ، قرارات خاطئة 
  .والمصداقية في القوائم المالية المقدمة للجهات المختلفة

  
  )40(رقم جدول 

   الفرضية الثالثةاختبار

  عنوان المحور
المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

  الداللة

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيـار        

  0.000 9.942 73.90 3.70  .)1(اسبة الدولي رقم المح

 
في المنظمـات   ) 1(ال توجد معوقات تحد من االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم             -4

  .α=05.0غير الحكومية عند مستوى داللة  
ـ ) 41( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم          tتم استخدام اختبار       ي تبـين   والت

المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة في التزام المنظمات غير الحكومية بإتبـاع معيـار              
 المحـسوبة   tو قيمة   % 74.21 والوزن النسبي يساوي     3.71يساوي  ) 1(المحاسبة الدولي رقم    

 مما يعني رفض الفرضـية      0.05 وهي اقل من     0.000 ومستوى الداللة تساوي     8.475تساوي  
في المنظمات غيـر    ) 1(عوقات تحد من االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم          توجد م أي  

  .α=05.0 عند مستوى داللة  الحكومية
  

وهذا صحيح حيث انه بالرغم من التزام معظم المنظمـات غيـر الحكوميـة بمعـايير                  
 د من االلتزام بالتطبيق وبالتالي    تح وصعوبات   توجد معوقات ال  يعني انه    المحاسبة الدولية هذا ال   
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 ،أهمهـا  نذكر    تحد من االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية       ي الت  بعض المعوقات  كفإنه هنال 
 العليـا   اإلدارةضـعف اهتمـام     ، نقص المؤهالت العلمية والخبرة المهنية لموظفين القسم المالي       

ر الحكومية بتطبيـق معـايير المحاسـبة        عدم وجود قوانين تلزم المنظمات غي     ، بالتقارير المالية 
  .الدولية

  )41(رقم جدول 

   الفرضية الرابعة اختبار

  عنوان المحور
المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
مستوى  t قيمة  النسبي

  الداللة

 دون االلتـزام بتطبيـق معيـار        تحدالمعوقات التي   

  .)1(المحاسبة الدولي رقم 
3.71 74.21 8.475 0.000  

 
) 1(ق تؤدي إلي زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ال توجد وسائل وطر -5

  α=05.0 .عند مستوى داللة
  

والتـي تبـين    ) 42( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم          tتم استخدام اختبار    
تبـاع معيـار    المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة في التزام المنظمات غير الحكومية بإ          

 المحـسوبة   tو قيمة   % 83.55 والوزن النسبي يساوي     4.18يساوي  ) 1(المحاسبة الدولي رقم    
 مما يعني رفض الفرضية     0.05قل من   أ وهي   0.000 ومستوى الداللة تساوي     16.693تساوي  

عنـد   )1(أي توجد وسائل وطرق تؤدي إلي زيادة االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم              
    .ى داللةمستو

  
 المعوقات التي تحد من تطبيق معايير المحاسـبة         أن صحيح في نظر الباحث حيث       وهذا

 االكاديمى لطالب المحاسبة    اإلعدادتحسين  ، أهمهاالدولية يمكن التغلب عليها بعدة وسائل وطرق        
تحديث مناهج المحاسبة فـي الجامعـات الفلـسطينية بمـا يتوافـق             ، في الجامعات الفلسطينية  

تطبيـق معـايير المحاسـبة    بإصدار قوانين تلزم المنظمات غير الحكومية       ، تجاهات العالمية واال
  .الدولية

  )42(رقم جدول 

   الفرضية الخامسةاختبار

  عنوان المحور
المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
مستوى  t   قيمة  النسبي

  الداللة

  0.000 16.693 83.55 4.18وسائل التي يمكن من خاللها زيادة إمكانيـة        ال
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  عنوان المحور
المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
مستوى  t   قيمة  النسبي

  الداللة

 المحاسبة الـدولي رقـم      االلتزام بتطبيق معيار  

)1(.  
  
التـزام   ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسـة حـول مـد              : 6-1

المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار             

قطاع الذي تعمل فيه المنظمة عنـد مـستوى         تعزى لمتغير نوع ال   ، )1(المحاسبي الدولي رقم    

  .α=05.0داللة 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول             
 F المحسوبة لكل مجال وللمجاالت مجتمعـة حيـث أن قيمـة    Fوالذي يبين أن قيمة    ) 43(رقم  

 2.13 الجدولية والتي تـساوي      F وهي اقل من قيمة      0.578وي  المحسوبة لجميع المجاالت تسا   
 0.791، كما أن قيمة مستوى الداللة تـساوي         0.05ومستوى داللة   " 52،  8" عند درجتي حرية    

 مما يعني قبول الفرضية أي ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي                 0.05وهي اكبر من    
غير الحكومية في قطـاع غـزة بتجهيـز         استجابات عينة الدراسة حول مدي التزام المنظمات        

تعزى لمتغيـر نـوع     ، )1(وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم          
  α=05.0القطاع الذي تعمل فيه المنظمة عند مستوى داللة 

  
  )43(جدول رقم 

نوع القطاع الذي اختبار التباين األحادي للفروق بين المتوسطات تعزى لمتغير 

  تعمل فيه المنظمة
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التزام المنظمات  
غير الحكوميـة   

إتباع معيـار   ب
3.883.924.293.934.094.203.954.073.910.7930.611
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المحاسبة الدولي  
 )1(رقم 

اإليجابيـــات 
ــن  ــة ع الناتج
تطبيق معيـار   
المحاسبة الدولي  

 )1(رقم 

3.874.034.033.904.003.783.853.833.960.3610.936

اآلثار الـسلبية   
الناتجة عن عدم   
االلتزام بتطبيق  
معيار المحاسبة  

 )1(الدولي رقم 

3.473.603.503.873.783.973.503.753.760.7270.667

المعوقات التي  
ــول دون  تحـ
االلتزام بتطبيق  
معيار المحاسبة  

 )1(الدولي رقم 

3.394.083.393.863.753.563.563.884.000.9270.502

الوسائل التـي   
ــن   ــن م يمك
خاللها زيـادة   

م بتطبيق  االلتزا
معيار المحاسبة  

 )1(الدولي رقم 

4.064.504.474.064.334.023.964.004.371.0480.413

3.843.964.103.894.024.033.833.963.950.5780.791 جميع الفقرات
   2.13 تساوي 0.05ومستوى داللة " 52، 8"  الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  
 التـزام   ى ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسـة حـول مـد            ال توجد فروق  : 6-2

المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار             

تعزى لمتغير عدد العاملين في المنظمـة عنـد مـستوى داللـة             ، )1(المحاسبي الدولي رقم    

05.0=α  
ه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في جدول            الختبار هذ    

 F المحسوبة  لكل مجال وللمجاالت مجتمعـة حيـث أن قيمـة   Fوالذي يبين أن قيمة    ) 44(رقم  
 عنـد   2.79 الجدولية والتي تـساوي      Fتساوي اقل من قيمة     2.061المحسوبة لجميع المجاالت    

 وهي  0.116، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي        0.05ى داللة   ومستو" 57،  3" درجتي حرية   
 مما يعني قبول الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات               0.05اكبر من   

عينة الدراسة حول مدي التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم              
تعزى لمتغير عدد العاملين في المنظمة      ، )1(بي الدولي رقم    المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاس    

  α=05.0عند مستوى داللة 
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  )44(جدول رقم 

عدد العاملين في اختبار التباين األحادي للفروق بين المتوسطات تعزى لمتغير 

  المنظمة
 المتوسط الحسابي

-5من  المجال
10 

-51من 50-11من
100 

 100أكثر من

قيمة 
F 

وى مست
 الداللة

التزام المنظمات غيـر الحكوميـة      
بإتباع معيار المحاسبة الدولي رقم     

)1( 
4.15 4.02 3.82 4.21 1.9720.128 

اإليجابيات الناتجـة عـن تطبيـق       
 0.8000.499 3.60 3.95 3.88 3.96 )1(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الناتجة عـن عـدم      اآلثار السلبية 
االلتزام بتطبيق معيـار المحاسـبة      

 )1(الدولي رقم 
3.64 3.62 3.85 4.07 1.0030.398 

المعوقات التي تحول دون االلتزام     
بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم     

)1( 
3.73 3.67 3.75 3.72 0.0460.987 

الوسائل التي يمكن مـن خاللهـا       
زيادة االلتـزام بتطبيـق معيـار       

 )1(حاسبة الدولي رقم الم
4.33 4.13 4.01 4.22 0.9310.432 

  4.07 3.80 3.93 4.05 جميع الفقرات
 2.0610.116  

 
   2.79 تساوي 0.05ومستوى داللة " 57، 3"  الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  
 التـزام   ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسـة حـول مـد             ال  : 6-3

ت غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار             المنظما

تعزى لمتغير مدة مزاولة المنظمة لنشاطها عند مـستوى داللـة           ،  )1(المحاسبي الدولي رقم    

05.0=α  
 في جدول   الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة          

  F المحسوبة  لكل مجال وللمجاالت مجتمعة حيـث أن قيمـة  Fوالذي يبين أن قيمة ) 45(رقم 
 الجدوليـة والتـي تـساوي    F وهي اقل مـن قيمـة   1.070المحسوبة لجميع المجاالت تساوي  

، كما أن قيمة مستوى الداللـة تـساوي         0.05ومستوى داللة   " 57،  3" عند درجتي حرية    2.79
 مما يعني قبول الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في             0.05ر من    وهي اكب  0.369

استجابات عينة الدراسة حول مدي التزام المنظمات غير الحكومية في قطـاع غـزة بتجهيـز                
تعزى لمتغيـر مـدة     ، )1(وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم          

  α=05.0ند مستوى داللة مزاولة المنظمة لنشاطها ع
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  )45(جدول رقم 

  مدة مزاولة المنظمة لنشاطهااختبار التباين األحادي للفروق بين المتوسطات تعزى لمتغير 

 المتوسط الحسابي
 5  أقل من  المجال

 سنوات
-5من 

 سنوات10
-11من 

 سنة20
أكثر من 

 سنة20

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

ــات ــزام المنظم ــر الت  غي
ــار  ــاع معي ــة بإتب الحكومي

 )1(المحاسبة الدولي رقم 
4.0270 3.9873 4.1278 3.9911 0.4130.744 

اإليجابيات الناتجة عن تطبيق    
معيار المحاسبة الدولي رقـم     

)1( 
3.9571 3.7714 3.9750 4.0200 1.3230.276 

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم     
ــار   ــق معي ــزام بتطبي االلت

 )1(لي رقم المحاسبة الدو
3.9429 3.6095 3.8125 3.3400 1.0860.357 

المعوقات التـي تحـول دون      
ــار   ــق معي ــزام بتطبي االلت

 )1(المحاسبة الدولي رقم 
4.0000 3.5476 3.8333 3.4500 2.1830.100 

الوسائل التـي يمكـن مـن       
خاللها زيادة االلتزام بتطبيق    
معيار المحاسبة الدولي رقـم     

)1( 

4.0952 4.3095 4.2396 3.9167 1.3430.269 

  3.8459 4.0432 3.9153 3.9857 جميع الفقرات
 1.0700.369  

 
    2.79 تساوي 0.05ومستوى داللة " 57، 3"  الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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  :النتائج
          مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غـزة بتجهيـز           هدف هذا البحث إلي التعرف علي       

وحاول الباحث من خالل    ، )1( القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم        ضوعر
فـي المنظمـات    ) 1(لي رقم    االلتزام بتطبيق المعيار المحاسبي الدو     ىالدراسة الميدانية معرفة مد   

 من العاملين في المجال     ولهذا الغرض تم إعداد استبانة وزعت علي عينة مختارة        ، غير الحكومية 
 في المنظمات غير الحكومية باعتبارهم علي إطـالع علـي الوضـع المـالي                والمحاسبي المالي

ـ        ،والمحاسبي في منظماتهم    وبعـد   ة للدراسـة  من خالل تحليل ومناقشة الجوانب النظرية والعملي
  :توصل الباحث إلى النتائج التالية اختبار وتحليل الفرضيات

  
 معيـار  هناك التزام من قبل معدي القوائم المالية في المنظمات غيـر الحكوميـة بتطبيـق                 -1

وكانت نسبة االلتـزام أكثـر فـي        ،  عند إعداد وتجهيز القوائم المالية     )1(الدولي رقم   المحاسبة  
مومية ويرجع ذلك إلي أن الميزانية العمومية تعتبر من أهـم القـوائم التـي         عرض الميزانية الع  

  .تقدمها المنظمات غير الحكومية
  
من عينة الدراسة شـاركوا فـي دورات تتعلـق          % 55.7  تبين من خالل الدراسة أن نسبة      -2

، معاييربتلك ال من عينة الدراسة لم يشاركوا بدورات تتعلق        % 44.3بمعايير المحاسبة الدولية، و     
ويرجع الباحث السبب في انخفاض نسبة المشاركة في دورات تختص بمعايير المحاسـبة             

 وانخفـاض عـدد  ،  عقد الدورات التدريبية في معايير المحاسـبة الدوليـة       قلةالدولية إلي   
  .الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية

  
،  إلمام بمعايير المحاسبة الدولية    الدراسة عندهم من عينة   % 55.7 تبين من خالل الدراسة أن       -3
مـن  % 14.8من عينة الدراسة سمعوا عن معايير المحاسبة الدولية ولم يطبقوها، و            % 29.5و  

 الباحث أن انخفـاض     ى وير عينة الدراسة لم يسمعوا عن معايير المحاسبة الدولية على اإلطالق         
اسبة الدولية بسبب عدم تدريس مساق معـايير        معايير المح ب مام  لعندهم إ نسبة األشخاص اللذين    

 الجامعات الفلـسطينية     بعض المحاسبة الدولية ضمن المقررات اإلجبارية في أقسام المحاسبة في        
األمر الذي يترتب عليه أن معرفة معايير المحاسبية الدولية تتطلب جهد ذاتي ومعرفة شخـصية               

  .من قبل المحاسب
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 تلتزم بعرض القوائم الماليـة       التي لمنظمات غير الحكومية   ا انخفاض نسبة أظهرت الدراسة    -4
  %.66.89  بنسبة حيث كانتالمحددفي الوقت 

  
 تبين من خالل الدراسة إن االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية يحقق الكثير من المزايـا   -5

ت ماليـة قابلـة     توفير معلوما و،  إمكانية توحيد مكونات القوائم المالية في جميع المنظمات        منها
تـوفير التنـسيق والتوحيـد فـي التطبيقـات      و، للمقارنة تعزز من ثقة مستخدمي القوائم المالية    

توافر شروط القبول الدولي للبيانات المالية المنشورة التي تصدرها المنظمات غيـر         و ،المحاسبية
 لعمل هذه   ةحة والداعم الحكومية باعتبار أن هذه البيانات تحتاجها الكثير من الدول األجنبية المان          

  .المنظمات
  
 علي مصداقية القوائم    اً أتضح من خالل الدراسة أن غياب معايير المحاسبة الدولية يؤثر سلب           -6

ي إلى اتخاذ   دحيث تقدم معلومات غير دقيقة لمتخذي القرارات من اإلدارات العليا مما يؤ           ، المالية
 انخفـاض الثقـة     ىمما يعمل عل  ، الماليةكما تجعل من الصعب اتخاذ القرارات       ، قرارات خاطئة 

  .والمصداقية في القوائم المالية المقدمة للجهات المختلفة
  
 يتبين من خالل الدراسة انه بالرغم من التزام معظم المنظمات غيـر الحكوميـة بمعـايير                 -7

بيق المحاسبة الدولية إال أن هذا ال يعني انه ال توجد معوقات وصعوبات تحد من االلتزام بـالتط                
 نقـص   :منهـا  بعض المعوقات التي تحد من االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدوليـة             كهنالف

العليا بالتقارير   ضعف اهتمام اإلدارة  و، المؤهالت العلمية والخبرة المهنية لموظفين القسم المالي      
  .دوليةعدم وجود قوانين تلزم المنظمات غير الحكومية بتطبيق معايير المحاسبة الو، المالية

  
تطبيق معايير المحاسبة الدولية    ب  االلتزام يتضح من خالل الدراسة أن المعوقات التي تحد من         -8

تحسين اإلعداد االكاديمى لطالب المحاسـبة فـي        ، منهايمكن التغلب عليها بعدة وسائل وطرق       
االتجاهات تحديث مناهج المحاسبة في الجامعات الفلسطينية بما يتوافق و        و، الجامعات الفلسطينية 

قوانين تلزم المنظمات غير الحكومية بتطبيق معـايير المحاسـبة          والعمل علي إصدار    ، العالمية
  .الدولية

  
تكـون أكثـر    ) 1(إن القوائم المالية التي يتم إعدادها حسب المعيار المحاسبي الدولي رقـم              -9

يها في عملية اتخـاذ     وتنتج عنها معلومات محاسبية مالئمة يمكن االعتماد عل       ، مصداقية وشفافية 
  .القرارات الرشيدة
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يتوافق مع الممارسات المحاسـبية المـستخدمة فـي         ) 1(أن معيار المحاسبة الدولي رقم       -10

 بتطبيـق معـايير     الحكوميـة  الجهات المهنية والسلطات     إلزامكما أن   ، الحكوميةالمنظمات غير   
 . الماليةوائمالقتنتجها التي المحاسبة الدولية يزيد من جودة المعلومات 

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة           تبين من خالل الدراسة أنه       -11

 التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم الماليـة وفقـاً              ىحول مد 
طاع الذي تعمـل     نوع الق  :للمتغيرات التالية تعزى  ، )1(لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم      

عنـد مـستوى داللـة      مدة مزاولة المنظمة لنـشاطها      ، عدد العاملين في المنظمة    ،فيه المنظمة 
05.0=α.  
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  :التوصيات
 واضحاً لدى نسبة مهمة من المنظمات       )1(معيار المحاسبة الدولي رقم     من أن مفهوم    علي الرغم   

إال إنه يجـب البنـاء      ، وأن هذه النتيجة تعتبر مبشرة    ،  الممارسة جيدة  وأن درجة ، غير الحكومية 
 وممارسـة   أعمقالمؤدية إلي تعميم فهم     علي هذه النتيجة ومحاولة السير قدماً علي نفس الطريق          

، بناء علي النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية          و،  جدية في هذه القطاع    أكثر
  :ي بما يليفإن الدراسة توص

  
 المنظمـات   بـإلزام  التعليمات الخاصة    بإصدارديوان الرقابة المالية واإلدارية بفلسطين       حث -1

لما لذلك  ، )1( خاصة معيار المحاسبة الدولي رقم       غير الحكومية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية     
  .من آثار إيجابية كبيرة

  
عطاء تقريراً نظيفاً   إوأن ال يتم    ، اسبية الدولية الحسابات أن يراعوا المعايير المح    ي   علي مدقق  -2

  . خاصة مع غياب معايير فلسطينيةإذا لم تقم هذه المنظمات بااللتزام بمعايير المحاسبة الدولية
  
 المنظمات والهيئات المهنية المحاسبية الدولية ضرورة العمل علـي إصـدار معـايير              حث -3

  .كوميةمحاسبية دولية تختص بعمل المنظمات غير الح
  
 أن تقوم بفتح برامج تدريب عملي        علي  جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية    تفعيل دور  -4

  .تطبيقي لمعايير المحاسبة الدولية
  
س في الجامعـات الفلـسطينية       إعادة النظر في البرامج التعليمية ووسائل التدري       العمل علي  -5

  .عليمهم وتعريفهم بمعايير المحاسبة الدوليةعناية كبيرة لتنمية مهارات المحاسبين وتوإبداء 
  
 عقد ورش عمل واالستعانة بخبراء في مجال المحاسبة بهدف تطوير كفاءة معـدي القـوائم                -6

  .المالية في ضوء معايير المحاسبة الدولية
  
 تشجيع البحث العلمي في مجاالت إعداد ونشر القوائم المالية في ضوء معـايير المحاسـبة                -7

  .الدولية
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 العمل علي حث المنظمات المهنية المحاسبية في فلسطين بضرورة العمـل علـي إصـدار                -8
تنظم وتوحد الممارسات المحاسبية المستخدمة في المنظمـات غيـر          ، معايير محاسبية فلسطينية  

  .الحكومية
  
تنظيم دورات تدريبية لموظفي الدوائر المالية في المنظمات غير الحكوميـة علـي تطبيـق                -9

  . المحاسبة الدوليةمعايير
  

 والخاص لتذليل المشاكل التي تعيق تطبيـق معـايير          ضرورة تضافر جهود القطاع العام     -10
  .المحاسبة الدولية في المنظمات غير الحكومية في فلسطين

  
 العمل علي إنشاء نظام رقابة داخلي في المنظمات غير الحكومية بحيـث يـضمن انجـاز         -11

  . المحاسبة الدوليةالعمل المحاسبي وفق معايير
  

 المحاسبية والمالية للمنظمات غير الحكومية مـن خـالل تطـوير مهنـة              األنظمة تطوير   -12
وذلك عن طريق الجمعيـات المهنيـة وتطـوير المنـاهج           ، المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة    

  .الدراسية في الجامعات الفلسطينية في هذا المجال
  

 القوائم المالية فـي     معديلزام  إير الحكومية علي ضرورة      حث اإلدارة العليا بالمنظمات غ     -13
  . عند إعداد وتجهيز القوائم المالية معايير المحاسبة الدوليةبإتباعغير الحكومية المنظمات 
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  : الدراسات المستقبلية

  
وخصوصاً فيما يتعلق   ، توصي الدراسة بمتابعة البحث بهدف تطوير مهنة المحاسبة في فلسطين         

 بعد القطـاع العـام       تمثل القطاع الثالث من قطاعات الدولة      هاالمنظمات غير الحكومية باعتبار   ب
وتقترح الدراسة بعض الموضوعات الضرورية والتي ال بـد مـن دراسـتها             ، والقطاع الخاص 

  :لتطوير مهنة المحاسبة في المنظمات غير الحكومية أهمها
  
  .زيز المركز المالي في المنظمات غير الحكوميةأهمية قائمة التدفقات النقدية ودورها في تع -1
 . التزام المنظمات غير الحكومية بتطبيق المسئولية االجتماعية اتجاه المجتمعىمد -2

 . استخدام نظام محاسبة المسئولية في المنظمات غير الحكوميةىمد -3

 غيـر   دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المحاسبية والمالية في المنظمـات            -4
 .الحكومية

 إمكانية تطبيق تكاليف األنشطة كأداة رقابة وتخطـيط فـي المنظمـات غيـر               ىدراسة مد  -5
 .الحكومية

 .دور معايير المحاسبة الدولية في كفاءة سوق فلسطين لألوراق المالية -6
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  المراجعقائمة 

  الكتب والمراجع العربية: أوال 

  الكتب األجنبية: ثانياً 

  جع االلكترونيةالمرا: ثالثا 
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  المالحق

  .االستبانة 
  .محكمين االستبانة أسماء 
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          بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :ة/ت الكريم /األخ

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

االستبيان المرفق هو جزء من بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير تخصص المحاسـبة             
  .والتمويل من الجامعة اإلسالمية غزة تحت إشراف الدكتور حمدي زعرب

  
 التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غـزة         ىدويهدف البحث إلى التعرف علي م     

 وذلك لما ، )1(بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم           
ولـضرورة  ، لهذه المنظمات من أهمية باعتبار أنها تمثل القطاع الثالث من قطاعات الدولـة        

  .دمها هذه المنظماتالمحاسبة والشفافية في المخرجات المالية التي تق
  

مني بأهمية   وقد تم أخياركم ضمن المجموعة التي سوف تجيب علي هذا االستبيان إيماناً           
وسأكون شاكراً لكم إذا تفضلتم باإلجابة علي األسئلة المتضمنة         ، رأيكم حول موضوع البحث   

نهايـة  وكتابة أي تعليقات واقتراحات تعتقدون أنها ذات صلة بالموضوع في           ، في االستبيان 
  .االستبيان

  
علما بأن جميع المعلومات التـي تقـدمونها       ، لذا فإنني أرجو أن تتكرموا بملء االستبيان      

  .سيتم التعامل معها بسرية تامة وسيتم استخدامها لغرض البحث العلمي فقط
   ،،،ولكم جزيل الشكر

  
          الباحث                                                                      

  محمد فايق محسن
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  :المحور األول

  :تعريف بالمنظمة: أوالً

  :أمام اإلجابة المناسبة) x( يرجي وضع عالمة

 ---------):اختياري(اسم المنظمة  -6

  :مدة مزاولة المنظمة لنشاطها -7

  أكثرسنة ف20من         سنة20-11من        سنوات10-5 من        سنوات5أقل من 
  :القطاع الذي تعمل فيه المنظمة -8

          ديمقراطية وحقوق إنسان          زراعة وبيئة                 ثقافة ورياضة    
  صحة وإعادة تأهيل      تنمية اقتصادية               تعليم وتدريب
  تنمية اجتماعية      خدمات اجتماعية وإغاثة      مرأة وطفل

   :كل مباشر بشالمنظمةيدير  -9

         عضو مجلس إدارة   رئيس مجلس اإلدارة         مدير تنفيذي       
  :عدد العاملين في المنظمة -10

  100            أكثر من100-51              من50-11من               10-5من 
  :معلومات تتعلق بالشخص الذي قام بتعبئة االستبيان: اًثاني

  : الوظيفيىالمسم -7

           محاسب                موظف أخر   رئيس الجمعية         مدير مالي    
  : الخبرة العملية داخل المنظمة -8

  سنة20سنة         أكثر من20-11سنوات         من10-5 سنوات         من5أقل من 
  : العمر -9

  سنة45       أكثر من سنة  45-36سنة          من35-25 سنة           من25أقل من 
  : المؤهل العلمي -10

  س  ثانوي                  دبلوم                      بكالوريو
  --------:  ماجستير                 دكتوراه                  غير ذلك

  نعم          ال         : بمعايير المحاسبة الدوليةمدى المشاركة في دورات خاصة  -11
  : بمعايير المحاسبة الدوليةاإللمام ىمد -12

  أعرفها وأطبقها           سمعت بها وال أطبقها                لم اسمع بها على اإلطالق
  
  
  



 

 

 

166

  : القوائم المالية التالية تلتزم المنظمات غير الحكومية بإعدادها-1: المحور الثاني

موافق   الفقرة الرقم

  بشدة
  دمحاي  موافق

ــر  غي

  موافق

غيــــر 

وافــق م

  بشدة

            .تلتزم المنظمة بإعداد الميزانية العمومية  -1
تقــوم المنظمــة بإعــداد حــساب اإليــرادات   -2

  .والمصروفات
          

            .تقوم المنظمة بإعداد قائمة التدفق النقدي  -3
            .تلتزم المنظمة بإعداد اإليضاحات التفسيرية  -4

  

  : السياسات المحاسبية-2

وافق م  الفقرة  الرقم

  بشدة
  محايد  موافق

ــر  غي

  موافق

غيــــر 

موافــق 

  بشدة

تكون السياسة المحاسبية مالئمة التخاذ القرار        -5
  .من قبل المستخدمين

          

 األداءتمثل السياسة المحاسبية بشكل صـحيح         -6
  .نظمةالمالي للم

          

تعكس السياسة المحاسبية الجوهر االقتـصادي        -7
  .لألحداث أو العمليات

          

تكون السياسة المحاسبية محايدة أي بعيدة عن         -8
  .التحيز

          

تكون السياسة المحاسبية كاملـة مـن كافـة           -9
  .النواحي الجوهرية

          

توفر اإليـضاحات المكملـة للقـوائم الماليـة           -10
  .معلومات ال تحتويها القوائم المالية

          

هناك تطوير للـسياسات المحاسـبية لـضمان          -11
ــوا ــداد ق ــات إع ــس احتياج ــة تعك ئم مالي
  .المستخدمين
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  :االفتراضات المحاسبية -3

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  محايد  موافق

ــر  غي

  موافق

غيــــر 

موافــق 

  بشدة

عند إعداد القوائم المالية يفترض أن المنظمـة         -12
  .مستمرة في أعمالها

          

عند إعداد القوائم الماليـة يـتم إتبـاع أسـاس            -13
  . المحاسبياالستحقاق 

          

يتم اإلفصاح عن المعلومات الماليـة المقارنـة         -14
  .التي تخص سنوات سابقة عند إعداد القوائم

          

تقوم المنظمة بأخـذ مبـدأ األهميـة النـسبية           -15
  .للمعلومات الواردة بالقوائم المالية

          

تلتزم المنظمة بثبات عرض البنود المختلفة في        -16
  . وكذلك تفصيالتهاالقوائم المالية

          

  

  :تحديد البيانات المالية -4

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  محايد  موافق

ــر  غي

  موافق

غيــــر 

موافــق 

  بشدة

عند إعداد القوائم المالية يتم تحديد الفترة التـي          -17
  .أعدت عنها تلك القوائم

          

يتم تحديد ما إذا كانت البيانات الماليـة تغطـي           -18
  .منفصلالمنظمة بشكل 

          

يتم ذكر العملة المستخدمة في التقدير عند إعداد         -19
  .القوائم المالية

          

عند عرض األرقام في القوائم المالية يتم ذكـر          -20
  .مستوي الدقة في إعداد البيانات

          

تلتزم المنظمة بإعـداد القـوائم فـي الوقـت           -21
  .المناسب
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  :الميزانية العمومية -5

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  محايد  موافق

ــر  غي

  موافق

غيــــر 

موافــق 

  بشدة

تلتزم المنظمة عند إعداد الميزانية بالتمييز بين         -22
  .األصول المتداولة وغير المتداولة

          

تلتزم المنظمة بعرض المعلومات التاليـة فـي          -23
  :صلب الميزانية العمومية

          

            .الممتلكات أو المعدات  -
            .مم المدينة والذمم الدائنةالذ  -
            . المخصصات  -

تلتزم المنظمة بالتمييز بين الخصوم المتداولـة         -24
  .وغير المتداولة عند إعداد القوائم المالية

          

تساعد المعلومات التي تحتويها الميزانية فـي         -25
  .عملية التخطيط والتنبوء

          

القائمـة  تسهل المعلومـات التـي تحتويهـا          -26
  . للمستخدمين من التحقق حول صحة توقعاتهم

          

  

  : اإليرادات والمصروفاتحساب -6

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  محايد  موافق

ــر  غي

  موافق

ــر  غيــ

ــق  موافـ

  بشدة

            :تلتزم المنظمة بإظهار كافة مصادر اإليرادات  -27
            .اإليراد من رسوم االشتراكات والعضوية  -
            .تن الرسوم والعموالاإليراد م  -
            .اإليراد من منح وإعانات محلية  -
            .اإليراد من مؤسسات ودول خارجية  -
            .اإليراد من مصادر عينية  -
            .اإليراد من أي مصادر أخري  -

ــة عناصــر   -28 ــار كاف ــة بإظه ــزم المنظم           تلت
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  المصروفات
            .المصروفات الرأسمالية  -
            .صروفات اإلدارية والتشغيليةالم  -
            .أي مصروفات أخري  -

تتميز المعلومات التي تحتويها القائمـة بالثقـة          -29
  وإمكانية االعتماد عليها

          

يتم إعداد القائمة بعيداً عـن التحيـز والحكـم            -30
  .الشخصي

          

  

  :قائمة التدفقات النقدية -7

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  حايدم  موافق

ــر  غي

  موافق

غيــــر 

موافــق 

  بشدة

تلتزم المنظمـة باإلفـصاح عـن األنـشطة           -31
  .التشغيلية

          

تلتزم المنظمـة باإلفـصاح عـن األنـشطة           -32
  .االستثمارية

          

تلتزم المنظمـة باإلفـصاح عـن األنـشطة           -33
  .التمويلية

          

المعلومات التي تتضمنها قائمة التدفقات النقدية        -34
  .سهل فهمهاواضحة وي

          

تفيد المعلومات التي تتضمنها القائمة في اتخاذ         -35
  .قرارات التمويل

          

تبين القائمة مـصادر األمـوال واسـتخدامات        -36
  .األموال

          

  

  ):1(معيار المحاسبة الدولي رقم  الناتجة عن تطبيق اإليجابيات: المحور الثالث

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  محايد  موافق

غيـــر 

  موافق

ــر  غيـ

ــق  مواف

  بشدة
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إمكانية توحيد مكونات القوائم المالية في جميع         -37
  .المنظمات

          

            .توفير معلومات مالية قابلة للمقارنة  -38
            .تعزز من ثقة مستخدمي القوائم المالية  -39
توفر قواعد عامة يسترشد بهـا عنـد إعـداد            -40

  .القوائم المالية
          

ر التنـسيق والتوحيـد فـي التطبيقـات         توفي  -41
  .المحاسبية

          

  

اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الـدولي رقـم             : المحور الرابع 

)1:(  

  الفقرة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غيـــر 

  موافق

ــر  غيـ

ــق  مواف

  بشدة

تقديم معلومات غير دقيقة لمتخذي القـرارات         -42
  .رة العليافي اإلدا

          

            .صعوبة عملية اتخاذ القرار  -43
صعوبة المقارنة بين القوائم الماليـة الـسنوية          -44

  .للمنظمات
          

            .انخفاض ثقة مستخدمي القوائم المالية  -45
            .تعقيد عملية اتخاذ القرار  -46
  

  ):1( المحاسبة الدولي رقم  االلتزام بتطبيق معيارتحد منالمعوقات التي : المحور الخامس
موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غيـــر   محايد  موافق

  موافق

ــر  غيـ

ــق  مواف

  بشدة

           .نقص المؤهالت العلمية لموظفين القسم المالي  -47
            .نقص الخبرة المهنية لموظفين القسم المالي  -48
            .ضعف اهتمام اإلدارة العليا بالتقارير المالية  -49
           وجود قوانين تلزم بتطبيـق معـايير        صعوبة  -50
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  .المحاسبة الدولية
اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية بين       -51

  .األخرىالدول التي تعد المعايير والدول 
          

            .صعوبة إدراك أهمية معايير المحاسبة الدولية  -52
  

معيار المحاسبة    بتطبيق  االلتزام إمكانية زيادةالوسائل التي يمكن من خاللها      : المحور السادس 

   ):1(الدولي رقم 

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غيـــر   محايد  موافق

  موافق

ــر  غيـ

ــق  مواف

  بشدة

تحسين اإلعداد األكاديمي لطالب المحاسبة في        -53
  .الجامعات الفلسطينية

          

تحديث منـاهج المحاسـبة فـي الجامعـات           -54
  .عالميةالفلسطينية بما يتوافق واالتجاهات ال

          

تدريس معـايير المحاسـبة الدوليـة ضـمن           -55
المقررات الدراسـية اإلجباريـة فـي قـسم         

  .المحاسبة

          

عقد ورش عمل وندوات ومناقشات بخصوص        -56
  .معايير المحاسبة الدولية وأبحاث علمية

          

إصدار قوانين تلزم المنظمات غير الحكوميـة         -57
  .ليةبتطبيق معايير المحاسبة الدو

          

إنشاء هيئة حكومية يديرها متخصصون فـي         -58
المحاسبة لإلشراف علـي مهنـة المحاسـبة        

  .وتطويرها

          

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

  البـاحـثالبـاحـث
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   االستبانةأسماء محكمين

  .سالم حلس/د -1

 .علي شاهين/د -2

 .يوسف جربوع/د -3

 .ماهر درعام/د -4

 .عصام البحيصي/د -5

  . بركاتذناف/د -6

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  
  

  
 


