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السائدةة ٌالمعارف المحاسب

وتحتاج إلى التحدٌث والتطوٌرلٌست متكاملة •

: ع بخصائص المعرفة العلمٌةــتتمت ال •

o ً(زمنٌا ومكانٌا)الثبات النسب

oالموضوعٌة

 ضعٌفة لمقارنةل تهاقابلٌوغٌر فعالة،  •

متبدلة ومتغٌرةضوابط القٌاس  •
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يبْٛت انًؼسفت انًحبظبٛت

ْٙ يجًٕػت انحقبئق ٔانقٕاٍَٛ انًؼسفت

ٔحُظًِّٓب،انًكخشفت  انخٙ حسافق انظبْسة  

حخساكى يٍ خالل اندزاظبث ٔاألبحبد

 ٙ ػبس انًالحظت ٔانخجسبت ٔانخقصِّ

انحقبئق ٔانقٕاٍَٛ ْٙ المعرفة المحاسبٌة 

ٔانًؼهٕيبث انًخساكًت، ٔانخٙ حسافق انؼًم 

انًحبظبٙ ٔحُظًّ
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 صل يبب  أحببف وببالم الم اوبب  الصبب    ببص  هبب  المحاسبب   •

لبفم  المسص فمين إلى الم للمبات المحاسب ي    اجاتصيحا

قاارا ه  االقصصافي 

الالزمةة  تولٌتتد المعلومتتات لالمعتتارف المحاستتبٌة تستتتخد   •

التخاذ القرارات

تولٌد المعلومات هو خلق للمعرفة  •

المعرفتة التتً تولتدها لمعلومات تكون متاح  للجمٌع، لكن ا•

وتأخةةةةذ اا عةةةةا المعلومتتتتات تختلتتتتف متتتت  مستتتتتخد   ختتتتر 

.شخصٌا

المعرفة هً ما أعرفه أنا، أما المعلومات فهً ما نعرفه ف •

نح  
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 ،واتستتتتعتالمحاستتتتبٌة  المعلومتتتتات  كلمتتتتا تنوعتتتتت

أكثتتر مصتتداقٌة وواقعٌتتة وموضتتوعٌة كلمتتا كانتتت و

ة إلتى المعلومتات حاجالإلشباع تكو  فائدتها أفضل 

المصالح مع المشروع ويذالمستخدمٌ   لدى 

ضرورة حتمٌة إلدارة عملٌتة تنيتٌ  المعتارف  هناك

على أسس علمٌة )المحاسبٌة وتطوٌرها وتوحٌدها 

ة تتتإثر لهتتذا العملٌتت، أل  اإلدارة الستتلٌمة (منهجٌتتة

فاعلٌتة  وبالتالً فتًالمعارف المحاسبٌة نوعٌة  فً

هذا المعلومات وقابلٌتها للمقارنة

6



للوصول  إلى )تطوٌر المعارف المحاسبٌة تناول كثٌرو  مشكالت 

ل  تقد  حال محاوالته  لك   (.معارف علمٌة موضوعٌة سلٌمة

:  ٌعود فً ذلك إلى والسبب. نهائٌا وكامال لها

لمفهو  عد  وجود فه  محدد، شامل، واضح، ثابت ومنطقً 1.

المحاسبة

لعملٌة تكامل وتوحٌد جٌد وتنيٌ  علمٌة عد  وجود إدارة 2.

 محاوالت تطوٌر الممارسة المحاسبٌةف. المعارف المحاسبٌة

غٌر  التنسٌق بٌ  فئات مجتمع المعرفة المحاسبٌةو مشتتة،

كاف  

لصٌاغة المفاهٌ  عد  االتفاق على المنهجٌة المناسبة 3.

المحاسبٌة ومنيوماتها

فً بٌئة عمل المحاسبة ٌخلق تغٌرات وتبدالت سرٌعة  حدوث4.

مستجدات ومشكالت جدٌدة
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:استكمال وتطوٌر المعارف المحاسبٌة أخذ منحٌٌ 

استفادت من معارف  مناقٌ دراسات فلسفٌة اعتمد على   : األول

الفلسف  والمناق

لحصر العملٌ  الممارسة التعامل مع انالق من ضرورة  : الثانً

الم ادئ فظهرت . المعارف المتداول  وتنظٌم الممارس  من خاللها

الدول والمعاٌٌر المحاس ٌ  المحاس ٌ  المق ول  عموما، 

محاوالت استكمال وتاوٌر المعارف المحاس ٌ  لم تكتمل، 

:السبب. لمشكالت القٌاسولم تقدم حالً نهائٌاً 
المناس   لكل مرحل  من مراحل تاور فقدا  المنهجٌة العلمٌة 

وتكامل المعرف  المحاس ٌ 

وانحصار تعرٌفها  وجهات لمحاسبة لالعلمً مفهو  الغٌاب 

نظر أفراد مجتمع المعرف  على اختالفهم وتنوعهم

معارفالتاوٌر واستكمال لجهود غٌاب اإلدارة والتنيٌ  الجٌد  
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كل منها أنشطةودورة المعرفة عملٌات 
(وتجدٌدهاالمعرفة، استدامتها، تقاسمها خلق )

 معرفة صرٌحة الىهو تحوٌل المعرفة الضمنٌة : انًؼسفت  خهق 1.

؛ أي ابتداع (مثل براءات االختراع والعالمات التجارٌة ، الخ)

بحث أو تجربة أو اختبار أو م  خالل  معرفة ل  تك  موجودة

 إغنائها عبرث  تحوٌل المعرفة الصرٌحة إلى معرفة ضمنٌة ... 

بمعارف وخبرات وأفكار ومهارات شخصٌة

  :         أنشا  عملٌ  خلق المعرف 
 (  إٌجاد معرفة ل  تك  موجودة )تولٌد المعرفة

 حٌازتها

نتائج هً  الىتطبٌق معاٌٌر ومعارف والوصول )مزاوجتها

(عملٌة مزاوجة بٌ  المعارف والمعاٌٌر
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  عملٌة استدامة المعرفة2.

تحدٌدها وتعرٌفها وتؤصٌلها وتنيٌمها     

(كل ذلك ٌحتاج إلى إدارة واعٌة وفاعلة)    

 :تهاأنشا
تعرٌفها

تنيٌمها

تخزٌنها

تجمٌعها

تحلٌلها             

الخ...
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:المعرفةتقاس  3.
كالمجمعات ) تداولها بٌ  كافة أفراد وهٌئات مجتمع المعرفة   

المحاسبٌة المهنٌة والهٌئات الحكومٌة ذات الصلة ومستخدمً المعلومات 

، بهدف نشرها وتوزٌعها (األكادٌمٌة المحاسبٌة والمراكز التعلٌمٌة 

ونقلها وتعلٌمها

 :تهاأنشا
تشاركها

تواصلها

توزٌعها

تعلٌمها

نقلها
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:عملٌة تجدٌد المعرفة4.
أي تحدٌثها وتطوٌرها

 :تهاأنشا 
تغٌٌرها

تحسٌنها

توسٌعها

تعمٌقها

تكٌٌفها مع البٌئة
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إدارة المعرفة اجانب
 ُتلِ ُّ بشكل جٌد ،عمل المعرفة ٌحتاج إلى إدارة واعٌة، علمٌة

  :بجانبٌ  

و تتكو  م  إدارة المعارف الصرٌحة والمعلومات 1)

جملة المعارف المكتسبة الستخدامها فً تولٌد 

المعلومات، وم  الممتلكات الفكرٌة الصرٌحة

و ترتبط بكل م  له صلة إدارة عاِملًِ المعرفة  2)

بالمعارف والمعلومات سواء لتعلمها أ  الستخدامها أ  

لتولٌدها أ  لتنيٌمها
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جانبً إدارة المعرفة المحاسبٌةضرورة إدراك 

فً الوقت الراه   تعامل مع جملة المعارف المعمول بها لل -أوال 
المتمثلة بجملة الضوابط المستخدمة فً عملٌات القٌاس )

(  واإلفصاح المحاسبً، كالفروض والمعاٌٌر والمبادئ وغٌر ذلك

بهدف تجدٌدها واستكمالها وتنيٌمها والبحث فً توحٌدها

التً بكافة فئاته  تعامل مع مجتمع المعرفة المحاسبٌةلل -ثانٌا 

تتفاوت ثقافاتها المحاسبٌة وتتنوع بتؤثٌر عوامل مختلفة، كنمو 

العالقات االجتماعٌة وتطورها داخل التنيٌمات المعنٌة بالمعرفة 

التنيٌماتالمحاسبٌة، ومدى انتشار ثقافة المعرفة داخل هذا 

لتتعامل مع آلٌات إدارة وتنيٌ  عمل المعرفة  -ثالثا  
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ٌإخذ على المعارف المحاسبٌة السائدة
المعتتتارف ال تمثتتتل حقتتتائق )“ العلمٌتتتة”تفتقتتتد إلتتتى أنهتتتا  •

وبالتتتالً فتتا  . فطابعهتتا ذاتتتً، آنتتً، متغٌتتر التتخ( علمٌتتة

فتتتً الواقتتتع  واالفصتتتاحأي القٌتتتاس )الممارستتتة العملٌتتتة 

لٌستتتتت منضتتتتبطة داختتتتل أطتتتتر علمٌتتتتة شتتتتاملة ( العملتتتتً

متكاملة، لهذا تكو  نتائجها لٌست موضوعٌة وال تعكتس 

الحقائق

ال  العملتًوبالتالً فإ  استخدا  هذا المعارف فتً الواقتع •

إلتتى معلومتتات  ٌستته  فتتً تلبٌتتة احتٌاجتتات المستتتخدمٌ 

ت  مت   الة تحمتل خصتائص نوعٌتة جٌتدة، تمكِّ محاسبٌة فعَّ

اتخاذ قرارات سلٌمة



 -اظبخُباا ئنٛٓبب  -انًؼبزف انًحبظببٛت انعببئدة حخٕنبد 

:يؼهٕيبث يحبظبٛت حفخقد ئنٗ انخصبئص انخبنٛت

قببهٛت انًقبزَت •

  نًٕضٕػٛتا•

  انفبػهٛت•
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انًٕضٕػٛت

 حصٕز انٕاقغ بدٌٔ حعٌٖ أى الوعلْهاث الوحاعب٘ت
:ُّزا ٗخحمك فٖ حال حغٛٛس أٔ ححسٚف

 ل اإلداسة حؤثش فٖ عول٘ةت اجخِاداث شخص٘ت ّعذم ّجْد عذم حذخُّ
إعذاد الوعلْهاث ّعشضِا 

 حؤثش علبا فٖ فعال٘ت الوعلْهاث عذم ّجْد أخطاء ل٘اط

إٔ أًِةةا حصةةْس عةةل هعط٘احةةَ دّى اًغةةمام الوعلْهةةاث هةةق الْالةةق ،
إٔ حشَْٗ للحمائك أّ ًمص

 يٕثٕقبتالوْضْع٘ت حعٌةٖ ضةوٌا أى الوعلْهةاث الوحاعةب٘ت 
ٔحدػى احخبذ انقساز

 إلًخةةاا الوعلْهةةاث، ٔجببٕا أظببط ػهًٛببت يُطقٛ ببت لِةةزا فةةئى
ٗضوي الوْضْع٘ت الوطلْبت، ّٗضٗةذ هةي فعال٘ةت الوعلْهةاث 

18الوحاعب٘ت



قببهٛت انًقبزَت

 انًؼهٕيبث انًخًبثهت ًٚكٍ يقبزَخٓب يغ بؼضٓب ٔانًفبضهت بُٛٓب حعٌٖ أى

  لِزا فئًِا . حذعن احخار المشاسحضًٍ قببهٛت انًقبزَت انٕصٕل ئنٗ يؼهٕيبث جدٚدة

حضٗذ هي فعال٘ت الوعلْهاث  الوحاعب٘ت

انًقبزَت إَٔاع:

بِذف هعشفت الخطْس الحاصةل فةٖ الوشةشّأ، أم عاًةج هَّاً٘هةت بِةذف )يقبزَت ػبس انصيٍ 1)

(هعشفت الوششّعاث األعثش سبح٘ت هثالً أّ األعثش طوأًٌ٘ت لألهْال الوغخثوشة فِ٘ا

بِةذف هغةاءلت اإلداسة أّ هَّافأحِةا ّسعةن الخطةظ ّالغ٘اعةاث ) يقبزَت فؼهبٙ يبغ يخطب  2)

(الوغخمبل٘ت

(  للفخشة راحِا ّلوٌشأة أخشٓ)يقبزَت فؼهٙ يغ فؼهٙ 3)

للْلةةْف علةةٔ )حَّةةْى لوؤشةةشاث شةةشعت هةةق هؤشةةشاث الصةةٌاعت يقبزَببت قطبػٛببت  4)

(عفاءة الوششّأ ّهذٓ ًماحَ

الخصةةةادٗت، اجخواع٘ةةةت، ع٘اعةةة٘ت أّ ب٘ ٘ةةةت، )يبببغ فبببسٔف ظببببئدة ( يقببهبببت)يقبزَبببت  5)

19(لوعشفت هذٓ حأث٘ش ُزٍ الظشّف فٖ عول الوششّأ



 القٌاس المحاسة ً واحةدة ع ةر الزمةان ( أسس)ضوا ا أن تكون

 والمكان

دون أي عكةةس المعلومةةات المحاسةة ٌ  الواقةةع  صةةدق ودقةة  وأن ت

خاأ جوهر أو تحرٌف

 ولتٌس  منطقٌتةتوحٌد المعتارف المحاستبٌة علتى أستس علمٌتة

ٌضم  قابلٌة المقارنة خاصة عبر الزم  “ ذاتٌة”

ٌّة منهجٌتة علمٌتة ستلٌمة هةذ  المعةارف تسةتوجع اعتمةاد  منطق

و التةةالً تنتةةال معلومةةات محاسةة ٌ  تحمةةل الخصةةائ  لبلوغهتتا 

المالو  
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َشأة انحبجت ئنٗ حٕحٛد انًؼبزف انًحبظبٛت
 خهقج انحبجت ئنبٗ حٕحٛبدْب ٔاظبخكًبنٓب يعخجداث بٛئت ػًم انًحبظبت

ٔحطٕٚسْب 

ػهبٗ انًعبخٕٖ  -بدأث حظٓس انحبجت ئنٗ حٕحٛد انًؼببزف انًحبظببٛت ◄
األشيت االقخصباٚت انؼبنًٛت األٔنٗفٙ  -( ااخم انبالا)انًحهٙ 

احعبببع انُشبببت انخجبببز٘ يببغ  -ػهببٗ انًعببخٕٖ انببدٔنٙ  -ثببى احعببؼج ◄
، أ٘ يبغ فٓبٕز انؼٕنًبت اندٔنٙ ٔحصدٚس زؤٔض األيٕال ئنٗ انخببز 

ّجْد أعظ للم٘اط ّالعشض فبنؼٕنًت حعخٕجب . االقخصباٚت ٔانًبنٛت
حَّةةْى ّاحةةذة  علةةٔ الوغةةخْٓ الةةذّلٖ لمةةشض إعةةذاد هعلْهةةاث لابلةةت 
للوماسًةةت، ّحغةةاعذ فةةٖ حغةةِ٘ل أعوةةال الخةةذهاث الوحاعةةب٘ت ّخةةذهاث 
الوشاجعةةت ّفةةٖ حٌف٘ةةز األعوةةال المائوةةت علةةٔ أعةةاط العمةةْد الوشةةخشعت 

لخمذٗن خذهت أّ إًخاا علعت

ح٘ةةأ أصةةبحج ػصببس انًؼهٕيبحٛببت حعةةضصث الحاجةةت إلةةٔ الخْح٘ةةذ فةةٖ ◄
الوعشفةةةت بفشّعِةةةا عافةةةت هةةةْسدا ُاهةةةا للوشةةةشّعاث بأًْاعِةةةا، ٗوَّةةةي 

ق  ُّْ ّالشفاُ٘تاالعخفادة هٌِا لضٗادة الثشّة ّححم٘ك الخف
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يحبٔالث حطٕٚس ٔحٕحٛد انًؼبزف انًحبظبٛت

23

 (اًطلمج هي الوواسعت العول٘ت)يحبٔالث ػًهٛت

 (اًطلمج هي هٌظْس فلغفٖ)يحبٔالث ػهًٛت

جاءث هي حاجت أصةحا  الوصةالا الوادٗةت   انًحبٔالث انؼًهٛت

، صببببببباقت ٔيالئًببببببت الحخٛبجبببببببث يٕثٕقببببببتيؼهٕيبببببببث إلةةةةةةٔ 

انًعخخديٍٛ انًخغٛسة ٔانًخبدنت فٙ فسٔف انخطٕز االقخصببا٘ 

ٔاالجخًبػٙ ٔانؼهًٙ ٔانخقُٙ؛ خبصبت يبغ فٓبٕز أشيبت انكعببا 

األٔنٗ ٔاحعببع َطببا األػًببل ػهبٗ انًعبخٕٖ انبدٔنٙ ٔاشاٚببا 

يعبببإٔنٛت انحكٕيببببث ٔأظبببٕاا انًببببل ٔانجًؼٛببببث انًحبظببببٛت 

انًُٓٛت بؼد ْرِ األشيت  

  َجببببى ػببببٍ انًحبببببٔالث فببببٙ انٕاقببببغ انؼًهببببٙ فٓببببٕز انًببببببا

انًحبظبٛت انًقبٕنت ػًٕيب ثى يؼبٚٛس انًحبظبت اندٔنٛت ٔانُظى 

ٔكبٌ نهًُظًبث انًُٓٛت أز فٙ فٕٓزْب. انًحبظبٛت انًٕحدة



يحبٔالث حطٕٚس ٔحٕحٛد انًؼبزف انًحبظبٛت
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  جبءث يٍ يُظٕز ػهًٙ ٚسٖ أٌ انًحبظبت انًحبٔالث انؼهًٛت

شببأَٓب شببأٌ انؼهببٕو األخببسٖ ٚجببب حأصببٛم ػهٕيٓببب ػهببٗ أظببط 

ػهًٛت فهعفٛت

الوصةول للةى “ نظرٌة  المحاسة  "فةً كتا ة  "  ٌتةونولٌم "حاول

ةةةرر الممارسةةة  العملٌةةة  وكةةةان لمجمةةةع . أسةةةس فكرٌةةة  نظرٌةةة  ت ر

دوٌر ك ٌر و ارز فً َ لةَورة الجوانةع  AAAالمحاس   األمرٌكً 

الفكرٌ  التً تحكم القٌاس المحاس ً

ِيببُٓى يببٍ اػخًببد . كثببسث اندزاظبببث ٔاألبحبببد فببٙ ْببرا االحجببب

فظٓببسث . انفهعببفت انؼقهٛببت ٔيببُٓى يببٍ أخببر ببنفهعببفت انٕضببؼٛت

ٔاالجخًبػٛت  ... ٔاالقخصباٚت ... َظسٚت انًحبظبت االٚجببٛت 
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يبْٛت حٕحٛد انًؼسفت انًحبظبٛت

26

عملٌتتتة ٌتتتت  متتت  خاللهتتتا جمتتتع عملٌتتتة توحٌتتتد المعتتتارف المحاستتتبٌة هتتتً כ

المعتتتارف المحاستتتبٌة المتراكمتتتة للبحتتتث فتتتً متتتدى صتتتحتها وشتتتمولٌتها 

وتناستقها، لتدمجها داختل إطتار فكتري علمتً متكامتل ومتناستق  وٌقٌنٌتها

المحتوٌتتتات، فتشتتتكل هتتتذا المعتتتارف وحتتتدة علمٌتتتة فكرٌتتتة واحتتتدة توجتتته 

دها الممارسة العملٌة وتوحِّ

فالتوحٌتتد المحاستتبً هتتو כ

لضتتتما  الفعالٌتتتة ٌجتتتب أ  تتتتإم  ضتتتوابط القٌتتتاس المحاستتتبً معلومتتتات כ

ُتقتتدَّ  فتتً  -4مالئمتتة   -3قابلتتة للمقارنتتة  -2موضتتوعٌة،  -1: محاستتبٌة

الوقت المناسب 

ال تتحقتتق إذا لتت  ُتعتتدُّ ( التتتً ٌجتتب أ  توفرهتتا المحاستتبة)هتتذا الخصتتائص כ

.المعلومات استناداً إلى أسس وضوابط 



يبْٛت حٕحٛد انًؼسفت انًحبظبٛت

27

البتتاحثٌ  والممارستتٌ   

وباقً فئات المهتمٌ  بالمعلومات المحاسبٌة

ضتتوابط وأستتس القٌتتاس والتحّقتتقت متت  صتتّحتها ومتت  متتدى 

انستتجامها متتع الواقتتع العملتتً، ٌحتتتاج إلتتى فتتترة طوٌلتتة متت  التتزم ، أل  

:المسؤلة مرتبطة 

بتراك  المعرفة المحاسبٌة-1

(Accumulation of Accounting Knowledge (
وبإدارة عملٌة التراك  المعرفً-2

Management of Knowledge Accumulation 
process

ال تتحقتتق إذا لتت  ُتعتتدُّ ( التتتً ٌجتتب أ  توفرهتتا المحاستتبة)هتتذا الخصتتائص כ

.المعلومات استناداً إلى أسس وضوابط 



بـضٕاب  انقٛبض ٔاإلفصبح انًحبظبٙ حخؼهق 

28

الذي ٌحتوي على : اإلطار الفكري

 ٌ(وتعارٌفهاالمصالحات ) المفاه ،

قوانٌ  وفروض منطقٌة علمٌة،

ترشد الممارس  العملٌ ، مبادئ

تسهم فً استخدام الم ادئ عند جمع ال ٌانات وتشغلٌها قواعد منطقٌة

وعند لعداد المعلومات وعرضها

:تحتوي على جوانع مختلف  مثل التً ضوابط الممارسة العملٌة

تحدٌد الفترة الزمنٌ  التً تغاٌها المعلومات

وزمن تقدٌم المعلومات

  ٌت وٌع الحسا ات وتصنٌفها كٌف

 أشكال القوائم ومحتوٌاتها وغٌر ذلك
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توحٌد المعرفة المحاسبٌة تعرٌف



خصبئص انخٕحٛد انًحبظبٙ

30

:من التعرٌف تتضح خصائ  التوحٌد المحاس ً 

فالتوحٌتتتتتد المحاستتتتتبً ٌحتتتتتتاج  هتتتتتو عملٌتتتتتة منّيمتتتتتة،כ

: بالضرورة إلى

 منهجٌة، مدروسة وواضحةآلٌات عمل

تعتمتتد المنتتاهج العلمٌتتة فتتً عملٌتتات تتتراك  إدارة فاعلتتة ،

المعرفتتتة المحاستتتبٌة ونشتتترها واستتتتخدامها وتجدٌتتتدها 

وتطوٌرها وصوال إلتى معتارف محاستبٌة علمٌتة منطقٌتة 

ثابتة، موحدة

: أن الجهةةةود الم ذولةةة  لتوحٌةةةد المعرفةةة  المحاسةةة ٌ   جان ٌهةةةا

العملً والفكري، لم تكن حتى اآلن ناجع 
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ة   כ ألنهتوحٌد المعرفة المحاسبٌة عملٌة مستمرَّ

، ٌمك  توحٌد المعرفة المحاسبٌة بكافة جوانبها دفعة واحتدةال  ـ 1

ألن عملٌ   ناء المعرف  وتراكمها، ٌحتةال للةى فتةرة اوٌلة  مةن 

الزمن

، تةنعكس  ةدورها تغٌرات كثٌترة تحصتل فتً بٌئتة األعمتالهناك  ـ 2

المعلوماتعلى الحاج  للى 

مسةةتجدات كثٌةةرة علةةى مسةةأل  التوحٌةةد، تخلةةق هةةذ  التغٌةةرات 

لٌشمل جوانع أكثر تفصٌالً والتصاقا  الممارس  العملٌة   أو قةد 

تكِشةةف، علةةى األمةةد الاوٌةةل، عةةدم صةةواع  عةة  المفةةاهٌم أو 

الفةةرو  أو الاةةرق وغٌرهةةا، وهةةذا ٌوجةةع  ةةدور  ضةةرورة 

ال حث، من جدٌد، فً مسأل  التوحٌد

ت دأ عند خلقها ثةم تنظٌمهةا وتقاسةمها المعرفة المحاسبٌة دورٌة  ـ 3

واستخدامها ثم تجدٌدها وتحسٌنها
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توحٌتتتتتد المعرفتتتتتة المحاستتتتتبٌة ٌضتتتتتم  فاعلٌتتتتتة כ

عند اتخاذ القرارات لكونها  المعلومات المحاسبٌة

معلومات محاس ٌ  موضوعٌ  وقا ل  للمقارن 

ٌشمل توحٌد المعرفة المحاسبٌة اإلطار العملً כ

الةةذي ٌمثةةل والنيتتري  (الممارستتات المحاستتبٌة)

الضوا ا العام  لعملٌ  القٌاس واتفصاح
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: وجها  للمحاسبة ٌشملهما التوحٌد المحاسبً

القٌاس واإلفصاح

لةةةى االقتصةةةادٌ  لاألحةةةداث هةةةو ترجمةةة   :لقٌتتتاس ا

معلومةةةات تفٌةةد فةةةً لةةى لتحوٌلهةةةا ل(  ٌانةةات)أرقةةام 

عملٌ  اتخاذ القرار

هةةو تقةةدٌم المعلومةةات للةةى المسةةتخدمٌن : اإلفصتتاح

ولكن لٌس أٌة  معلومةات  ةل تلةك تتمتةع  خصةائ  

تشةةةةكل القةةةةوائم المالٌةةةة  وسةةةةائل . نوعٌةةةة  مق ولةةةة 

المعلوماتلى الذي ٌرت ا  الحاج  للإلفصاح 
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 ًجترى توحٌتد ( فتً الممارستة المحاستبٌة)فً الجانب العملت

المستتتخدمة فتتً الممارستتة العملٌتتة، ومضتتامٌ  تلتتك المصتتطلحات 

ٌُتتراعت األستتُس العلمٌتتةُ بشتتكل عرفتتً المصتتطلحات ولكتت   وهةةذا . لتت  

كةةةان واقةةةع حةةةال الم ةةةادئ المحاسةةة ٌ  المق ولةةة  عمومةةةاً والمعةةةاٌٌر 

المحاس ٌ  الدولٌ  والمحلٌ  

 المحاستبًالمعرفتً تشتكل إطتار معتٌ  ومحتدد مت  التوحٌتد بذلك ،

 هدف تجنُّع الت اٌن الحاصل فةً الممارسة  العملٌة ، ووضةع حلةول 

هتتذا لكتت  عملٌةة  سةةرٌع  للمشةةكالت المحاسةة ٌ  القائمةة  والمسةةتجدة، 

المبنً على أسس علمٌة منهجٌةاإلطار لٌس اإلطار الشامل 

  فعالٌة النتائج التً قدمتها هذا المحاوالت ال تزال موضتع جتدل إ

كبٌتتر، نيتتراً لكثتترة التغٌتترات والتعتتدٌالت التتتً تطتترأ علتتى ضتتوابط 

القٌاس واإلفصاح، وذلك حسب مستجدات الواقع العملً

يحبٔالث اْخًج بخٕحٛد انًؼسفت انًحبظبٛت
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 ًالةذي ٌضةمن وجةود ( الفلستفً)فً الجانب العلمت

ال )أسةةةس نظرٌةةة  متناسةةةق ، متكاملةةة  وثا تةةة  نسةةة ٌا 

يهتتترت محتتتاوالت ( تتغٌةةر  تغٌةةةر الزمةةةان والمكةةان

دون أن تقةةةدم حتةةةى اآلن لاةةةاراً   كثٌتتترة ومتنوعتتتة

. فكرٌاً متكامالً 

 السبب فً ذلك ٌعود إلى:

  االختتتتالف الكبٌتتتر، والجتتتوهري ، حتتتول مفهتتتو

.المحاسبة

 االختالف حول المنهجٌة المستتخدمة فتً وضتع

وتحدٌد عناصر هذا اإلطار



36

    بـٌرتبط، إذاً، توحٌد المعرفة المحاسبٌة:
( Accounting Measurement)القٌتتاس المحاستتبً  -1

والعملً    المفاهٌمًبجانبٌة 

الذي (  Accounting Disclosure)اإلفصاح المحاسبً  -2

: ٌشمل

 ٌةدخل المحاسبً التذي توحٌد ضوابط أو قواعد اإلفصاح األول

ضمن اتاار الفكري لإلفصةاح المحاسة ً، أي جملة  الضةوا ا 

وخصائص التً تتحكم  ا ٌع  اتفصاح 

 وهةً مرت اة  . التً ٌجع اتفصاح عنها المعلوماتالثانً  ٌان

تتة،  محتةةوا اتفصةةاح   ٌَّ تتة محل ٌَّ دات بٌئ وتنضتتبط فتتً إطتتار محتتدِّ

.  تغٌر الحاج  للى المعلومات و تغٌر الزمان والمكانمتغٌرة 

 أ  تتمتع بخصتائص نوعٌتة ثابتتة غٌتر المعلومات المحاسبٌة ٌجب

واألزمن  ، فً كاف  الحاالت والظروف متغٌرة
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 تتمتتتتع بخصتتتائص نوعٌتتتة ثابتتتتة غٌتتتر أ  المعلومتتتات المحاستتتبٌة ٌجتتتب

 -3 موضتوعٌة -2    كافٌتة -1:   من هذ  الخصائ  أن تكةون. متغٌرة

الخ. متزامنة مع احتٌاجات المستخدمٌ  -4  قابلة للمقارنة 

-2صحٌح ، وتخلو من األخااء،  -1: تعنً أن المعلومات: الموضوعٌة

موثوق  -4تصور الواقع  دق   و التالً  -3حٌادٌ  غٌر متحٌزة، 

  المةةةرت ا  مسةةةأل   الخصتتتائص تشتتتكل أحتتتد عناصتتتر اإلطتتتار الفكتتتريهةةةذ

وهةةً وثٌقةة  الصةةل   القٌةةاس المحاسةة ً، ألنةة  ال ٌجةةوز  حةةث . اتفصةةاح

مسأل  القٌاس  معزل عن مسأل  اتفصاح، والعكس صحٌح

معلومات تساعد فً اتخاذ ٌهدف إلى إنتاج :المحاسبً القٌاس  

 والموثوقٌةالقرارات، ٌجب أ  ٌراعً الكفاٌة والموضوعٌة ، والدقة 

.والثبات، وزم  تقدٌ  المعلومات وغٌرها م  خصائص

تقدٌ  المعلومات الكافٌة والمالئمة ٌهدف إلى اإلفصاح المحاسبً 

والخالٌة م  األخطاء الجوهرٌة، بحٌث تمّك  هذا المعلومات م  اتخاذ 

  .القرارات االقتصادٌة السلٌمة



ترتبط بتوحٌد المعرفة المحاسبٌةمسائل 

مسؤلة حج  التوحٌد -أوالً 
، )اتللمصةةةالحات والتعرٌفةةة( للمفتتتاهٌ  :ٌكةةةون التوحٌةةةد

أو للطرق والقواعدوالمبادئ، للفروض 

أكثةةةر التصةةةاقا  األنظمةةة  ) :لقضتتتاٌا أختتترىوقةةةد ٌكةةةون 

،السن  المالٌ  ودلٌل الحسا ات وغٌرهما (المحاس ٌ 
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محاوالت توحٌد الممارسة العملٌة
شددددشت بشدددد ت حالمبااااالمحالميا اااابولحالموبالاااالح مامااااا ح عبدددد  توحيدددد ال -أ

 ولدث ي دج لماشداً عادش الشد  ات العبدات عاي دا. أساسي الشبا ئ  وج غي ها
وأعددد  هددد ا  اشدددت ات ااح ددداح عدددج وردددو  الت يددد شدددج عددداث يثددد   حيدددث 
الت ي  حي حات ح وعه

الش دددااحات شدددشت ح:اللالوااالحالمعااااوولحالميا ااابولالتوحيددد  عبددد -ب
ان ددب  والشعالرددات الشحاسددبيم لاششدد طت الشا وحددم حددي الوا دد  العشاددي

لتح يددددب  ابايددددم ( الش دددداني)اهتشدددداثه هدددد ي الشعددددايي  عاددددش التوحيدددد  ا ح ددددي 
عددث أو ددت بةدد و ة العبددات حددي تابي  ددا  وبةدد و ة ااح دداح . الش ا نددم

. عج أي ث وج عن ا حي حات الة و ة  وعج أع   لة حي ال وائث
شددشت بشدد ت حالمنطلواااتحالريلواالحللووااااحالميا ااب التوحيدد  عبدد   -ج

 لددة   أساسددي الشهدداهيث  والش ددااحات وشةدداشين ا   الهدد و  والشبددا ئ
ج وحدددد ة الشناا ددددات اله  يددددم توحدددد  الششا سددددم العشايددددم وتةددددشج  ابايددددم  

39الش ا نم



التايولحيانتحغولحفعاللحميااالتحنتائجح
: ببب
اشحاسبمغياب الشه وث العاشي ل
 الشن ج الشستث ث حي  ياغم الشهاهيث الشحاسبيم غياب

وشنظوشات ا
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مستوى التوحٌد المحاسبًمسؤلة  -ثانٌا

الدددد ي  :إلطااااالحالرياااال احالتايواااالحوناااابحأنحو اااامل
  يحتدددوي عادددش الشهددداهيث والش دددااحات وشةددداشين ا

وث ائص الشعاوشات الشحاسبيمةوابا ال ياس  
تايواالحال وا اااتحاارتوااالحالواا االحاغولىاااحف نياااح

(لاششا سم العشايم)حتتلكحللنظامحالميا ب 
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لمتطلباتحتايولحالمعلفلحالميا بو
ومنيوماتها على  المفاهٌ  المحاسبٌةصٌاغة : أوالً ٭

منطقٌةأسس علمٌة 

المناستتبة لصتتٌاغة تحدٌتتد المنهجٌتتة العلمٌتتة : ثانٌتتا٭

المفتتاهٌ  ومنيوماتهتتا فتتً مراحتتل عملٌتتة التوحٌتتد 

كافة

، تنسج  متع المتنهج إتباع آلٌات عمل مناسبة: ثالثا٭

المّتبع فً إدارة وتنيٌ  هذا العملٌة
43



لمتطلباتحتايولحالمعلفلحالميا بو
ومنظوماتكباىصلب ىىىىالمفاهومىالمحاسبيوةىصواضةى:ىأواًل

أسسىصلموةىمنطقوة
 اعاشدي ي دوث عادش ادسدت دت الشنا دي بعيد الساس ا 

الشث يم رت ا اتادو عج ال اتيم 
 الشهدداهيث الشحاسددبيم وشنظوشات ددا   ااةمليةددشج وهددو

والبحددددددددث عددددددددج ةددددددددوابا لا يدددددددداس  ت اعندددددددد   ددددددددياغ
شةداشين ا  ثباتحو   لمحتباونيايةدشج و  وااح اح 

ايلةحالممال الحوبالتدالي تلابطياحعب  المشج  ويؤشج 
العشايم 
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تحدودىالمنكجوةىالعلموةىالمناسيةىلصواضةى:ىثانوا
طبببباىم احببب ىصملوببببةىىومنظوماتكبببا ىىالمفببباهومىى

التوحودىكاطة
 ًالمناقعلى ٌعتمد المنهج العلم 

 المحاس   تحتال للى تأصٌل معارفها ولضفاء الاا ع العلمً علٌها

اختالف المنهج المستخدملنتائج المرجّوة من عملٌ  التوحٌد تختلف ا 

 ٌةر ا النتةائج دومةاً  ،فً مراحةل ال حةث كافة االستدالل االستقرائً استخدام

 الواقع المتغٌر وظروف  ومؤثرات  

 تاةةةور مراحةةةل  عةةة  قةةةد ال ٌصةةةلح فةةةً  االستتتتدالل االستتتتنباطًاسةةةتخدام

حسةةع ال حةةث  (Postulates)مصةةادرات و عةة  . المعةةارف المحاسةة ٌ 

مناقٌ هذا المنهج، قد تكون غٌر مناقٌ ، فتؤدي للى نتائج غٌر 

 ٌُستتخد  كتلّ لك   !استخدا  المنهجٌ  معاً من الضروري ٌجتب تحدٌتد متتى 

صةةالحٌ  االسةةتدالل فةةً ال ةةت ٌجةةع و  .متتنهج فتتً مراحتتل البحتتث المختلفتتة

45للوصول للى التوحٌد المحاس ً فلسفت  ال راغماتٌ   االستقرائً



إتياعىآلواتىصم ىمناسية:ىثالثًا
المهتمةة   التوحٌةةد بتتٌ  فئتتات مجتمتتع المعرفتتة المحاستتبٌة  تنستتٌق العمتتل

...(مؤسسات علمٌ ، مجمعات مهنٌ ، مجتمع المال واألعمال )المحاس ً 

  النظرٌ  والتا ٌقٌة ، والعلمٌة  )التنسٌق ٌضم  تراك  المعارف المحاسبٌة

تناستتقها وترابطهتتا وٌستتاعد فتتً التحقتتق متت  متتدى صتتحتها و( والعملٌةة 

ٌسمح  تالفً  ع  األخااء أو المعارف غٌر العلمٌ  ، فهووسالمتها

 الالزمة  للوصةول للةى المعرفة  ٌسه  التنسٌق فتً تقصتٌر الفتترة الزمنٌتة

المحاس ٌ 

غٌةةة  تنظٌمهةةةا وتسةةةهٌل  التنستتتٌق ٌوجتتتب االهتمتتتا  بتتتإدارة هتتتذا المعتتتارف 

استخدامها والمحافظ  علٌها

تنيٌ  عملٌة اكتساب المعرفة لبلوغ التوحٌد المحاسبً ٌوجب:

ͽ التً ٌمكنها المساهم  فً هذا اتاارتحدٌد الجهات

ͽ حٌةةث تعمةةل كلهةةا كفرٌةةق واحةةد لتحقٌةةق هةةدف التنستتٌق فٌمتتا بٌنهتتا ثةةم 

واحةةد، فتتولةةد معرفةة  جدٌةةدة مةةن خةةالل هةةذا التفاعةةل والت ةةادل  ةةٌن هةةذ  

46الفئات



العمتل المحاستبًلممارستة بمستؤلة البحتث عت  ضتوابط  تجهات عدٌتدة اهتمت
:منها

: على المستوى الدولً

International Accounting Standard Board (IASB)مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة -1

          International Federation of Accountants (IFAC)للمحاسبٌ  االتحاد الدولً  -2

European Economic Community (EEC)األوروبٌة            المجموعة االقتصادٌة  -3

:الوالٌات المتحدةفً 

القانونٌٌ ـ المعهد األمرٌكً للمحاسبٌ  1

 (AICPA)American Institute of Certified Public Accountants

 American Accounting Association(AAA)األمرٌكً ـ مجمع المحاسبة  2

Financial Accounting Standard Board   (FASB)المالٌة هٌئة معاٌٌر المحاسبة ـ  3

Securities and Exchange Commission     لٌةـ لجنة تداول األوراق الما 4 (SEC)

برٌطانٌا فً 

المحاسبٌ  القانونٌٌ  فً إنكلترا ووٌلزمعهد 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
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وتوحيد مشكالت تطوير

  المعرفة المحاسبية



المحاسبٌةمشكالت تطوٌر وتوحٌد المعرفة 

المحاسبةتحدٌد مفهو  مشكلة   أ-

م يللحإلالةح ملولحالتايولحالميا ب حاتنظومياحب-
مشتتتتكلة اختتتتتالف وتنتتتتوع التشتتتترٌعات القانونٌتتتتة  ت-

المإثرة فً الممارسة المحاسبٌة
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مشكالت تطوٌر وتوحٌد المعرفة المحاسبٌة
:مشكلة تحدٌد مفهو  المحاسبة -أ

توحٌتد المعتارف المحاستبٌة فتً إطتار معرفتً ٌجب: تحدٌد مفهو  المحاسبة

فكتتري واحتتد، تتناستتق فٌتته العناصتتر التتتً ٌحتوٌهتتا، وتتكامتتل متتع بعضتتها علتتى 

أسس علمٌة منطقٌة، تضفً علٌها سمة الموضوعٌة والدٌمومة والثبات

تحدٌةةد ماهٌتهةةا وهةةدفها ووظائفهةةا، وعالقتهةةا  مفةةاهٌم مةةن ذلةةك هةةو  الهتتدف

مفاهٌم محاس ٌ  أخرا تحدٌد، ثم أخرا

مجرد ممارس  مٌدانٌ ، تنحصر فً الجانةع فٌ  تكون   :المحاسبة كآلٌة عمل

العملً الذي ٌمارس  المحاسع ٌومٌاً، دون النظر للى اتاار الفكري وأهمٌت 

المعلومات المحاسة ٌ  نافعة  للمسةتخدمٌن  فٌ  تكون :المحاسبة كنشاط خدمً 

لقٌاس واتفصاح اتتحكم وجود ضوا ا تنظٌمٌ  وقانونٌ  ٌوجع هذا الفهم 

منظومة  متكاملة  مةن العناصةةر  ٌةرا المحاسةة  : نيتا  للمعلومتاتكالمحاستبة 

التً تتفاعل مع  عضها ال ع  لخدم  عملٌ  القٌاس المحاس ً  المادٌ  والمعنوٌ 

.وتقدٌم المعلومات
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لعملٌات اإلثبات  مراحل عمل وقواعد نايمةكالمحاسبة 

القٌاس واإلفصاح

هً، حسع هذا المفهوم، نظام ٌسعى للةى لعةداد المعلومةات  

وتقةةدٌمها للةةى المسةةتخدمٌن، اسةةتناداً للةةى المفةةاهٌم واألعةةراف 

والم ادئ المحاس ٌ  السائدة

:هذا المفهوم

ال ٌعطً أهمٌة للجانب الفكري ، أوالً 

دون أن ٌحةدد هةل هةً . "نيتا  " عّد المحاسبة مجرد ثانٌاً،

نظام تنتال المعلومات  عناصر  المادٌ  والمعنوٌ ، أم أنها 

توجةد هنةا . نظام متكامةل للمعةارف المحاسة ٌ  م أم كالهمةا

كتال ال ٌعقةل أن ٌكةون . ض ا ٌ  فً مفهوم المحاسة   كنظةام

52:لس  ٌن اثنٌن النوعٌ  معاً 



الممارستتتة العملٌتتتة تختلتتتف متتت  مشتتتروع  ختتتر إ  : أوالً •

كنوع النشاا االقتصادي وحجم  واحتٌاجةات ) اختالف عوامل كثٌرة 

وعلٌ  فإن كةل  (ال ٌئ  المحٌا   عمل المشروع للى المعلومات، وغٌرها

ال لةةذلك فإنةة  . نظةةام معلومةةات محاسةة ً ولٌةةد  ٌئتةة  الخاصةة 

ل نيامتتاً واحتتداً للمعلومتتات ٌختتد   ٌمكتت  للمحاستتبة أ  تشتتكِّ

وبتذلك فإنهتا . الممارسة العملٌة، ضم  هتذا التنتوع الكبٌتر

. لٌست نياماً للمعلومات

لذا كانةةةةةت المحاسةةةةة   نظامةةةةةاً متكةةةةةامال ًللمعةةةةةارف : ثانٌةةةةةا•

المحاسةةة ٌ ،  مةةةا فٌهةةةا المفةةةاهٌم والمصةةةالحات والمعةةةاٌٌر 

كثٌراً م  هتذا المفتاهٌ  ن فإوالم ادئ والقواعد وغٌر ذلك، 

مةةع  أو المبتتادئ والطتترق وغٌرهتتا، ال ٌنستتج  متتع بعضتتها 

53وال تشكل  نظاما معرفٌا،ً منسجما  فٌما  ٌنها اآلخر



المحاسبة؟ما هً 

هو نيا  المعلومات المحاسبً؟ وما 
وال المحاس   والنظام المحاس ً ال ٌحمالن مضمونا واحةدا  

المعةةةارف التمٌٌةةةز  ٌنهمةةةا عنةةةد ال حةةةث فةةةً تكامةةةل  ةةةد مةةةن 

المحاس ٌ 

تهتم  مسأل  لش اع حاجات الفئات ذات المصةالح، : المحاس  

هةةذ  . تمكنهةةا مةةن اتخةةاذ القةةرارات االقتصةةادٌ معلومةةاٍت للةةى 

المعلومةةات ٌجةةري لعةةدادها اسةةتناداً للةةى جملةة  مةةن المعةةارف 

المحاسةة ٌ  المتراكمةة ، تمثلةةت  مجموعةة  الفةةرو  والم ةةادئ 

.والمعاٌٌر السائدة 

54:لمحاس   تحقٌق عدة وظائف هًاعلى  لوغ هذا الهدف ل 



األحةةةةداث ع ةةةةر ترجمةةةة   :إجتتتتراء القٌتتتتاس المحاستتتتبً. 1

كمٌةةة ، زمنٌةةة  ، )االقتصةةةادٌ  علةةةى شةةةكل  ٌانةةةات رقمٌةةة  

، لغةةةر  تولٌةةةد المعلومةةةات عةةةن أثةةةر األحةةةداث (نقدٌةةة 

على نتائج أعمال ، على مركز  : االقتصادٌ  فً المشروع

...المالً وتدفقات  النقدٌ ، الخ

الناجمة  عةن عملٌة  القٌةاس : توثٌق البٌانات والمعلومتات. 2

وتخزٌنها ٌتم لث ات نتائجها فً مستندات وسجالت خاص  

لغةةةر  توثٌةةةق وتخةةةزٌن ال ٌانةةةات والمعلومةةةات الناجمةةة  

..عنها

( القٌتاسمت  عملٌتة المتولتدة )تقتدٌ  المعلومتات  ويٌفة. 3

للةى  جةاتهماحتٌاتسهم  ذلك فةً لشة اع ل ،إلى المستخدمٌ 

55المعلومات



  الموثوقٌةة غاٌةة  القٌةةاس، لذا،ً لنتةةال معلومةةات تتمتةةع 

. والواقعٌ  لخدم  المستخدمٌن

ٌرافتتق كافتتة مراحتتل  -وتختتزٌ  القٌتتاس دو  توثٌتتق 

، خاصةةةة  لذا ال ٌحقتتتتق للمحاستتتتبة غاٌتهتتتتا -القٌتتتتاس 

ارت ات الحاج  للى المعلومات  معلومات عةن فتةرات 

سةةةةا ق   كمةةةةا ال ٌحقةةةةق للمعلومةةةةات المنتجةةةة  خاصةةةةٌ  

. الموثوقٌ 
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االميا بلححالنظامحالميا ب بونححالتمووز
الميا بلالنظامحالميا ب 

تلتبطحباإلطالحالريل حالمعلف ولتبطحبالممال لحالعملول
الممال لحالعملولحقلحتتغولحاتتبللحبتغولح

الزمانحاالميان
األطلحالريلولحومينحارتبالحملىحثباتياحزمنوا ح

.اميانوا حف حمنلىح ملولحالتايولح
ىلفوحإنتاجحالمعلاماتحالميا بول،حلتوامح

اإللالة،حبالتال ،حبتولومياحإلىح
.الم ترلمونحف حالبوئلحالميوطلحبو

ىلفياحإ باعحياناتحالم ترلمونحإلىح
في حمنللح.حالمعلاماتحالواحإلىحإنتانيا

معالفحفيلولحالو تحألاة حإلنتاجح
المعلامات

الت نولح.ح2نمعحالبواناتح.ح1:حاظائرو
االتلروصحليذهحالبواناتحثمحالت غول،حح

.تياولياحإلىحمعلاماتح.لغلضحح
تأمونحاليماولحللبواناتحاالمعلاماتح.3ححححح

.ف حملايلحالعملحالمذيالةحيافل
فياحإذا حألاةحتيوقحغاولحالميا بلح لىح

ألضحالااقع

النظامحالميا ب حويوقحللميا بلحاظورت ح
ابمنللح.حالووااحاالتاثوقحاالترزون

االنتياءحمنحإ لالحالواائمحويانحنظامح
المعلاماتحالميا ب حقلحيوقحللميا بلح

.اظورت حالووااحاالتاثوقحاالترزون
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 ناصلهحمنما لحمنحالمياناتحالمالولح
تنيوزاتح،ح نصلحب ل ح)حاالمعناولح

،حم تنلاتحا نةتح،حللولح
ي ابات،حباإلضافلحإلىحآلواتح

اتعلوماتحاقاا لح ملحالخ

 ناصلىاحمراىوم،حمصطليات،ح
فلاض،حمبالم،حطلق،حاغولىاح

.منحمياناتحالمعلفلحالريلول

اتتالىحإلالةحالم لاعحميملحاضعح
النظامحالميا ب حاتطاولهحاتغوولهح
اتيلوثو،حي بحالتغولاتحالياصللح

ف حالعااملحالمذيالة

الحتملكحالالةحالم لاعحإميانولح
تطاولحاتغوولح ناصلحالميا بلح
الت حتتطالح بلحالزمنحمنحرةلح

تلايمحالمعلفلحالميا بولح
.اتنللىا

التغولاتحالت حتصوبحالنظامحالميا ب ح
تيانحمتنا لحامتنللة؛حاحتتَّ مح

.حبالملانل

حالميا بوالتغولاتحالت حتصوبح
فتلايمحالمعلفلحويتاجحإلىحفتلةح

.زمنولحطاوللحن بوا
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فإنهمتا  ،رغ  اختالف المفهومٌ  ع  بعضهما التبعض

متالزما  تالزماً عضوٌاً 

دو  وجتتود ال وجتتود للمحاستتبٌة، كإطتتار معرفتتً، فتت•

محاسبٌةأنيمة 

دو  وجتود إطتار فكتري  ألنيمة محاسبٌةال وجود و•

فالنيا  هو نافذة اإلطتار المعرفتً إلتى . معرفً سلٌ 

الواقع العملً؛ وهو الذي ٌغنً هذا اإلطار م  خالل 

اختبارا صحة وسالمة المفاهٌ  النيرٌة وانسجامها 

مع الواقع العملً 
59



شرشوعددددددم " عاددددددش أن ددددددا  تعلواااااافحالميا اااااابليش ددددددج 
الشعددا ا التدددي تسددتث ث حدددي عشايددات توليددد  الشعاوشدددات 
الشحاسددددبيم ب دددد ا إشددددبات حارددددات الشسددددتث شيج إلددددش 

"الشعاوشات
شرشوعدددددم "يشعدددددت  النظاااااامحالميا اااااب حدددددي حددددديج أج  

عنا ددد  شا يدددم وشعنويدددم  شت اشادددم  شتناسددد م  تسدددتث ث 
الشعددددددددددا ا الشحاسددددددددددبيم ب دددددددددد ا إنتدددددددددداج الشعاوشددددددددددات 

التددددي تسددددتث ث  بدددد و ها  اشددددبات حارددددات " الشحاسددددبيم
. الشستث شيج إلش الشعاوشات حي بيئم عشت النظاث
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  نهًحبظــــــــبت( انًًبزظت انؼًهٛت) اإلتـــبز انؼًـــهٙ 

بٌئة عمل نيا  معلومات محاسبً
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ٌوضح التؤثٌر المتبادل وآلٌة هذا التؤثٌر بٌ  اإلطار الفكري واإلطار العملً للمحاسبةمخطط 

الحاجة إلى 

المعلومات لدى

المستخدمٌ  
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( النـظـــــــرياإلطار )  ةيـــــبــــــــسلـمـحـاا عار ملا

، قوانٌ  ، فروض ، معاٌٌر ، مبادئ ، طرق ،قواعد ، الخ(مصطلحات وتعرٌفات)مفاهٌ  
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القياس 
 المحاسبي

(لمنشأة ما) األحداث االقتصادٌة

  التً ثارا قٌاس 
فً  داثاألحتتركها 

المنشؤة

ترجمة الحدث إلى أرقا 
(امفردبقٌاس كل حدث )

مجموعات قٌاس 
متجانسةالاألحداث 

(ذوو المصالح مع المنشأة)مستخدمو المعلومات المحاسبٌة 

وجمع  المستندإعداد 
البٌانات

الٌومٌة تسجٌل فًوال

  األستاذترحٌل إلى دفتر 

( البٌانات تلخٌص)

  مالٌةالقوائ  الإعداد 
(تجهٌز المعلومات)

 اإلفصاح
 المحاسبي

مراحل 
 العمل 

 المحاسبي

 
مٌ
خد
ست
لم
 ا
ت
را
را
ق

توصٌل

المعلومات

البٌانات
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القياس 
 المحاسبي

(لمنشأة ما) األحداث االقتصادٌة

  التً ثارا قٌاس 
فً  داثاألحتتركها 

المنشؤة

ترجمة الحدث إلى أرقا 
(امفردبقٌاس كل حدث )

مجموعات قٌاس 
متجانسةالاألحداث 

(ذوو المصالح مع المنشأة)مستخدمو المعلومات المحاسبٌة 

وجمع  المستندإعداد 
البٌانات

الٌومٌة تسجٌل فًوال

  األستاذترحٌل إلى دفتر 

( البٌانات تلخٌص)

  مالٌةالقوائ  الإعداد 
(تجهٌز المعلومات)

 اإلفصاح
 المحاسبي

مراحل 
 العمل 

 المحاسبي

 
مٌ
خد
ست
لم
 ا
ت
را
را
ق

توصٌل

المعلومات

البٌانات

ؤة
ش
من
لل
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لم
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ا 
ي
لن
ا

ف
ار
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ٌة
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لم
ا
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لقٌاس المحاسبًا

:معلومات ع 
نتائج األعمال•
المركز المالً•
التدفقات النقدٌة•
• ........الخ 

بٌانات ٌت  توثٌقها 
وتخزٌنها

بٌانات ت  تلخٌصها 
وتخزٌنها

لك ىحدثىى
هف ديم

موثقة ومخزنة فً 
مستندات وسجالت 

ورقٌة ( دفتر ٌومٌة)
أو فً مستندات 
وملفات الكترونٌة

لآلثا ىالتاىى
ت كتكاى
األحداثى
طاىى

المنشأة

لك ى
مجموصةى
أحداثى
متجانسة

موثقة ومخزنة فً 
:القوائ  المالٌة، قائمة
الدخل •
المركز المالً•
التدفقات النقدٌة•
الخ•

موثقة ومخزنة فً 
سجالت ورقٌة

(دفتر األستاذ) 

أو فً ملفات الكترونٌة

نيا  المعلومات             المحاسبٌة للمنشؤة

المعارف                      المحاسبٌة
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اتنظوميا ملولحالتايولحالميا ب حم يللحإلالةححاحب
أهث العوائب التي ت ا حائٍط  وج است شات وتاوي  وتوحيد  تهشدد ت إ ا ةه عشايددم توحيدد  الشع حددم الشحاسددبيم وتنظيشه ددا   أحدد  

تب أ ه ي العوائب . الشعا ا الشحاسبيم
 عشايدددددم توحيددددد  باثتيدددددا  ا سددددداس الشناسدددددب لا يددددداث بعشايدددددم

.الشع حم الشحاسبيم وتنظيشه ا
ياي ا شش ام اثتيا  الشن ريم الشناسبم
 وتوميد  أعشال دا عادش م يللحتنظومح ملولحالتايولحعث تأتي

.الهئات وال يئات  ات العط م
:االتنظومولفوماحول حتاضوححللعاائقحاإللالولح
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 ا تمالحاأل احالعلمولحف ح ملولحالتايولحالميا ب :ححأاال
ͽأيثلح لمول حامنطوول ح،حيلمااحياناتحيلماحيانتحاأل اح

. اماضاااا ول حثباتاااا حنتاااائجحالتايوااالحالميا اااب حأيثااالح
وش ّشام لشسألم تح ي  الشهاهيث   وتأتي 

ͽ اعتشا هددا حددي عشايددم يرددوم تح يدد  ا سددس التددي يرددب
شنظوشات ا تش ُّت الشهاهيث الشحاسبيم وبناء 
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   األ اه ي 
الشث دددديم وال دددد  ات االتنااااالبحالمةيظاااالحإلااااىحت ااااتنلح

التوحي وال هاءات ال اتيم لاش تشيج بشسألم 
اتنلولوااالتنلوبوااالح لموااالحللا ااااتحاأبيااااثحإلدددش أو /و 

(بالشحاسبما تباا وعيب شج شعا ا عاشيم لعاوث أث ى أ ع ه تادو ًا  و ات تستهي  )
 تمامةةةاً تةةةدرك )علمٌتتتًة إدارة وتنيتتتٌ  هتتتذا العملٌتتتة إدارًة

اإلمكانٌتتات العلمٌتتة تتتوافر  (التوحٌةةدالغاٌةة  المنشةةودة مةةن 

دون أيِّ ضةةٌاٍع  لةةوغ المعةةارف فةةً وتسةةهم  والتنيٌمٌتتة

والوقتللجهود واتمكانٌات 
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ومنيوماتهاتحدٌد منهجٌة صٌاغة المفاهٌ  : ثانٌا

، سواء ارت ات هذ  العملٌات  الممارس  

. العملٌ  أم  األعمال الفكرٌ 

بطابعهاالتً ٌت  بلوغها تطبع المنهجٌة النتائج 

كلما كانت المنهجٌة  أكثةر مالءمة  لا ٌعة  المشةكل  ومرحلة  

ل  أكثةر  الدراس  كانةت المفةاهٌم ومجموعةات المفةاهٌم المشةكر

مناقٌ  وث اتاً ، وكانت مساهمتها فً عملٌ  التراكم المعرفً 

.لٌجا ٌ  وأكثر فاعلٌ  
68
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المفةةةاهٌم وهةةةً المعتمةةةدة فةةةً تحدٌةةةد )  البراغماتٌتتتةالفلستتتفة 

(متناسقومضامٌنها ومنظوماتها فً لاار مناقً 

ا  ، ستتوى حلتتول مإقتتتة، ، حتتتى للممارستتة العملٌتتةتقتتد   لتت ٭

منطقٌةغٌر ثابتة، وأحٌاناً غٌر 

ٌةةةأتً فةةةً مقةةةدمتها الم ةةةادئ المحاسةةة ٌ  المق ولةةة  )  مخرجاتهتتتا٭

، وهةةذا متغٌتترة ومتبدلتتة( عمومةةا، والمعةةاٌٌر المحاسةة ٌ  الدولٌةة 

الذي ٌا ع نتةائج ال حةث  ال راغماتًٌعود للى عٌوع االستدالل 

الظةروف المحٌاة  : دوماً  عوامل فردٌ  شخصٌ  متغٌةرة  تغٌةر

واألفةةةةراد ، والتقةةةةدٌرات واالجتهةةةةادات والتخصةةةة  والتحٌةةةةز 

ذلكواألحكام المس ق  وغٌر 

فً توحٌد المعرفة المحاسبٌة فتً األمتد ساعد تهذا الفلسفة ال ٭

البعٌد
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الرل رلحالاضعول
يدددأتي حدددي ش ددد شت ا نظ يدددم م ااااىماتح لوااالةح نيااااحننماااتح٭

لألح اث سو ت الشحاسبم اديرابيم وش ثت 
 عيددد ًا عدددج بعةددد ا ابتعددد  )المتاقاااعحالننااااححلاااق حتلينيااااحلااامح٭

شسألم التوحي  الشحاسبي  وت ة لاشحاسبم ح ا وظيهم إعبات 
عددددث عدددد   البيانددددات و وع ددددا  ا حدددد اث اد ت ددددا يم حدددديج 

النارشددم عن ددا عاددش الشسددتث شيج   وج أي تعدد يت أو تبويددب 
(ا ح اثأو شعالرم وه ا شةشوج ش ثت 
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نجاحةةاً حقةةق تلةةم ( ومنهجٌتهةةا االسةةتن ااٌ )الرل اارلحالعولواالح

. ملحوظا فً مسأل  التوحٌد المحاس ً، وحل مشاكل القٌاس

أحٌانةا، ذلةك  والالموضتوعٌةفنتائجه قد تّتست  بالمعٌارٌتة، 

عندما تكون مقدمات االستدالل افتراضةٌ  ، وال تنسةجم مةع 

الواقع 

، االسةةةتقراء واالسةةةتن اا معةةةاً : ناااا  حاال اااتلاللا اااترلامح

: لألسباب التالٌةضلالةحيتمولحامنطوولح

مةةةةن المالحظةةةة  : إ  المعرفتتتتة تتولتتتتد متتتت  مصتتتتدرٌ 1.

والتجر ةة ، أي مةةن الممارسةة  العملٌةة ، ومةةن الدراسةةات 

.واأل حاث التً تستند للى التجرٌد العقلً 
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المعرفتتة المتتذكورٌ  متكتتامال  وٌتتإثر كتتل منهمتتا فتتً مصتتدرا  -2

، فالمالحظ  والتجر   تغنً الفكر الةذي ٌةؤثر  ةدور  فةً ا خر

.لغناء وتاوٌر الممارس  العملٌ  

. ُبنى فكرٌة معّقدة، ال ٌجدي فٌهتا استتدالل وحٌتد بذاتتهدراسة  -3

فهةةً تحتةةال فةةً مراحةةل منهةةا للةةى دراسةة  التةةارٌخ واسةةتقراء 

. الواقع، لتحدٌد األهداف والعوامةل المةؤثرة فةً علمٌة  التاةور

وفةةةً مراحةةةل أخةةةرا تحتةةةال للةةةى التجرٌةةةد الخت ةةةار مفةةةرزات 

الممارس  العملٌ  فً الفكر، وال حث عن عالقات مناقٌة  ثا تة  

نتائج التجرٌد . تر ا العناصر الفكرٌ  فً لاار مناقً متكامل

المحققةة  تحتةةال، مةةن جدٌةةد، للةةى اخت ةةار مةةدا صةةحتها علةةى 

تتولتتد المعرفتتة وتتجتتدد وتتتتراك  و ةةذلك . أر  الواقةةع، وهكةةذا

.ع  طرٌق التجرٌد، والمالحية والتجرٌب فً آ  معاً 
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: مزاٌا هام  أهمهاتحقق ( المختلا )مزاٌا هذا المنهجٌة 

عملٌ  تاور المعرف  المحاس ٌ تسّرع 1.

والث اتتتسم  التكامل واالنسجام منها المتولِّدة المعارف 2.

:ألناالستدالل ضروري نوعً استخدام 

تفسةةةح المجةةةال للتقةةةدٌرات " اتجمةةةاع"المسةةةتندة للةةةى ال راغماتٌةةة •

الشخصٌ  لهذا ال تصةلح لتاةوٌر  عة  المعةارف المحاسة ٌ  فةً 

كذلك الوضعٌ  المناقٌ  . حٌن تنفع فً جوانع محددة

. ٌفٌد أٌضا فً  ع  الجوانةع ولةٌس كلهةااالستن ااً االستدالل •

للمسأل  الماروحة  وضةمان  مالءمت ضمان عند استخدام  ٌجع 

االستداللالمقدمات واألفكار التً ٌستند للٌها موضوعٌ  

وراء اسةةتخدام نةةوع معةةٌن مةةن االسةةتدالل ٌجةةع أالّ ٌسةةتند للةةى الةةدافع . 3

فالمرحلةة  . رغ ةة  فردٌةة  ومٌةةول شخصةةً نحةةو هةةذا االسةةتدالل أو ذاك

التةةً ت لغهةةا عملٌةة  التوحٌةةد هةةً التةةً تفةةر  نةةوع االسةةتدالل الواجةةع 

استخدام 
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:خطوات عملٌة توحٌد المعارف المحاسبٌة

المحاس ٌ ، دراس  تحلٌلٌ  مناقٌ  لتاور الفكر والممارس  ت دأ •

الراهناالستدالل االستقرائً الستقراء الواقع ثم تستمر  استخدام •

نتائج االستقراء والتاور التارٌخً  استخدام االستدالل تستكمل  تحلٌل •

االستن ااً للوصول للةى حقةائق مناقٌة  وتحدٌةد المفةاهٌم ومضةامٌنها 

. ومنظوماتها

االسةتنتاجات المسةتمدة مجةددا ًموضةع االخت ةار العملةةً،  عةدها توضةع •

هةا  تغٌةرُّ األشةخا  أو الزمةان أو للتحقق  من صةحتها ومةن عةدم تغٌرِّ

المكان

مةدا مناقٌة  وث ةات لمعرفة  اسةتقراء نتةائج هةذا االخت ةار ٌتم  عد ذلةك •

االستنتاجاتتلك 

ٌستخدم االستن اا مجددا، وهكذا، حتى تتكامةل المعةارف المحاسة ٌ  ثم •

فةةةةً لاةةةةار مناقةةةةً علمةةةةً ٌوحةةةةّدها وٌضةةةةفً علٌهةةةةا سةةةةم  الث ةةةةات 

74.والموضوعٌ 



: مشكالت هذا المنهجٌة

بتتتابع مراحتل البحتث واختٌتار نتوع االستتدالل تتعلتق : األولى

، لذ قةةد ٌكةةون، مةةثال، مةةن غٌةةر المناسةةع المناستتب لكتتل مرحلتتة

االعتمةةةاد، فقةةةا، علةةةى االسةةةتدالل االسةةةتقرائً لتحدٌةةةد مفهةةةوم 

حةةةٌن أن االسةةةتدالل االسةةةتن ااً ، فةةةً المحاسةةة   أو فروضةةةها

ودق  ٌمكن   لوغ هذا الهدف  كفاءة 

وتنيتتتتٌ  عملٌتتتتة التتتتتراك  المعرفتتتتً بتتتتإدارة تتعلتتتتق  :الثانٌتتتتة

فهةةةً ت ةةةدأ  تحدٌةةةد الجهةةة  التةةةً تتةةةولى مسةةةؤولٌ  . المحاستتتبً

اتشراف على الدراسات المٌدانٌ  والنظرٌ  الفكرٌة ، وتسةتمر 

 إٌجاد آلٌ  مناس   تخرال نتائج هذ  الدراسات للةى الممارسة  

.العملٌ ، ٌتم  عدها لجراء دراسات أخرا، وهكذا 
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: تنظومح ملولحالتايولحالميا ب ح-ثالثا
ىااااذهحالعملواااالحب اااايلحم اااايللحتنظااااومح إ ا ة عشايددددم التوحيدددد  الشحاسددددبيتواردددده 
تضااافلحإلددش تحتدداج هدد ي الشعةددام . لياااال اامحآلواااتح ماالحمنا اابلحمنطواا ،ح

يش ددج ن ددت وتبددا ت الشعددا ا بحيددث   نيااالحنياااتحاىوئاااتحمرتلراالحاتن ااوويا
التن اااوقحوضااامنحلباااطحنتاااائجحهددد ا . واسددت شال ا وتوحيددد هالتاوي هدددا   الشحاسددبيم

ود شددة أج عدد ث الدد با بدديج  .الللا اااتحااألبياااثحالتنلولواالحبالممال االحالعملواال
بشددد ت عاشدددي شن ردددي شدددنظث يو دددا عشايدددم ( اله ددد ي والعشادددي)هددد يج ااادددا يج 

التوحي 
تتدولش  دت واحد ة شن ددا   ثةثاالتطبواقحىاذهحالمنينواالحتنيصالحباونحفئااتحآلوالح

:شسؤوليات ا الشح  ة  وهي
العاشيمحئم الباحعيج وال ا سيج والشؤسسات ا  ا يشيم   -1.
الشحاسبيجحئم ال يئات والشنظشات الش نيم الناظشم لعشت   -2.
الشحاسبيمحئم ال يئات الح وشيم وشبه الح وشيم التي تؤع  حي الششا سم  - 3.
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اسةةتقرائٌ  )بتتإجراء الدراستتات العلمٌتتة تخةةت  الفئتتة األولتتى 

 (.واستن ااٌ  المنهجٌ 

فهتتت  تلتتتك االستتتتنتاجات وتتتتداولها، ثتتت  مهمتهةةةا الفئتتتة الثانٌتتتة 

، تمهٌةةةداً للعمةةةل  مضةةةمونها علةةةى أر  نشتتترها وتعمٌمهتتتا

لةةةدا الهٌئةةةات الحكومٌةةة  وشةةة    بالستتتعًثةةةم تقةةةوم . الواقةةةع

الالزم ، الستصدار التشرٌعات الحكومٌ  

( الحكومٌة والمنظمات الحكومٌ  وش   الهٌئات )الفئة الثالثة  

بتتتإلزا  الممارستتتة المحاستتتبٌة بتطبٌتتتق تلتتتك المعتتتارف تقةةةوم 

 حٌةةةث فتصةةةدر القةةةرارات وتسةةةن التشةةةرٌعات، . واسةةةتخدامها

التشرٌعاتدون أي تعار  مع للمحاس ٌن استخدامها ٌمكن 

آلٌة عمل كهذا للفئات الثالثتة ٌحتتاج إلتى وعتً كبٌتر تحقٌق 

77العلمٌة ولمنهجٌتها المعرفة المحاسبٌة توحٌد جداً ألهمٌة 



ذات الصلة وتنوع التشرٌعات القانونٌة مشكلة اختالف  ـج 

بالممارسة المحاسبٌة

النايمتتة لعمتتل هٌئتتات وبتتالقوانٌ  بالضتترائب مةةا ٌتعلةةق منهةةا منهةةا 

. وغٌرها وبورصات أوراق المال

عوامةل كثٌةرة كةالتاور  ةاختالف )تتفاوت م  بلد  خر التشرٌعات 

العلمةةً والتقنةةً والتاةةور االقتصةةادي واالجتمةةاعً والسٌاسةةً ومةةدا 

فةً مراعاتهةا  د مةن العوامل ال هذ  ( ذلكانتشار ثقاف  المعرف  وغٌر 

ٌكةون ذلةك . تاوٌر المعةارف المحاسة ٌ  وصةوال للةى توحٌةدهاعملٌ  

منظمة  لاةار عملٌة  االختالفات للى أدنى حةد ممكةن فةً ع ر تقلٌ  

.عمل محددةووفقا آللٌات مدروس  

لهتتتا متطلباتهتتا الخاصتتتة التتتً ٌجتتتب علتتى المحاستتتبٌ  التشتترٌعات 

من الدول توجع التمسـك  القٌم الدفترٌ  كثٌٍر فتشرٌعات  .االلتزا  بها
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ة، توجةةةع قتتتوانٌ  أختتترى هنتتتاك  لت ةةةاع معالجةةةات محاسةةة ٌ  محةةةددر

كمةا فةً ) كالقوانٌن الناظم  لعمل هٌئات أوراق المال وال ورصةات 

(حال  للزام الشركات  تا ٌق معاٌٌر محلٌ  أو معاٌٌر دولٌ  

التةً ٌجةع تطتور الممارستة العملٌتة قتد ُتعٌتق هذا التشرٌعات مثل 

النظرٌة  المعارف المتولِّد من الدراسةات واأل حةاث تقوم  اخت ار أن 

المجال أمام التأكد مةن سةالم  لكن القوانٌن غال ا ال تفسح . والفلسفٌ 

. نتائج تلك الدراسات

. نسة ٌاأ  ٌستتمر لفتترات زمنٌتة طوٌلتة للقوانٌ  ٌمكت  التقٌٌد هذا 

فةةإن و التةةالً 

 .

لاةار مشةكل  اخةتالف وتنةوع القةوانٌن، فةً كان ال  د من حةل لذلك 

.منهجٌ  محددة وتنظٌم مناسع
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