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احملاضرة األوىل
ماهيت احملاسبت املاليت

ً
أوال :املصطلحاث الرئيسيت للمحاسبت.

تقوم المحاسبة المالية عمى مجموعة من المصطمحات والمفاىيم المحاسبية والتي يمكن بيانيا فيما
يمي:1
المنشأة  :Enterpriseعبارة عن أي وحدة اقتصادية تمارس نشاطاً(تجارياً -صناعياً -خدمياً)
بيدف االستغالل األمثل لمموارد المتاحة ليا لتحقيق األىداف التي أُنشأت من أجميا ،وليذا
فالمنشأة قد تكون منشأة فردية أو شركة أو مؤسسة حكومية.2
دورة التشغيل  :operating cycleىي متوسط الفترة الزمنية بين عممية شراء السمع وبيعيا
وتحصيل قيمة المبيعات نقداً في المنشآت التجارية ،أو متوسط الفترة الزمنية بين عممية شراء
المواد الخام الالزمة لمتصنيع واإلنتاج وبيع المنتجات وتحصيل قيمة المبيعات نقداً في المنشآت
الصناعية.
العمميات المالية :Financial Transactionsوىي تعبير يطمق عمى تبادل السمع والخدمات
بين طرفين وىما المنشأة والغير بحيث تكون وسيمة التبادل ىي النقود.
الحساب :Accountىو رمز أو شكل أو جدول يتم من خاللو التعامل مع الشيء موضوع
العممية المالية ،سواء أكان ىذا الشيء شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو شيئاً حقيقياً ممموساً أو وىمياً،
وفي الغالب يأخذ الحساب شكل حرف ) )Tويكتب فوقو اسم الحساب ويرمز لو اختصا اًر
(حــ )....../ويظير الحساب بدفتر خاص يسمى دفتر االستاذ.
القيد المحاسبي :Accounting Entryويعبر عن تسجيل العمميات المالية في الدفاتر
والسجالت الخاصة بالمنشأة ،لبيان الزيادة أو النقص التي تأثر بيا كل حساب من حسابات
المنشأة ،أو قد يؤدي القيد إلى نشوء حساب جديد لم يكن موجود من قبل في دفتر االستاذ،
بحيث تسجل القيود في دفتر خاص يسمى دفتر اليومية.

 1ونٍد َاجً انذٍانً ،أصىل انًذاسبت انًانٍت ،انجسء األول ،يُشىراث األكادًٌٍت انعربٍت انًفتىدت فً اندًَارن ،2007 ،صـ.35
 2وابم بٍ عهً انىابم ،يبادئ انًذاسبت انجسء األول ،انطبعت  ،2انًًهكت انعربٍت انسعىدٌت ،انُاشر ،وابم بٍ عهى انىابم 1422 ،هـ،
صـ.4
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األصول :Assetsوتعبر األصول(أو الموجودات) عن كل ما تممكو المنشأة من حقوق أو موارد
تسمى أصول الستخداميا في العممية االنتاجية بمعنى ىي الموارد االقتصادية لممنشأة والتي
يمكن قياسيا محاسبياً ،وتقسم إلى أصول ثابتة كاألراضي والمباني ،اآلالت ،السيارات وغيرىا من
األصول الثابتة ،وأصول متداولة ال تتجاوز مدتيا السنة ،وتمثل أوجو استخدام األموال في
المنشأة.
األصول الثابتة(طويمة األجل) :Fixed Assetsوىي األصول التي تقتنى بقصد استخداميا
وليس بغرض إعادة بيعيا فيي تستخدم في مزاولة أنشطة المنشأة ،ويمتد العمر االنتاجي ليا لعدة
سنوات(أو ألكثر من دورة تشغيل) ،وغالباً ال يتغير شكميا طوال عمرىا اإلنتاجي كاألراضي
والمباني واآلالت والسيارات وغيرىا.1
األصول المتداولة(قصيرة األجل) :Current Assetsوىي النقدية و الممتمكات التي يتوقع
تحويميا إلى نقدية أو بيعيا أو استخداميا خالل سنة أو دورة التشغيل أييما أطول ،وتتضمن
األصول المتداولة النقدية ،واالستثمارات قصيرة األجل ،والمدينين ،وأوراق القبض ،والمخزون
والمصروفات المدفوعة مقدماً ،واإليرادات المستحقة.
األصول غير الممموسة :Intangible Assetsىي الممتمكات أو الحقوق التي ليس ليا وجود
أو كيان مادي ممموس ولكنيا ذات قيمة وفائدة لممنشأة مثل شيرة المحل ،براءة االختراع ،حق
االمتياز ،العالمات التجارية.
الخصوم :Liabilitiesىي التزامات المنشأة تجاه الغير بمعنى حقوق الغير عمى المنشأة مقابل
حصوليا منيم عمى سمع أو خدمات أو قروض .وتقسم الخصوم إلى حقوق الممكية وااللتزامات
طويمة وقصيرة األجل.
حقوق الممكية :Owners' Equityوىي االلتزامات المستحقة عمى المنشأة تجاه مالكيا أو
أصحابيا وتمثل الزيادة في قيمة األصول عن االلتزامات ،وتشمل المبالغ التي استثمرىا المالك
في المنشأة ،باإلضافة إلى األرباح الناتجة عن عممياتيا والتي لم توزع وانما تم إعادة استثمارىا.
االلتزامات طويمة األجل :Long-Term Liabilitiesوتمثل االلتزامات المستحقة عمى المنشأة
والتي سيتم سدادىا خالل فترة زمنية تزيد عن عام واحد أو دورة التشغيل أييما أطول ،مثل
السندات ،وأوراق الدفع طويمة األجل ،القروض طويمة األجل.
 1وابم بٍ عهً انىابم ،يبادئ انًذاسبت انجسء األول ،يرجع سابك ،صــ.4
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االلتزامات قصيرة األجل :Short-term Liabilitiesوىي االلتزامات المستحقة عمى المنشأة
والتي يتوجب سدادىا خالل فترة زمنية تقل عن عام أو دورة تشغيل أييما أطول .كالدائنون،
وأوراق الدفع ،والمصاريف المستحقة ،إضافة إلى اإليرادات المقبوضة مقدماً.
قائمة المركز المالي :Financial position statementوىي والتي تسمى أيضاً الميزانية
 balance sheetعبارة عن كشف يتضمن األصول والخصوم في لحظة اعدادىا ،بمعنى ىي
قائمة تتضن األصول الممموكة من قبل المنشأة ،وااللتزامات المستحقة عمى المنشأة تجاه الغير
واالستثمارات المقدمة من المالك بحيث تعرض األرصدة في تاريخ محدد ،فيي تمثل صورة
 Snapshotلممركز المالي لممنشأة في لحظة معينة.1
اإليرادات : Revenuesوتمثل التدفقات المالية الداخمة إلى المنشأة التي تؤدي إلى زيادة أحد
األصول أو تخفيض أحد الخصوم أو كالىما ،والتي تمثل ثمن البضاعة المباعة أو الخدمات
المقدمة من المنشأة بحث تتضمن المبالغ المحصمة أو تحت التحصيل نتيجة البضاعة المباعة
أو الخدمات المقدمة.
المصروفات :Expensesوتمثل التدفقات المالية الخارجة من المنشأة والتي تؤدي إلى نقص
أحد األصول أو زيادة أحد الخصوم أو كالىما ،والتي تمثل تكمفة المواد والخدمات المستخدمة في
تنفيذ األنشطة التي تزاوليا المنشأة لمحصول عمى اإليرادات ،ويشار إلييا بالتكاليف المستنفذة.
الربح (أو الخسارة)) :Profit(or Lossيمثل الربح زيادة اإليرادات الخاصة بالدورة المالية عن
المصروفات التي ساىمت في تحقيق تمك اإليرادات ،بمعنى الفرق الموجب بين إيرادات المنشأة
ومصروفاتيا ،أما الخسارة فتمثل الفرق السالب بين اإليرادات والمصروفات ،بمعنى زيادة
المصروفات الخاصة بالدورة المالية عن اإليرادات الخاصة بتمك الفترة.
قائمة الدخل :Income statementوىي القائمة البديمة عن حسابي المتاجرة واألرباح
والخسائر ،حيث تعرض نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة من خالل مقابمة اإليرادات
بالمصروفات التي ساىمت في تحقيق تمك اإليرادات خالل الدورة المالية ،حيث يتم إعدادىا عمى
مرحمتين ،تتمثل األولى بإظيار مجمل الربح أو الخسارة من خالل طرح تكمفة البضاعة المباعة
من صافي المبيعات ،وىذه المرحمة تمثل حساب المتاجرة ،أما المرحمة الثانية يتم طرح

1

MWE Glautier and B underdown, Accounting theory and practice, seventh edition, Prentice Hall,
2001, page 30.
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المصاريف التسويقية(مصاريف البيع والتوزيع) ،إضافة إلى المصاريف اإلدارية والمالية من
مجمل الربح(أو الخسارة) لموصول إلى صافي الربح(أو الخسارة) ،وىذه المرحمة تمثل حساب
األرباح والخسائر.
ً
ثانيا :مفهىم احملاسبت املاليت وتعريفها:
تعد المحاسبة من العموم االجتماعية التي تيتم بالنشاط المالي لممنشأة وتقوم عمى مجموعة
من الفروض والمبادئ التي تنظم العمل المحاسبي ،حيث تتمخص الوظيفة األساسية لممحاسبة
والمتمثمة بالدورة المحاسبية في تحميل وتسجيل العمميات المالية التي تحدث في المنشأة من خالل
ما يسمى بالقيود المحاسبية والتي تسجل في الدفاتر المحاسبية(دفتر اليومية) ،ومن ثم
ترحيميا(نقميا) إلى دفتر يسمى دفتر االستاذ(كشف حساب) ،بيدف ترصيدىا ومن ثم اعداد ميزان
بتمك األرصدة يسمى ميزان المراجعة ،تمييداً إلعداد الحسابات الختامية المتمثمة بحسابي المتاجرة
واألرباح والخسائر أو ما يعبر عنيما بقائمة الدخل والتي تبين نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو
خسارة ،والميزانية العمومية والتي تسمى بقائمة المركز المالي والتي تتضمن كشف بالموجودات(
األصول) التي تممكيا المنشأة ،والمطاليب(الخصوم) التي عمى المنشأة تجاه الغير والتي تقسم
بدورىا إلى حقوق المميكة ممثمة برأس المال ،وااللتزامات الخارجية وىو ما سيتم عرضو بالتفصيل
كما سيأتي الحقاً.
فالمحاسبة تقوم بتجميع المعمومات المالية وتحميميا وتسجيميا وتمخيصيا ومن ثم اعدادىا في
القوائم والتقارير المالية وايصاليا إلى الجيات المستفيدة منيا لمساعدتيا في ترشيد ق ارراتيا.
وبالتالي تعرف المحاسبة بأنيا عممية تحميل وتسجيل وتمخيص العمميات المالية لممنشأة بيدف
تحديد نتيجة أعماليا واعداد قائمة المركز المالي وايصال تمك المعمومات إلى الجيات المستفيدة
منيا لترشيد ق ارراتيا.
وعرف Geoff blackالمحاسبة بأنيا عممية تسجيل وتمخيص وتفسير المعمومات المالية ،كما
يميAccounting can be defined simply as the recording, summarizing :1
"and interpretation of financial information
كما عرفت جمعية المحاسبة األمريكية()The American Accounting Association
المحاسبة كما يمىThe process of identifying, measuring and communication ":
Geoff Black, introduction to Accounting, prentice Hall, First Published, 2000, page 2. 1
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economic information about an organization or other entity, in order to
" permit informed, judgment by users of the informationوالتي تعرف المحاسبة
بأنيا عممية تحديد وقياس وتوصيل المعمومات االقتصادية عن المنظمة أو الوحدة المحاسبية
لمستخدمي تمك المعمومات بشكل واضح وعادل.
كما تعرف المحاسبة بأنها :نظام إلنتاج المعمومات المتعمقة بالمنشأة وتوصيميا لألطراف ذات
العالقة لمساعدتيا في اتخاذ الق اررات الرشيدة.
وتعد المحاسبة فن وعمم في ذات الوقت :1فالمحاسبة تعتبر فن إلى الحد الذي تتطمب معو تقدي اًر
شخصياً سميماً لمعديد من المتغيرات واألحداث االقتصادية ،وتعد عمماً في تعامميا مع قياس
االحداث االقتصادية في صورة مالية تحكميا مجموعة من المبادئ والمفاىيم والقواعد المحاسبية.
نالحظ بأن المحاسبة ىي النظام المتكامل المتعمق بتحديد وتسجيل العمميات المالية وتمخيصيا
بيدف تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة ،وعرض قائمة المركز المالي وتوصيميا
إلى األطراف الميتمة بأمر المنشأة سواء الداخمية أو الخارجية لمساعدتيا في ترشيد ق ارراتيا
االستثمارية.
ً
ثالثا :تطىر احملاسبت املاليت:
ترجع نشأة المحاسبة كعمم منذ القدم ،ففي البدايات كان النشاط التجاري محدوداً وبسيطاً
حينيا لم تكن المحاسبة ضرورة ممحة باعتبار أنيا كانت تعتمد عمى نظام المقايضة ،إلى حين
ظيور النقود كوسيمة لمتبادل بحيث أصبحت ىناك ضرورة ممحة لتسجيل العمميات التجارية بين
المتعاممين.
لذا تعتبر المحاسبة لغة التعامل ولغة الحياة االقتصادية والمالية ألنيا تعتبر لغة المال
واالعمال فيي معنية بتسجيل االحداث االقتصادية والمالية بمغة االرقام ،وأول من وضع أسس
المحاسبة المالية وفق نظام يم ّكن من تسجيل العمميات المالية بطريقة دقيقة ووفق القيد المزدوج
ىو االيطالي” لوقا باتشيمو" في كتاب نشر في البندقية عام  4444باسم نظام القيد المزدوج،
والمتمثل في تسجل العمميات المالية من خالل تحديد طرفي العممية المالية وىما اآلخذ والعاطي،
أو المدين والدائن.

 1ونٍد َاجً انذٍانً ،أصىل انًذاسبت انًانٍت ،انجسء األول ،يرجع سابك ،صـ.17
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ومن ثم مرحمة التطور الصناعي حيث تطورت المحاسبة بشكل سريع أثناء وبعد الثورة الصناعية
وظيور االختراعات الحديثة ،وخاصة بعد ظيور الشركات الكبرى وتطور المنشآت الفردية
وأصبحت الحاجة ممحة لوجود نظام محاسبي قادر عمى التعامل مع ىذه المتغيرات.
كما أن ظيور المنظمات والجمعيات المحاسبية المينية ساىم وبدور كبير من خالل اسياميا في
وضع المبادئ والمفاىيم المحاسبية وتطويرىا ،إضافة إلى إصدار معايير المحاسبة والمراجعة،
ومعايير التقارير المالية الدولية ،إضافة إلى قواعد السموك الميني التي تنظم عمل المحاسبين
القانونيين ،1والتي ساىمت باالرتقاء بالمينة المحاسبية ومتابعة تطوراتيا بإصدار مجموعة من
المعايير التي تالئم كل مرحمة وبحيث أصبحت دليل التطبيق المتفق عمييا في كافة الدول.
ً
رابعا :جماالث احملاسبت وفروعها:
نتيجة تطور الحياة االقتصادية لممنشآت التجارية والصناعية والخدمية أدى ذلك لظيور العديد
من التخصصات المحاسبية األخرى إلى جانب المحاسبة المالية والتي تعد الركيزة األساسية ألي
عمل محاسبي ،ويمكن عرض أفرع المحاسبة الرئيسية كما يمي:
المحاسبة المالية :Financial Accounting:وتتضمن مجموعة القواعد واإلجراءات
والمبادئ المحاسبية التي تحكم طرق تسجيل وتبويب وتحميل العمميات المالية الخاصة بالمنشأة
في مجموعة من الدفاتر والسجالت بيدف الوقوف عمى نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة
وتحديد مركزىا المالي في نياية فترة زمنية معينة .فالمحاسبة تقدم أىداف عدة لممنشأة ،إذ يتمثل
اليدف األساسي في تمخيص األداء المالي لممنشأة لألطراف الخارجية(المستخدمين الخارجيين)،
كالبنوك ،الجيات الحكومية وغيرىا ،فالفرع من المحاسبة الذي ييتم أو المرتبط بتقديم التقارير
المالية لمجيات الخارجية الميتمة بأمر المنشأة تدعى المحاسبة المالية Financial
 ،Accountingأما المحاسبة التي تستخدم إلرشاد أو توجيو اإلدارة في اتخاذ الق اررات المتعمقة
بالمنشأة تتمثل في المحاسبة اإلدارية ، Managerial Accountingلذا فالمحاسبة المالية
واإلدارية تتداخل في مجاالت عدة ،فعمى سبيل المثال التقارير المالية التي تعد لتمبية احتياجات

 1باسًت فانخ انُعًًٍ ،انًذاسبت انًانٍت ،انجسء األول ،جايعت انعهىو وانتكُىنىجٍا ،صُعاء ،2010 ،صــ.17
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الجيات الخارجية غالباً ما تستخدم من قبل إدارة المنشأة نظ اًر ألنيا ناتجة عن تأثير ق ارراتيم في
المنشأة .1لذلك فالمحاسبة المالية تركز عمى ىدفين أساسيين:
 -4لتقرير الوضع المالي لممنشأة في لحظة معينة من الزمن.
 -2لتقرير التغيرات في الوضع المالي لممنشأة خالل فترة من الزمن.
فاليدف األول يتمثل بصورةSnapshotلممركز المالي في لحظة معينة حيث يقيس الوضع
المالك لتقييم سالمة المركز المالي في لحظة
المالي لممنشأة ،ويستخدم ىذا القياس من قبل ّ
معينة ،بينما اليدف الثاني يقدم صورة متحركة Videoلموضع المالي لممنشأة من بداية الفترة إلى
نيايتيا ،بمعنى يقيس التغيرات في المركز المالي لممنشأة خالل فترة من الزمن وىذا القياس
المالك لمتنبؤ بأداء المنشاة خالل الفترة القادمة(المستقبل).
يستخدم من قبل ّ
وبالتالي فأىداف المحاسبة تتمثل في تسجيل األحداث االقتصادية التي تؤثر عمى المنشاة ،ومن
ثم تمخيص أثر ىذه األحداث عمى المنشأة في التقارير المالية والتي تسمى بالقوائم
المالية.Financial statements
المحاسبة اإلدارية :Managerial Accountingوتتضمن الطرق واألساليب التي تساعد
اإلدارة في التخطيط والرقابة وتقويم األداء ،وبتعبير آخر ىي تطبيق لألساليب الفنية والمفاىيم
العممية في تسجيل وتبويب وعرض البيانات الموضوعة مقدماً لمساعدة اإلدارة في التخطيط،
واتخاذ الق اررات السميمة لتحقيق ىذه األىداف بحيث تشمل كافة الطرق والمفاىيم العممية لالزمة
لمتخطيط الفعال.2
محاسبة التكاليف :Cost Accounting:نتيجة حاجة المنشآت الصناعية إلى تحديد تكمفة
وحدة المنتج ولتحديد تكمفة المخزون ظيرت محاسبة التكاليف كفرع من المحاسبة تيتم بتتبع
عناصر التكاليف من مواد وأجور ومصاريف صناعية وذلك لتحديد تكمفة الصنع أو االنتاج،
إضافة إلى تحديد تكمفة الخدمة المقدمة في المنشآت الخدمية وتوفير المعمومات الالزمة لإلدارة
لمساعدتيا في ترشيد ق ارراتيا.
Jonathan E.Duchac, James M.Reeve, Carl S. Warren, Financial Accounting An Integrated Statement 1
Approach, 2nd Edition, Copyright Thomson south-western, printed in the united states of America,
2007,page 13.
 2عالء اندٌٍ جبم ،انًذاسبت اإلدارٌت ،يُشىراث جايعت دهب ،2007 ،صــ.22
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محاسبة المنشآت المتخصصة :Specialization Accounting Firms:وىي المحاسبة
التي تيم بأساليب وطرق تسجيل وتحميل العمميات المالية الخاصة بمجموعة من المنشآت ذات
األنشطة المتخصصة كالمنشآت الزراعية والمصارف والنفط وغيرىا وذلك ضمن القواعد
واإلجراءات التي تحكم المحاسبة المالية وغيرىا.
المحاسبة الضريبية :Tax Accounting:وتقوم المحاسبة الضريبة عمى تحديد الدخل
الخاضع لمضريبة من خالل دراسة القوائم المالية ومعرفة البنود المقبولة ضريباً وغير المقبولة
ضريباً بيدف الوصول إلى الدخل الخاضع لمضريبة وذلك حسب النسب الضريبة المتبعة بكل
دولة والقوانين الضريبة الخاصة بتمك الدولة المعنية.
المحاسبة الحكومية :Governmental Accounting:تيتم المحاسبة الحكومية بالقواعد
واإلجراءات التي تتعمق بتسجيل وتمخيص العمميات المالية المتعمقة بالوحدات اإلدارية(الحكومية)
ذات الطابع العام ،واحكام الرقابة عمى الصرف والتحصيل بما يساعد الجياز الحكومي في
تخطيط ومراقبة األموال والممتمكات العامة.
المحاسبة القومية :National Accounting:حيث يختص ىذا الفرع بالنشاط االقتصادي
لمدولة بشكل عام والذي يشمل القطاعات االقتصادية المختمفة بحيث تيتم بالدخل القومي والناتج
القومي ومساىمة القطاعات المختمفة في الناتج القومي وغيرىا.
المحاسبة الدولية :International Accounting:تعد المحاسبة الدولية أحد فروع المحاسبة
المالية التي تيتم بمعالجة المشاكل المحاسبية المتعمقة بالمعامالت الدولية بإشكاليا المختمفة سواء
كانت شركة منفردة ليس ليا فروع أو توابع في دول أخرى ولكنيا تتعامل في التجارة الخارجية أو
اتخذت شكل شركة متعددة الجنسية ذات فروع وتوابع خارج حدودىا الوطنية.1
المراجعة (تدقيق الحسابات) :Auditingالمراجعة ىي عممية منظمة ومنيجية لجمع وتقييم
األدلة والقرائن التي تتعمق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية لممنشأة خالل فترة مالية محددة

 1يذًىد ابراهٍى وآخروٌ ،انًذاسبت اندونٍت ،يُشىراث جايعت دهب ،2005 ،صـ.30

9

مبادئ محاسبة()1

السنة األولى

د .اسعد الخميـس

لتحديد بشكل موضوعي مدى التوافق والتطابق بين المعمومات المعروضة بالقوائم المالية والواقع
الفعمي في ضوء المعايير المقررة وتبميغ األطراف المعنية بنتائج المراجعة.1
اإلطار الفكري للمحاسبت املاليت:
تبنى المحاسبة عمى مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية والتي تعد أساس العمل المحاسبي
واعداد وتوصيل المعمومات المحاسبية لمجيات المستفيدة ،كما تقوم جيات عدة بمتابعة تطوير
العمل المحاسبي وبخاصة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAPكمجمس معايير المحاسبة
المالية) ،)FASBالمعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين( ،)AICPAىيئة تنظيم األوراق
المالية( )SECوغيرىا ،وسيتم التطرق بإيجاز لمفروض والمبادئ المحاسبية التي تحكم العمل
المحاسبي:
ً
أوال :الفروض احملاسبيتAccounting Assumption:
 -4فرض الوحدة المحاسبيةThe Accounting Entity Assumption :
ينظر لممنشأة(الوحدة المحاسبية) عمى أنيا وحدة اقتصادية تتضمن موارد معينة وتمارس
أنشطة محددة سواء كانت في شكل منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال أو وحدة
حكومية ،وفي إطار ىذا الفرض تعتبر المنشأة وحدة مستقمة بذاتيا وبالتالي ليا شخصيتيا
المعنوية المستقمة وذمتيا المالية الخاصة بحيث يتم فصل عممياتيا وأمواليا والتزاماتيا محاسبياً
عن أموال والتزامات مالكيا أو مالكيا بحيث يتم معاممتيم مع المنشأة محاسبياً كمعاممة الغير.2
-2فرض االستمرارية The Going-concern Assumption:مالم يوجد دليل موضوعي
قوي يخالف ذلك ،فالمحاسبون يفترضون بأن المنشأة سوف تستمر في ممارسة نشاطيا إلى أجل
غير محدد ،وىذا ما يسمى فرض االستم اررية والذي يفترض بأن المنشأة سوف تستمر في تقييم
أصوليا الثابتة بتكمفتيا التاريخية.3

 1يراجعت ويرالبت داخهٍت ،اإلدارة انعايت نتصًٍى وتطىٌر انًُاهج ،انًؤسست انعايت نهتدرٌب انتفًُ وانًهًُ ،انًًهكت انعربٍت انسعىدٌت،
طبعت 1429هـ ،صـ.2
 2يذًد دسٍ عبد انعظٍى وآخروٌ ،يبادئ انًذاسبت انًانٍت فً يُشأة األعًال انفردٌت ،جايعت انماهرة ،كهٍت انتجارة ،لسى انًذاسبت،
 ،2017/2016صــ.13
Hermanson, Edwards, and Maher, Accounting Principle, A business perspective, Financial 3
Accounting, Textbook Equity, Inc. 2011 Edition, page 41.

11

مبادئ محاسبة()1

السنة األولى

د .اسعد الخميـس

 -3فرض الدورية (أو الفترة المحاسبية)periodicity Assumption:
طالما أن المنشأة مستمرة في ممارسة نشاطيا فميس من المنطق االنتظار حتى نياية العمر
االنتاجي لممنشأة لمعرفة نتائج نشاطيا ،وبالتالي ال بد من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات
مالية Financial periodدورية متساوية أو ما يسمى بالفترة المحاسبية والتي عادة ما تكون
سنة ،بحيث تتوافق مع السنة الميالدية في الغالب بحيث تبدأ في  4/4وتنتيي في  42/34من
كل عام .ويقوم ىذا الفرض عمى القياس الدوري لمربح والمركز المالي في نياية كل دورة
محاسبية  ،ونتيجة لمحاجة لمعمومات متاحة التخاذ الق اررات عادة ما يتم اعداد تقارير مالية دورية
شيرية أو ربع سنوية أو نصف سنة إلى جانب التقارير المالية الختامية التي تعد في نياية السنة
المالية.
 -4فرض وحدة القياس النقديMonetary unit Assumption
ويعني ىذا الفرض بأن العمميات التي يتم تسجيميا في الدفاتر المحاسبية ىي تمك العمميات التي
يمكن قياسيا والتعبير عنيا بوحدة النقد ،أما التي ال يمكن التعبير عنيا أو قياسيا بوحدة النقد فال
يمكن تسجيميا في الدفاتر المحاسبية ،وبيذا يتم استخدام وحدة النقد الوطني بالتعبير عن
العمميات المالية وتسجيل القيود المحاسبية ،إذ يجب وجود وحدة قياس لجميع العمميات واألنشطة
يمكن من إجراء العمميات الحسابية والمقارنات ووحدة القياس تكون عادة النقد
القابمة لمقياس مما ّ
الوطني(الميرة السورية في سوريا) ويفترض ثبات قوتيا الشرائية بمرور الوقت والذي القى انتقادات

في وقتنا الحاضر لما تتعرض لو القوة الشرائية من تغير وبالتالي فالمعمومات المعروضة في
القوائم المالية ال تعكس الواقع الفعمي.
ً
ثانيا :املبادئ احملاسبيتPrinciples Accounting:

تعتبر المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً Generally Accepted Accounting

) principles(GAAPوالتي تم تأسيسيا من قبل مجمس معايير المحاسبة المالية Financial
) Accounting standards board(FASBاألساس في تسجيل العمميات المالية واعداد
القوائم المالية ،إضافة إلى معايير التقارير المالية الدولية وتتضمن ىذه المبادئ ما يمي:
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 -4مبدأ التكمفة التاريخيةHistorical cost principle:
ويقوم مبدأ التكمفة التاريخية عمى تسجيل األصول الثابتة بالتكمفة التاريخية ،بمعنى
بتكمفة الحصول عمييا(بتاريخ االقتناء) ،أي من واقع المستندات المؤيدة ليا بحيث
تتضمن التكمفة سعر الشراء  purchase priceإضافة إلى جميع المصاريف All
 expenditureالتي تنفق عمى ىذا األصل حتى يصبح جاىزة لمعمل readily for
 ،intend usedوال يؤخذ بأي تغير الحق في قيمة األصول نتيجة تغير القوة الشرائية
لوحدة النقد ،ويتميز بالموضوعية إلمكانية التحقق من التكمفة.
 -2مبدأ تحقق(االعتراف) اإليرادRevenue Recognition principle:
االعتراف باإليراد يعنى متى يتم اكتساب االيراد وتحققو  Realizedوتسجيمو في الدفاتر
المحاسبية كإيراد ،بشكل عام اشارت المراجع المتخصصة بأن االيراد عادة يتحقق
بالبيع وتسميم البضاعة لمزبون أو بتأدية الخدمة لو ،سواء كان البيع نقداً أم باألجل(عمى
الحساب) بمعنى يتم التسجيل واالعتراف وفق أساس االستحقاق المحاسبي ،وىنالك
استثناء فيما يتعمق بعقود المقاوالت واالنتاج بموجب عقود مؤكدة.
 -3مبدأ مقابمة المصروفات باإليراداتMatching principle :
ويقتضي ىذا المبدأ بمقابمة االيرادات الخاصة بالسنة المالية الحالية Revenuesبالمصروفات
التي ساىمت في تحقيق أو توليد تمك االيرادات خالل نفس الفترة Expensesوعمى أساس مبدأ
وبناء عمى ذلك يتم تحقيق الربح في حال زيادة االيرادات عن
االستحقاق المحاسبي،
ً

المصروفات ،والعكس في حال زيادة المصروفات عن االيرادات سيتم تحقيق خسارة وذلك من
خالل اعداد الحسابات الختامية المتمثمة بحسابي المتاجرة واألرباح والخسائر أو قائمة الدخل.
 -4مبدأ اإلفصاح التام  :ويقصد باإلفصاح أو االعالم المحاسبي عرض كافة المعمومات في القوائم
والتقارير المالية ودون اخفاء أي معمومة قد تكون ىامة في اتخاذ الق اررات ،فاليدف من ىذا المبدأ
يتمثل في ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث ال يتم حجب أي معمومات قد يحتاجيا
المستفيدون عممية اتخاذ الق اررات ذات العالقة بالمنشأة.1

 1يذاسبت يانٍت ، 1-انًؤسست انعايت نهتعهٍى انفًُ وانتدرٌب انًهًُ ،اإلدارة انعايت نتصًٍى وتطىٌر انًُاهج ،انًًهكت انعربٍت انسعىدٌت.
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ً
ثالثا :مستخذمي املعلىماث احملاسبيت.
يتمثل مستخدمو المعمومات المحاسبية المحتواة في القوائم والتقارير المالية في المستثمرين
الحاليين والمحتممين ،الموظفين ،المقرضين والموردين والدائنين ،العمالء والحكومات ،الجيات
الرقابية ،والجميور بشكل عام ،وحتى تكون المعمومات الواردة في القوائم والتقارير المالية
لممنشآت عمى اختالفيا مفيدة وذات منفعة لمستخدمييا ال بد من أن تتصف بمجموعة من
الخصائص أو المواصفات التي تجعميا عمى درجة عالية من الجودة والمالئمة الستيفاء
احتياجات مستخدمييا والذين يعتمدون عمى القوائم والتقارير المالية في ترشيد ق ارراتيم كافة.
ً
رابعا :اخلصائص النىعيت للمعلىماث احملاسبيت.
ويقصد بالمواصفات النوعية لممعمومات المحاسبية الخصائص التي يجب أن تتمتع بيا
المعمومات لكي تصبح مالئمة لمق اررات التي يتخذىا أصحاب المصالح الميتمين بأمر الوحدة
االقتصادية،1

كما تعرف بأنيا صفات تجعل المعمومات المزودة بالقوائم المالية مفيدة

لممستخدمين ،إذ يجب تقديم المعمومات بحيث يستطيع األفراد ذوو المعرفة المعقولة بأنشطة
األعمال واألنشطة االقتصادية والمحاسبية ،دراسة ىذه المعمومات وفيميا ،والقدرة عمى استخداميا
وىذا ما يسمى بالقابمية لمفيم ،2فيجب أن يتوفر في المعمومات المحاسبية المحتواة في القوائم
والتقارير المالية كي تزداد جودتيا ومنفعتيا لمستخدمييا خاصيتين رئيسيتين وىما المالئمة والثقة.
 -1خاصية المالءمة  :Relevanceتعد خاصية المالءمة من أىم الخصائص الواجب

توافرىا في المعمومات المحاسبية المحتواة في القوائم والتقارير المالية ،حتى تكون

المعمومات المحاسبية مالئمة يجب أن تمتمك القدرة بالتأثير في القرار .3ويقصد بيا أن

تكون المعمومات المحاسبية قادرة عمى تغيير قرار مستخدم المعمومات والتأثير عميو
وبعبارة أخرى ىي قدرة المعمومات المحاسبية إليجاد تأثير في اتخاذ القرار ،4وتقسم

خاصية المالءمة إلى ثالث مواصفات فرعية وعمى درجة من األىمية وتتمثل في القدرة

عمى التنبؤ ) (Predictive valueأي القدرة عمى استخدام معمومات الماضي والحاضر
 1وصفً عبد انفتاح أبى انًكارو ،سًٍر كايم يذًد ،انًذاسبت انًانٍت-انًدخم انُظري وتمٍٍى األصىل لصٍرة األجم ،دار انجايعت
نهُشر،اإلسكُدرٌت ،2000،صــ.28
 2رٌتشارد شروٌدر وآخروٌَ ،ظرٌت انًذاسبت ،تعرٌب خاند عهى ادًد كاجٍجً ،ابراهٍى وند يذًد فال ،دار انًرٌخ نهُشر ،انرٌاض،
 ،2006صــ.138
Donald E .Kieso. Jerry J Weygandt, Terry D. Warfield, Intermediate Accounting IFRS Edition, Third 3
Edition, copyright©2018 John Wiley& Sons, inc, printed in Singapore, page 72.
 4عبد انرزاق انشذادة وآخروٌَ ،ظرٌت انًذاسبت ،يُشىراث جايعت دهب ،كهٍت االلتصاد ،2006 ،صــ.294
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في توقع أحداث ونتائج المستقبل ،القدرة عمى التقييم االرتدادي ((Feedback value
بمعنى أنيا تساعد مستخدم المعمومات في تقييم مدى صحة توقعاتو السابقة ،وبالتالي

تقييم نتائج الق اررات التي بنيت عمى ىذه التوقعات ،التوقيت المالئم )(Timeliness
بمعنى توفير المعمومات في حينيا ،أي أن تكون المعمومات متاحة لمستخدمييا في

الوقت المناسب التخاذ القرار قبل أن تفقد قدرتيا في التأثير في قراراتيم.1

-2خاصية الموثوقية ( :(Reliabilityوتشير ىذه الخاصية إلى مستوى الثقة الذي يمكن أن
يضعو من يستخدمون القوائم المالية في المعمومات والقيم الواردة بيا .2فالمعمومات المحاسبية
تمتمك خاصية الثقة إذا كانت خالية من األخطاء اليامة والتحيز بحيث تمثل بصدق أحداث أو

أنشطة المنشأة .3وتتكون ىذه الخاصية من ثالث خصائص فرعية والتي تتمثل في الصدق في

التعبير ( )Representational faithfulnessإذ يجب أن تكون المعمومات المحاسبية معبره
بصدق وأمانة عن الحقائق واألحداث المالية الممثمة ليا بحيث يتوفر التوافق بين القيم واألرقام

الم حاسبية مع األحداث االقتصادية والمالية التي تم قياسيا والتقرير عنيا ،بمعنى أن تتطابق
األرقام ما حصل أو حدث فعالً ،4إمكانية التحقق ) (Verifiabilityبمعنى أن النتائج التي
يتوصل إلييا شخص معين باستخدام أساليب معينو لمقياس واإلفصاح يستطيع أن يتوصل إلييا

شخصا أخر -مستقل عن الشخص -األول باستخدام األساليب نفسيا ،الحياد
) (Neutralityويقصد بالحياد أو عدم التحيز عدم اختيار سياسات محاسبية تؤدي إلى معمومات
مفيدة إلى جية معينة أو طرف معين من األطراف المعنية أو الميتمة بالمعمومات المحاسبية

عمى حساب جيات أو أطراف أخرى ،بل يجب أن تكون المعمومات واقعية خالية من التحيز.5

ثالثاً :المواصفات الثانوية أو الفرعية ( :(secondary qualitiesتتمثل بخاصيتي الثبات
وامكانية المقارنة والتي يمكن بيانيما كما يمي:
 -4خاصية الثبات في إتباع النسق) :( consistencyيعني الثبات في إتباع النسق الواحد أن
تسجل األحداث االقتصادية ويقرر عنيا بطريقة موحدة من دورة ألخرى.

ويمكن لممنشأة أن تغير من طريقة محاسبية متبعة إلى أخرى ولكن عمييا أن توضح بأن تبني
الطريقة الجديدة أكثر مالئمة من الطريقة القديمة ،ومن ثم االفصاح عن طبيعة وأثر التغير في
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السياسة المحاسبية عمى عرض القوائم المالية ،1وقد ألزمت معايير المحاسبة الدولية المنشآت
بضرورة اإلفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان األسباب التي أدت
إلى ىذا التغيير وتوضيح اآلثار المترتبة عمى ذلك.
-2إمكانية المقارنة ( :)Comparabilityوتعني بأن تكون المعمومات التي تم قياسيا والتقرير
عنيا بطريقة مماثمة لممنشآت المختمفة قابمة لممقارنة ،بحيث تم ّكن المستخدمين من
تحديد أوجو التشابو واالختالف في االحداث االقتصادية بين المنشآت.
إال أن ىناك عدة معوقات لممقارنة منيا استخدام عدة طرق وأساليب محاسبية لمقياس ،ووجود
عدة فروض محاسبية غير واقعية ،وبالتالي فاليدف الرئيسي لممقارنة ىو تحديد وتفسير أوجو
التشابو واالختالف بين البيانات المالية وذلك لجعل المعمومات أكثر فائدة في مجال اتخاذ
الق اررات.2
رابعاً :محددات مواصفات المعمومات المحاسبية (:(constraints
 – 4قاعدة المنفعة أكبر من التكمفة ) :(Benefits > costsإذ يجب أن تزيد المنفعة المتوقعة
من المعمومات عن تكمفتيا حتى يتم إنتاج ىذه المعمومات ،فيذا القيد يمثل معيا اًر أساسياً لمحكم
عمى مدى كفاءة النظام المحاسبي في توفير معمومات بأقل تكمفة ممكنة.3
– 2األىمية النسبية ( :(Materialityفالمعمومات تكون ىامة إذا كان حذفيا أو تحريفيا يمكن أن
يؤثر عمى الق اررات التي يتخذىا مستخدمي المعمومات اعتماداً عمى المعمومات المحتواة
(المدرجة)في القوائم المالية.4
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