االطار الفكري للمحاسبة -تعرٌف المحاسبة ودور المعلومات المحاسبٌة فً عملٌة اتخاذ

القرار:

اوال :تعرٌف المحاسبة
عرف المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن المحاسبة بأنها فن تسجٌل وتبوٌب وتلخٌص العملٌات واالحداث
ذات الطبٌعة المالٌة بأسلوب واستخالص نتائجه وتحلٌلها.وكما تعرف من قبل الجمعٌة االمرٌكٌة للمحاسبة
بانها عملٌة تحدٌد وقٌاس وتوصٌل المعلومات والبٌانات االقتصادٌة الستفادة منها فً أتخاذ القرارات من قبل
المستفٌدٌن من البٌانات ،تؤكد هذه التعارٌف على وظٌفة المحاسبة والتً تتضمن التحدٌد والقٌاس والتوصٌل.
وٌعرف المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن المحاسبة بانها نشاط خدمً وظٌفتها تقدٌم المعلومات الكمٌة
ذات الطبٌعة المالٌة اساسا عن وحدة اقتصادٌة معٌنة والغرض منها مساعدتها فً اتخاذ القرارات
االقتصادٌة،وكذلك تعرف المحاسبة كنظام للمعلومات ٌختص بقٌاس ومعالجة المعلومات المالٌة واٌصالها
الى مستخدمٌها داخل وخارج الشركات وتنبع اهمٌة المحاسبة من الحاجه الى المعلومات التً ٌمكن ان
توفرها الحتٌاجات عملٌة اتخاذ القرار  ،اذ عرف المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن وظٌفة المحاسبة
بتقدٌم معلومات مالٌة وكمٌة عن الشركات لخدمة العدٌد من االطراف التً تعتمد على المحاسبة كمصدر
للمعلومات التً ٌحتاجونها فً عملٌة أتخاذ القرار وٌصطلح على هذه االطراف مستعملً
(مستخدمً)المعلومات المحاسبٌة  Users of Accounting informationوقد حدد االطار الفكري
للمحاسبة الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة مستخدمً المعلومات المحاسبٌة بأطراف داخلٌة
واخرى خارجٌة وكما ٌلً:
 -1اطراف داخلٌة :
 ادارة الوحدة االقتصادٌة :ادارة الوحدة االقتصادٌة تحتاج المعلومات المحاسبٌة لغرض التخطٌط
والرقابة وقٌاس االداء ،فعلى سبٌل المثال تعتبرالموازنات التخطٌطٌة من اهم ادوات التخطٌط المالً
،اضافة الى ان المحاسبة تزود االدارة بمعلومات عن الربحٌة والسٌولة والمركز المالً ومعدل
العائد على المال المستثمر وجمٌع هذه المعلومات وغٌرها تبنى على المعلومات المحاسبٌة .
 العاملٌن:ان استمرارٌة الوحدة االقتصادٌة ونمائها وتحقٌقها لالرباح ٌساعد على تحقٌق االمن
الوظٌفً للعاملٌن فٌها بدفع رواتبهم الذي ٌدفع العاملٌن الى تتبع الوضعٌة المالٌة للوحدة االقتصادٌة.
 -2اطراف خارجٌة:
 اصحاب الوحدة االقتصادٌة ٌ:رغب اصحاب الوحدة االقتصادٌة فً التعرف على نتٌجة اعمال
الوحدة من ربح او خسارة من خالل التقارٌر المالٌة التً ٌعدها المحاسب لمعرفة ما اذا حققت
الشركة ارباحا نتٌجة استثمار اموالهم كمؤشر فً استمرارٌة االستثمار او استرداد االموال او جزء
منها فً بدائل اخرى .











الدائنون :هم الجهات التً تقدم قروض مالٌة قصٌرة االجل او طوٌلة االجل مثل البنوك وشركات
االستثمار ،او الجهات التً تحصل منها الوحدة على السلع والخدمات باالجل ،وهؤالء تهمهم مقدرة
الوحدة على التسدٌد فً موعد االستحقاق .
المستثمرون الحالٌون او المرتقبونٌ:ستخدم المستثمرون المعلومات المالٌة للتعرف على البدائل
الختٌار افضلها وتعد التقارٌر المالٌة اهم مصدر للمعلومات التخاذ قرارات شراء االسهم او
استمرار االحتفاظ بها او بٌعها .
الزبائنٌ:هتم الزبائن بالمعلومات المتعلقة باستمرار الوحدة االقتصادٌة خاصة فً حالة ارتباطهم
على تلك الوحدة فً االجل الطوٌل.
الجهات الحكومٌة :تخضع الشركات للعدٌد من القوانٌن والتشرٌعات وتناط مسؤولٌة متابعة تنفٌذ هذه
القوانٌن والتشرٌعات بجهات حكومٌة مثل دٌوان الرقابة المالٌة ووزارة التخطٌط فٌوفر النظام
المحاسبً تلك المعلومات بصورة تقارٌر خاصة لتلك الجهات.
السلطات الضرٌبٌة :تلزم السلطات الضرٌبٌة الشركات بتقدٌم التقارٌر الضرٌبٌة المعدة طبقا للقوانٌن
والتشرٌعات المعمول بها وٌقوم النظام المحاسبً بتوفٌر مثل هذه التقارٌر.
الجمهور العام:تؤثر الوحدة االقتصادٌة على الجمهور بطرق متعددة منها مساهمتها فً االقتصاد
المحلً عن طرٌق توفٌر فرص عمل او دعم الموردٌن المحلٌٌن.

ثانٌؤ :القوائم المالٌة
ٌعبر عن القوائم التً تحضر نهاٌة الفترة المالٌة للوصول الى نتٌجة نشاط الشركة بالقوائم المالٌة
 Financial statementsوهً من أكثر التقارٌر المالٌة أهمٌة التً ٌنتجها نظام المعلومات المحاسبٌة
فالقوائم المالٌة هً المصدر الرئٌسً للمعلومات المحاسبٌة وقد حدد معٌار المحاسبة الدولٌة ( )1القوائم
المالٌة باالتً :
 -1قائمة الدخل ( كشف الدخل) Income statement
 -2قائمة المركز المالً ( المٌزانٌة العمومٌة) Statement Financial position
 -3قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة Statement of changings in equity
 -4قائمة التدفق النقدي Statement of cash flow
ثالثؤ:أهداف القوائم المالٌة
أن أعداد القوائم المالٌة نهاٌة كل فترة مالٌة ٌحقق مجموعة من االهداف هً:
 -1تقدٌم معلومات لمساعدة متخذي القرارات فً التعرف على المركز المالً ونتٌجة االعمال ومصادر
االموال واستخداماتها والتغٌرات فً حقوق الملكٌة.
 -2تلبً القوائم المالٌة االحتٌاجات المشتركة لمعظم المستخدمٌن فً أتخاذ القرارات االقتصادٌة .

 -3المساعدة فً تقٌٌم كفاءة االدارة فً القٌام بواجباتها وتساعد فً محاسبتها عن الموارد المؤتمنة علٌها.
رابعؤ:االطار الفكري للمحاسبة المالٌة
ٌعرف االطار الفكري على انه نظام متماسك ٌشمل مجموعة مترابطة من المفاهٌم الخاصة باهداف
واساسٌات العلم التً ٌتوقع ان تؤدي الى معاٌٌر متماسكة فقد أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة
االمرٌكً)(FASBفً أٌلول  2212البٌان رقم  8الذي بموجبه عدل االطار الفكري للمحاسبة المالٌة الصادر
عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ، )IASBإذ ٌقسم هذا االطار الى مستوٌات ثالث رئٌسٌة ٌختص
المستوى االول بتحدٌد أهداف المحاسبة والغرض منها فٌما ٌختص المستوى الثانً بكل من عناصر القوائم
المالٌة والخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة اما المستوى الثالث ٌختص بمفاهٌم االعتراف والقٌاس
التً ٌتبعها المحاسبٌن عند قٌامهم بالممارسات المحاسبٌة.
المستوى االول:أهداف المحاسبة Accounting Goals
ان الهدف االساسً العداد التقارٌر المالٌة هو توفٌر المعلومات التً تفٌد فً:
 -1اتخاذ القرارات االستثمارٌة وقرارات منح القروض المالٌة.
 -2دراسة وتقٌٌم درجة السٌولة النقدٌة للوحدة االقتصادٌة.
 -3تقٌٌم الموارد االقتصادٌة المتوفرة للوحدة والتً تمثل مصادر مباشرة وغٌر مباشرة للتدفقات النقدٌة
الداخلة المستقبلٌة والحقوق المترتبة على الحصول علٌهاوالتً تمثل التزامات على الوحدة االقتصادٌة ٌترتب
علٌها تدفقات نقدٌة خارجة مستقبال ،فأن المحاسبة توفر معلومات مفٌدة للقرارات االستثمارٌة والتموٌلٌة
وعن التدفقات النقدٌة المستقبلٌة وعن موارد الشركة والتزاماتها.
المستوى الثانً :العناصر والقوائم المالٌة
 .1عناصر القوائم المالٌة Elements of financial statements
تضم القوائم المالٌة االربع السابق ذكرها مجموعة من العناصر والمكونات الرئٌسٌة وقد حدد االطار الفكري
للمحاسبة المالٌة تعرٌفات لكل عنصر من هذه العناصر وكاآلتً:
 .1األصول :Assetsهً موارد أقتصادٌة متوقع الحصول علٌها بالمستقبل وان الشركة قد أكتسبت حق
الحصول علٌها أو السٌطرة علٌها نتٌجة أحداث ماضٌة .
.2الخصوم  :Liabilitiesهً .موارد أقتصادٌة متوقع التضحٌة بها مستقبآل نتٌجة التزام قائم على الشركة
فً الوقت الحاضر بتحوٌل أصآل وتقدٌم خدمات لشركات أخرى نتٌجة أحداث ماضٌة
.3حقوق الملكٌة  :Equityهً ما تبقى من أصوال لشركة بعد طرح خصومها وهذا ٌعنً ان حقوق الملكٌة
تمثل الفضلة للمالك بعد طرح االلتزامات.

 .4اإلٌرادات  :Revenuesهً تدفقات داخلة للشركة أو زٌادة فً أصولها أو نقص فً خصومها،أو كلٌهما
تنشأ خالل دورة أنتاج السلع او بٌعها أو تقدٌم الخدمات او اي انشطة اخرى ناتجة من االعمال الرئٌسٌة
المعتادة والمستمرة وكل ما ٌنطبق علٌه التعرٌف اعاله على المحاسب تسجٌلة كإٌراد للشركة.
.5المصروفات :Expensesتدفقات خارجة من الشركة أونقص فً أصولها أو زٌادة فً خصومها أو كلٌهما
معا تنشأ خالل دورة أنتاج السلع او بٌعها أو تقدٌم الخدمات او اي انشطة اخرى ناتجة من االعمال الرئٌسٌة
المعتادة والمستمرة.
 .6المكاسب  :Gainsهً الزٌادة فً حقوق الملكٌة (صافً االصول) الناتجة عن عملٌات عرضٌة أو ثانوٌة
أو اٌة عملٌات أو أحداث أو ظروف أخرى تؤثر بالشركة وٌستثنى من ذلك الزٌادة التً ٌقوم بها المالك
كزٌادة راس المال.
 .7الخسائر  :Lossesوهً النقص فً حقوق الملكٌة (صافً االصول) ناتج عن عملٌات عرضٌة أو ثانوٌة
أو اٌة عملٌات أو أحداث أو ظروف أخرى تؤثر بالشركة وٌستثنى من ذلك النقص الذي ٌتسبب به المالك
كتخفٌض راس المال.
 .8أستثمارات المالك:Investment by Ownersهً االصول التً ٌضعها المالك فً الشركة
كأستثمارات وهذه االستثمارات تزٌد من حقوق الملكٌة وتدرج ضمن قائمة المركز المالً ضمن راس مال
المالك وتحسب حقوق الملكٌة بالمعادلة التالٌة ( :حقوق الملكٌة = األصول – الخصوم ).
 .9التوزٌعات الى المالك  :Distributionهو االنخفاض فً صافً أصول الشركة الناتج عن تحوٌل أصآل
وتقدٌم خدمات أو االلتزام بخصوم تجاه المالكٌن تؤدي الى تخفٌض حقوق الملكٌة فً الشركة.
 .12الدخل الشامل  :Comprehensive Incomeهو التغٌر فً حقوق ملكٌة الشركة خالل فترة ما نتٌجة
صفقات او احداث وظروف من مصادر غٌر مرتبطة بالمالكٌن وٌقاس الدخل الشامل (الدخل
الشامل=االٌرادات -المصروفات +المكاسب –الخسائر).
 .2الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
ٌنبغً عاى المحاسبة توفٌر معلومات مفٌدة إلتخاذ القرارات وهذا هو هدفها الرئٌسً ولتكون المعلومات
مفٌدة ٌتطلب وجود معاٌٌر وخصائص ٌلتزم بها المحاسب عند إعداد لهذه المعلومات  ،وتنقسم الخصائص
النوعٌة للمعلومات الى مجموعتٌن هما:
أوآل :الخصائص النوعٌة األساسٌة للمعلومات المحاسبٌة
وهً التً ٌجب توفرها بالمعلومات المحاسبٌة وعدم توفرها ٌؤدي الى انعدام الثقة من هذه المعلومات
وتكون غٌر ذي فائدة وهذه الخصائص هً :

.1المالءمة :Relevanceوتعنً قدرة المعلومة المحاسبٌة على أحداث اختالف فً قرارات مستخدمً
المعلومات المحاسبٌة عن طرٌق تغٌٌر توقعاتهم (قراراتهم) او تثبٌتها ،والمعلومة المحاسبٌة تكون مالئمة اذا
كانت ذات عالقة او مفٌدة للقرار الذي صممت من أجله وتضم السمات الفرعٌة التالٌة:
أ -القٌمة التنبؤٌة :اذا كان ٌمكن استخدامها كمدخالت من قبل مستخدمٌها لتوقع نتائج مستقبلٌة.
ب -القٌمة التوكٌدٌة (امكانٌة التحقق من التوقعات):عندما تزود المستخدمٌن بتغذٌة راجعه مطابقة او مقاربة
لتقٌٌماتهم السابقة،اي تساعد متخذ القرار ان ٌتحقق من صحة قراراته السابقة فٌستمر فٌها او ٌقوم بتصحٌح
تلك القرارات.
ج -التوقٌت المالئمٌ:توفر للمعلومات صفة التوقٌت المالئم اذا امكن لمتخذ القرار ان ٌحصل على تلك
المعلومات قبل اتخاذ القرارات .
.2المصداقٌة (الموثوقٌة ):Reliabilityوٌقصد بها امكانٌة المحاسب االعتماد علٌها كمقٌاس للظروف
واالحداث االقتصادٌة التً تمثلها ،اي تجعل متخذ القرار ٌثق بها وخاصة اذا توفرت لهذه المعلومات قدر
من الموضوعٌة ،ولكً تتسم المعلومات المحاسبٌة بالمصداقٌة ٌجب ان تتوفر بها ثالثة خصائص :
أ -القابلٌة للتحقق :اي لو ان اي محاسب اخر اذا اعاد عملٌة القٌاس المحاسبً لتوصل الى نفس النتائج
وٌتحقق ذلك بتدقٌق القوائم المالٌة وفق معاٌٌر التدقٌق الدولٌة المقبولة عموما.
ب -صدق التمثٌل (العرض) :اي صدق المعلومات من خالل تطابق طبٌعة العملٌة المالٌة مع ارقام المعلومة
المقدمة عنها بمعنى ان تمثل االرقام ما حدث بالفعل.
ج -الحٌادٌة(عدم التحٌز)ٌ:قصد به بعدم التحٌز فً عملٌة القٌاس للوصول الى نتٌجة معٌنة ،اي ان تكون
المعلومات المحاسبٌة خالٌة من التحٌز لمصلحة فئة معٌنة من المستخدمٌن.
ثانٌآ :الخصائص التعزٌزٌة(الثانوٌة) للمعلومات المحاسبٌة
وهً التً ٌنبغً توفرها بالمعلومات المحاسبٌة وعدم توفرها ال ٌعنً ان المعلومات غٌر مفٌدة بل درجة
اإلفادة هً:
 -1قابلٌة للمقارنة  :متخذو القرارات ٌهتمون باالختٌار بٌن البدائل لذا المعلومات تكون مفٌدة اكثر اذا امكن
مقارنتها مع معلومات مشابه لشركات اخرى او لنفس الشركة بٌن فترات زمنٌة مختلفة.
 -2الثبات (االتساق) :عندما تطبق وحدة محاسبٌة نفس المعالجة المحاسبٌة على نفس الحدث من فترة
الخرى .
الستوى الثالث  :مفاهٌم االعتراف والقٌاس واالفصاح
 -1االفتراضات المحاسبٌة Accounting Assumption

االفتراض هو تعبٌر ٌحتمل القبول او الرفض وٌجري وضع االفتراضات من اجل فهم الظروف واالحداث
المحٌطة او تثبٌتها وبناء افكار فً ضوئها لتساعد فً تحقٌق االهداف او التوصل الٌها واالفتراضات
المحاسبٌة هً:
أ .فرضٌة الوحدة االقتصادٌة (االستقاللٌة)تعنً ان الشركة وحدة مستقلة عن المالك وعن الشركات االخرى
وبموجب هذا االفتراض ٌجري تحدٌد النشاطات الخاصة بالشركةومسك السجالت المحاسبٌة ومعرفة نتٌجة
نشاط الشركة واصولها او خصومها .
ب.فرضٌة االستمرارٌة تعنً ان الشركة مستمرة فً مزاولة نشاطها الى أمد غٌر محدد تتمكن من خالله
من تحقٌق أهدافها وٌعكس هذا االفتراض توقعات االطراف ذات المصلحه باشركة من جهة وٌسمح بتنظٌم
السجالت المحاسبٌة والقٌود واعداد القوائم المالٌة وعكسه هو التوقف او عدم االستمرار الذي ٌتطلب اعداد
حساب التصفٌة.
ج .فرضٌة وحدة القٌاس النقدي وتعنً ان النقد هو مناسب للقٌاس المحاسبً ومالئم وبسٌط ومفهوم من قبل
الجمٌع ومن جهة ثانٌة فان النقد ٌحمل قٌمتٌن القٌمة االسمٌة وقٌمة حقٌقٌة وهاتان القٌمتان غٌر متطابقة لذا
ٌتطلب وضع افتراض ثبات وحدة القٌاس المحاسبً كً ٌجري اثباتها بالدفاتر المحاسبٌة وعدم تغٌٌرها من
وقت آلخر .
د .فرضٌة الدورٌة(الفترة المحاسبٌة)بالنظر لفرضٌة استمرارٌة الشركة الى أمد غٌر محدد فان الربح
الحقٌقً النهائً للشركة ال ٌمكن ان ٌعرف اال بعد انتهاء اعمالها وهذا ال ٌمكن ان ٌكون من الناحٌة العملٌة
كون الشركة غٌر محددة بعمر ما وبالنتٌجة جرى وضع هذا االفتراض لتقسٌم العمر الى فترات افتراضٌة
دورٌة متساوٌة ألغراض اعداد القوائم المالٌة عن كل فترة ومعرفة نتٌجة النشاط والمركز المالً.
 -2المبادئ المحاسبٌة Accounting Principles
هً قواعد وأحكام عامة للقرارات المحاسبٌة تشتق من االهداف والمفاهٌم المحاسبٌة وتساعد فً وضع
الفروض لتسجٌل العملٌات المالٌة والمحاسبة علٌها والمبادئ المحاسبٌة هً:
أ .مبدأ القٌاس ( مبدأ الكلفة التارٌخٌة ) ٌ:عنً تسجٌل العملٌات المالٌة بتكلفتها فً تارٌخ حدوثها ،اال ان مبدا
الكلفة التارٌخٌة ٌواجه انتقادات عدٌدة فقد عدل مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ()FASBباالتفاق مع مجلس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBمبدأ الكلفة التارٌخٌة باالطار الفكري للمحاسبة المالٌة الى مبدأ القٌاس
كأحد المبادئ المحاسبٌة فً القٌاس المحاسبً لعناصر القوائم المالٌة وقد سمح لطرق اخرى للقٌاس غٌر
الكلفة التارٌخٌة وهو مبدأ القٌمة العادلة بجانب الكلفة التارٌخٌة .
ب .مبدأ تحقق اإلٌراد ٌ:حصل االٌراد عند تحققه وتحصٌله وٌعترف به محاسبٌا فً السجالت وٌشترط فً
تحقق االٌراد الى إمكانٌة قٌاس قٌمة اإلٌراد والتأكد من امكانٌة تحصٌله واكتمال اكتساب االٌراد بتقدٌم خدمة
او سلعة ووجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة والوحدات االخرى وهناك حاالت اخرى
 -االعتراف باالٌراد خالل االنتاج (مثل عقود االنشاءاتطوٌلة االجل)

 االعتراف باالٌراد فً نهاٌة االنتاج (الزراعة ،الذهب) االعتراف باالٌراد عند التحصٌل النقدي(بع البٌع)ج .مبدأتحقق المصروف (مبدامقابلة المصروف )ٌتحقق المصروف وٌعترف به عند تحصل تدفقات خارجة
من الوحدة او باستخدام اصول او حصول التزام كمطلوبات وٌعنً هذا البدأ ان كافة المصارٌف التً تتعلق
بأٌراد تجري مقابلتها واستقطاعها من هذا االٌراد خالل الفترة التً تحقق بها لغرض تحدٌد صافً
الدخل،وٌوجد اساسٌن لمقابلة االٌرادات بالمصروفات وهما أساس االستحقاق واالساس النقدي.
د .مبدأ االفصاح الشامل :وٌعنً هذا المبدأ توفٌر معلومات مفٌدة وكافٌة للتاثٌر باحكام وقرارات مستخدمً
هذه المعلومات وبموجب هذا المبدا ٌلتزم المحاسب بتقدٌم المعلومات الضرورٌة لمستعملً القوائم المالٌة.
.3المحددات المحاسبٌة Accounting Constraints
وتمثل ضوابط او قٌود ٌعمل بوجبها المحاسب وهً:
.1محدد الكلفة /المنفعه وٌعنً هذا القٌد على معدي المعلومات المالٌة بان لهذه المعلومات كلفة وعلٌهم
الموازنة بٌن كلفة هذه المعلومات والمنافع المتوقعه منها وان ال تزٌد كلف أنتاج المعلومات على المنافع
المتوقعة من نشر واستعمال الشركة لهذه المعلومات.
 .2االهمٌة النسبٌة :بمعنى مدى أهمٌة المفردة الذي تتعلق به المعلومات ،واهمٌتها تظهر اذا كانت ذات اثر
جوهري على عدالة القوائم المالٌة إذ تعتبر المعلومات هامه نسبٌا اذا كان حذفها او تحرٌفها له تاثٌر على
القرارات االقتصادٌة التً ٌتخذها المستخدمون .
.3التحفظ(الحٌطة والحذر):وٌعنً به على المحاسب االخذ بنظر االعتبار الخسائر المتوقعه الحدوث مستقبال
وفً نفس الوقت عدم االخذ بنظر االعتبار االٌرادات او االرباح المتوقعه الحدوث مستقبال
 .4محدد تطبٌقات الصناعه :بما انه توجد وحدات اقتصادٌة تمارس انشطة متماثلة فعل المحاسبٌن العاملٌن
فً الشركات المتماثلة تطبٌق الطرق واالجراءات المحاسبٌة المتماثلة لٌكون باإلمكان المقارنة بٌنها الحقا
عن طرٌق القوائم المالٌة.
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