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المستخلص
 ومنن المتوقنل لهنا أن تسنتمر لنً البقناء, استطاعت مهنة المحاسبة البقاء على قٌد الحٌاة لسنوات عدٌدة
ً اال أن هناك العدٌد من المشاكل الت, مستقبال دون أن تستند الى نظرٌة لً مجال التطبٌق والممارسة العملٌة
 وقند أسنفرت نتنا, تفرزها الممارسة العملٌة ٌتطلب حلها االحتكام الى نظرٌة محاسنبٌة تحظنى بنالقبول العنام
البحوث لً هذا المجال ومنذ بداٌة القرن العشرٌن وحتى وقتنا الحاضر عن صنعوبة صنٌا ة نظرٌنة لنً مجنال
 وذلنك للعدٌند منن االسنباب,  بل من الممكن إن صح التعبٌر صٌا ة العدٌد من النظرٌات المحاسبٌة, المحاسبة
 وبالتالً تعندد المفناهٌم المحاسنبٌة التنً تشنتق منن تلنك, من بٌنها صعوبة التحدٌد الواضح ألهداف المحاسبة
األهننداف وتسننتند الٌهننا المبننادل والمعنناٌٌر المحاسننبٌة ضننمن المسننتوٌات االربعننة التننً تشننكل هٌكننل النظرٌننة
 وعلٌه ٌهدف البحث إلى تسلٌط الضوء على مستوٌات النظرٌة المحاسبٌة بشكل عام والمسنتوٌٌن, المحاسبٌة
ًاالول والثانً ( االهداف والمفاهٌم ) بشكل خاص مل بٌان أثر تعدد المفاهٌم المحاسنبٌة علنى الفكنر المحاسنب
. والممارسة العملٌة

 المفاهٌم المحاسبٌة – التقنٌات المحاسبٌة العملٌة/الكلمات المفتاحٌة
Multiplicity of Accounting Concepts and it’s Impact on Thinking and
Practical Applications
Abstract
Accounting profession has been survived for long time and expected to survive in
future, with out basing on theory in the field of practical practice . But there are
numerous problems which emerge from the practical practice, their solution
needs to be based on generally accepted accounting theory. The results of the
researches in this field since the beginning of the last century unfolded the
difficulty of formulating theory in accounting , but possible to formulate several
accounting theories , due to numerous reasons, among them the difficulty of
clear identifying of the accounting objectives, and as a result multiplicity of
accounting concept which derived from those objectives and constitute a base to
accounting principles and standards within the four levels which form the
structure of accounting theory . Therefore this research aims at spotlight the
levels of accounting theory in general, and the (first and second) levels in
particular, with stating the impact of multiplicity of accounting concepts on
accounting thought and practical practice .

Key Words: Accounting Concepts- Accounting practical Applications.
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المقدمة ومنهجٌة البحث
تطورت المحاسبة عبر الزمن تلبٌة لحاجات البٌ ة التً نشأت لٌها ,ومن ثم لإن نطاق المحاسبة تغٌر
واستمر بالتغٌر ومن المتوقل أن ٌستمر هذا التغٌر لً المستقبل على مستوٌٌن هما المنالل واألنشطة التً
تقدمه المحاسبة وكذلك التكنولوجٌا المرتبطة بها والتً من المتوقل أن تنمو لً المستقبل ,لقد نشات
المحاسبة على شكل مجموعة قواعد من صنل اإلنسان لتخدم حاجاته و اٌاته ,وقد استطاعت مهنة المحاسبة
البقاء على قٌد الحٌاة لسنوات عدٌدة  ,ومن المتوقل لها أن تستمر لً البقاء على قٌد الحٌاة مستقبال دون أن
تستند الى نظرٌة لً مجال التطبٌق والممارسة العملٌة ,اال أن هناك العدٌد من المشاكل التً تفرزها الممارسة
العملٌة ٌتطلب حلها االحتكام الى نظرٌة لً هذا الخصوص ,لضال عن االسباب االخرى الموجبة لصٌا ة
النظرٌة بشكل عام والنظرٌة المحاسبٌة بشكل خاص .
ومنذ بداٌات القرن العشرٌن وحتى وقتنا الحاضر بدأ الباحثون لً دراسة األسباب التً أدت إلى وجود
المبادل المقبولة عموما والمنطق الذي تستند إلٌه ومدى مالءمتها للظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة القا مة
لً الزمان والمكان الذي تدرس لٌه  ,وبهذا ٌمكن القول أنها البداٌة لً البحث عن تنظٌر التطبٌق القا م ومن
ثم محاوالت إٌجاد نظرٌة محاسبٌة تحكم هذا التطبٌق .
وقد أسفرت نتا البحوث أعاله عن صعوبة صٌا ة نظرٌة لً مجال المحاسبة  ,بل من الممكن إن صح
التعبٌر صٌا ة العدٌد من النظرٌات المحاسبٌة  ,وذلك للعدٌد من االسباب من بٌنها تعدد المفاهٌم المحاسبٌة
التً تستند الٌها المبادل والمعاٌٌر المحاسبٌة ضمن المستوٌات االربعة التً تشكل هٌكل النظرٌة المحاسبٌة,
وعلٌه تكمن مشكلة البحث لً التساؤالت التالٌة :
 .8لماذا ٌهتم المحاسبون وٌبحثون عن نظرٌة محاسبٌة ؟ وما هً األسباب التً تكمن وراء صعوبة التوصل
الى نظرٌة محاسبٌة شاملة ومقبولة قبوال عاما ؟ .
 .2ما هً األسباب التً تكمن وراء صعوبة تحدٌد أهداف المحاسبة وأثر ذلك لً تعدد المفاهٌم المحاسبٌة
ذات الصلة ؟ .
 .3ما هو أثر الصعوبة لً تحدٌد أهدف المحاسبة وبالتالً تعدد المفاهٌم المحاسبٌة على الفكر المحاسبً
والممارسة العملٌة ؟ .
وعلٌه ٌهدف البحث إلى تسلٌط الضوء على مستوٌات النظرٌة المحاسبٌة بشكل عام والمستوٌٌن االول
والثانً (االهداف والمفاهٌم ) بشكل خاص مل بٌان أثر تعدد المفاهٌم المحاسبٌة على الفكر المحاسبً
والممارسة العملٌة  ,وذلك لً ظل مسلمات مفادها :
 .8أن الممارسة المحاسبٌة سبقت التنظٌر المحاسبً بمدة زمنٌة لٌست بالقصٌرة وذلك ولقا لنظرٌة المنفعة
المتأتٌة من تطبٌق المبادل المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما.
ٌ .2تم الحكم على منفعة المبادل المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما لً التطبٌق العملً من خالل مستوى لا دة
نتا التطبٌق لمستخدمً التقارٌر المالٌة .
حول اهتمام الجهات
 .3أن تعارض المصالح بٌن مستخدمً التقارٌر المالٌة وتعدد المفاهٌم المحاسبٌة ّ
المهنٌة من صٌا ة نظرٌة محاسبٌة شاملة الى صٌا ة إطار مفاهٌمً وإصدار المعاٌٌر المحاسبٌة لتنظٌم
الممارسة العملٌة .
وبهدف تقدٌم الحلول لمشكلة البحث وتحقٌق أهداله لقد تم تقسٌمه إلى المحاور التالٌة :
المحور األول  :هٌكل النظرٌة المحاسبٌة وأهمٌة االشتقاق المنطقً لمستوٌاته
المحور الثانً  :صعوبة تحدٌد االهداف المحاسبٌة وأثرها لً تعدد المفاهٌم المحاسبٌة
المحور الثالث  :أثر تعدد المفاهٌم المحاسبٌة لً الفكر والممارسة العملٌة
المحور الرابل  :الخالصة

المحور األول /هٌكل النظرٌة المحاسبٌة وأهمٌة االشتقاق المنطقً لمستوٌاته
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لً أبسط صٌغة للنظرٌة ٌمكن ع ّدها على أنها معتقد  Beliefوتكون النظرٌة مفٌدة عندما ٌتم قبولها
قبوال عاما ,ولً هذا المجال عرف  Websterالنظرٌة على أنها "معرلة منظمة وقابلة للتطبٌق لً ظل
ظرو ف مختلفة بشكل واسل نسبٌا ,وهً عبارة عن نظام من الفرضٌات والمبادل المقبولة وكذلك القواعد
المطلوبة لتحلٌل والتنبؤ أو تفسٌر طبٌعة السلوك المرتبط بظاهرة محددة"Schroeder et al , 2009 , 1 ) .
كما عرلت النظرٌة من قبل  Kamعلى أنها "نظام استنتاجً معقد التركٌب ٌتكون من عدة مستوٌات
ممٌزة من البٌانات ذات الطبٌعة العمومٌة االخذة بالتناقص . "Decreasing generality
(العبد هللا ) 62 , 2222 ,
ولً مجال المحاسبة البا ما نضل تمٌٌزا بٌن النظرٌة والتطبٌق لماذا ٌقصد بالنظرٌة منن وجهنة نظنر
محاسبٌة ؟ ٌبدو بأن هناك عدة معانً لهذا المصطلح لٌسمل الشنخص المحاسنبون ٌقولنون لنً بعنض االحٌنان
بنننننأن مقتنننننرط منننننا هنننننو لقنننننط نظنننننري ولنننننٌس بعملنننننً  ,وهنننننم بهنننننذا ٌعننننننون بالنظرٌنننننة أنهنننننا تجرٌننننند
( لكرة مجردة  ) Abstractionأو بناء  Constructنقٌض لما هو عملً لً ظروف عنالم حقٌقنً  ,أو قند
ٌمٌل البعض الى عندّه االسناس المنطقنً  Rationaleاو التفسنٌر لموضنوم معنٌن  ,لنً حنٌن ٌقصند النبعض
االخر عندما ٌتكلمون عن النظرٌة بأنها نظام شامل من الممكن أن ٌتضمن بندٌهٌات  Postulatesومبرهننات
 , Theoremsوبهننذا ٌمكننن تعننرف النظرٌننة المحاسننبٌة علننى أنهننا " مجموعننة مننن المفنناهٌم Concepts

والتعارٌف  Definitionsوااللتراضات  Propositionsوالتً لً مجموعها تمكن من تكوٌن رؤٌة منتظمنة
تؤدي الى تحدٌد العالقات القا مة بٌن المتغٌرات التً تحكم ظاهرة معٌنة  ,وكل ذلك بقصد تفسٌر هذه الظناهرة
وتولٌر القدرة على التنبؤ بهنا " ,وعلنى هنذا االسناس لنأن الغنرض الر ٌسنً لنظرٌنة المحاسنبة ٌتمحنور حنول
تولٌر اساس للتنبؤ باالحداث المحاسبٌة ومن ثم تفسٌر تلك االحداث .
)(Belkaoui , 2000, 65
كما ٌمكن تعرٌف النظرٌة المحاسبٌة على أنها تفكٌر منطقً علنى شنكل مجموعنة واسنعة منن المبنادل التنً
تفٌد لً صٌا ة إطار عام ذا صلة بما ٌمكن للتطبٌقنات المحاسنبٌة أن تق ٌّمنه  ,لضنال عنن تقندٌم مرشند لتطنوٌر
تطبٌقات واجراءات محاسبٌة جدٌدة ( Hendriksen, 1992 , 1) .

ولً سٌاق التأكٌد على المنه الوضعً لً صٌا ة النظرٌة المحاسبٌة ٌنظر  Briefإلى النظرٌة المحاسبٌة
علنى أنهننا تقنندم شنرحا ت وتقٌٌمنا ت للواقننل العملنً ,وهننً بننذلك تقندم األسنناس العلمننً لدراسنة الطرا ننق المحاسننبٌة
الحالٌة والمقترحة ,بما ٌحقق لً النهاٌة التوجٌه واإلرشاد ولٌس مجرد التبرٌر والشرط للممارسات العلمٌنة .
()Brief, 1975: 285
وٌتبٌن مما سبق بأن البحث عن النظرٌة المحاسبٌة كان لٌخدم لً إٌجاد مرشد لتقٌنٌم التطبٌقنات المحاسنبٌة
الحالٌة وتطوٌرها ,وإٌجاد اإلطار الذي ٌمكن االسترشاد به للوصول إلى حلول ومقترحات للمشناكل المحاسنبٌة
الذي ٌمكن أن تظهر لً المستقبل  ,ولً هذا السنٌاق ٌؤكند  Balkaouiعلنى أن صنٌا ة النظرٌنة المحاسنبٌة
مفٌدة لً العدٌد من المجاالت من بٌنها :

)( Balkaoui ,2004.
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 .8قٌادة وتوجٌه المنظمات المسؤولة عن صٌا ة المعاٌٌر المحاسبٌة وتطوٌرها  ,لضال عن تولٌر دلٌل
عمل ومرشد ٌمكن الرجوم الٌه لحل المشاكل المحاسبٌة لً حال صعوبة االحتكام الى معٌار محاسبً
محدد .
 .2وضل قٌود لالختٌار من بٌن العدٌد من البدا ل المحاسبٌة المتاحة  ,لضال عن قٌود ممارسة االحكام
الشخصٌة لً مجال القٌاس وااللصاط عن االحداث والعملٌات المالٌة .
 .3تعزز من امكانٌة المقارنة بٌن التقارٌر المالٌة المعدّة ولقا لمجموعة متناسقة من المبادل والمعاٌٌر
المحاسبٌة  ,وكذلك تعزز كذلك من ثقة ولهم المستخدمٌن لمضمونها .
وٌرى  Popoffأن واحدة من المهام الصعبة التً تقف عا قا أمام الباحثٌن لً المحاسبة هً البحث لً
تطوٌر هٌكل موحد للنظرٌة المحاسبٌة لتخدم لً إٌجاد الخطوط العرٌضة الموجهة وكذلك التبرٌرات
المنطقٌة للتطبٌق المحاسبً  ,بمعنى البحث عن نظرٌة الٌجاد مرشد لتقٌٌم التطبٌقات المحاسبٌة الحالٌة
وتطوٌرها وإٌجاد االطار الذي ٌمكن االسترشاد به للوصول الى حلول ومقترحات للمشاكل المحاسبٌة التً
ٌمكن أن تظهر مستقبال )Popoff, 1972: 1982( .
وعلى العموم ٌرى المهتمٌن بالتنظٌر المحاسبً بأن هٌكل النظرٌة المحاسبٌة ٌتكون من المستوٌات االربعة
التً ٌوضحها الشكل ( )8لً أدناه :
شكل ( )8هٌكل النظرٌة المحاسبٌة ومستوٌاته
أهداف المحاسبة
Accounting Objectives
المفاهيم المحاسبية

الفرضيات المحاسبية

Accounting Concepts

Accounting Postulates

المبادئ المحاسبية
Accounting Principles

المعايير المحاسبية
Accounting Standards

) ( Balkaoui , 2004 , 210
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وٌتبٌن من الشكل أعاله أن هٌكل النظرٌة المحاسبٌة ٌتكون من المستوٌات االربعة التالٌة :
 .8المستوى االول  :االهداف المحاسبٌة التً تتمثل لً تقدٌم المعلومات المحاسبٌة المفٌدة لمختلف أصحاب
المصلحة لً الوحدات االقتصادٌة .
 .2المستوى الثانً  :المفاهٌم والفرضٌات المحاسبٌة  ,والتً تعبر عن بٌانات مبرهنة ذاتٌا أو بدٌهٌات
مقبولة قبوال عاما استنادا الى انسجامها مل االهداف المحاسبٌة لً المستوى االول والتً تصف طبٌعة
الوحدات المحاسبٌة التً تعمل لً ظل اقتصاد ٌتسم بالملكٌة الخاصة ( المفاهٌم المحاسبٌة ) أو التً
تعكس طبٌعة البٌ ة التً تعمل المحاسبة لً ظلها ( الفرضٌات المحاسبٌة ) .
 .3المستوى الثالث  :المبادل المحاسبٌة التً تعد قواعد عامة ٌتم اشتقاقها من االهداف والمفاهٌم وتستخدم
لً صٌا ة المعاٌٌر المحاسبٌة وتطوٌرها .
 .4المستوى الرابل  :المعاٌٌر المحاسبٌة التً تعد ادوات للتطبٌق العملً  ,وهً بمثابة بٌانات كتابٌة
تصدرها المنظمات والمجالس ( حكومٌة كانت أم خاصة ) المحاسبٌة تتناول تحدٌد االسلوب المناسب
لقٌاس أثر االحداث والعملٌات المالٌة وااللصاط عنها لً نتا أعمال الوحدات االقتصادٌة ومركزها
المالً .
وت ّد ل اتجاهات االسهم لً الشكل أعاله على أهمٌة االتساق الداخلً بٌن المستوٌات االربعة لهٌكل النظرٌة
المحاسبٌة ,لضال عن االشتقاق المنطقً  Logical derivationبٌن تلك المستوٌات ,إذ أن المفاهٌم
المحاسبٌة على سبٌل المثال ٌجب أن ٌتم اشتقاقها من االهداف المحاسبٌة ,كما أن المبادل المحاسبٌة ٌجب أن
ٌتم اشتقاقها من المفاهٌم والفرضٌات المحاسبٌة وأخٌرا ٌجب أن ٌتم اشتقاق المعاٌٌر المحاسبٌة من المبادل
المحاسبٌة إذا ما أرٌد أن ٌولد تطبٌق تلك المعاٌٌر نتا تفسر على أنها تبرٌر لما حدث او تخدم كأساس
للتنبؤ بما سٌحدث لً المستقبل ,وإذا ما أرٌد أن تكون تلك النتا والمعلومات المحاسبٌة ذات الصلة مفٌدة
لمستخدمً التقارٌر المالٌة لً صنل القرارات االقتصادٌة .
وٌ ّع د ما سبق أمرا مثالٌا لً مجال المحاسبة ,إذ أنه من الصعوبة أن نبرهن على وجود االشتقاق المنطقً
بٌن المستوٌات االربعة لهٌكل النظرٌة المحاسبٌة كما هو الحال لً الحقول المعرلٌة االخرى  ,لقد لشل
منظروا المحاسبة لً إثبات وجود مسلمات ,حٌث أن التوصل الى تلك المسلمات ٌتطلب نظام صارم من
االزومٌات والشروط الجوهرٌة وعملٌات مطولة من التجربة والخطأ الثباتها ,ولهذا السبب نجد أن االهتمام
تحول من صٌا ة نظرٌة محاسبٌة الى صٌا ة إطار مفاهٌمً للمحاسبة Accounting conceptual
 , frameworkال سٌما لً ظل وجود لهم أولً للعدٌد من المفاهٌم والفرضٌات التً شام استخدامها لً

الممارسة العملٌة وثبتت جداوها بمرور الزمن  ,ولً هذا السٌاق ٌؤكد كل من  Bin Hj & Ibrahimعلى أن
االختالف لً المناه البحثٌة المعتمدة لً صٌا ة هٌكل النظرٌة المحاسبٌة (ومنها المعٌارٌة والوضعٌة)
تؤكد حقٌقة عدم القدرة على التوصل الى هٌكل موحد للنظرٌة ٌحظى بالقبول العام .
) (Bin Hj & Ibrahim , 2005 , 11
ولً نفس السٌاق ٌؤكد الشٌرازي على حقٌقة تبنً المنه الوضعً ( التجرٌبً ) لً المحاسبة والذي ت ّعد
المبادل المحاسبٌة لً ظله مجرد ممارسات مهنٌة استقرت لً مجال التطبٌق ونالت قبوال عاما بٌن
الممارسٌن لثبوت لا دتها وانتاجها للمعلومات المحاسبٌة المال مة( .الشٌرازي ,)46 ,8662 ,لً حٌن ٌرى
 Solomonsبأن المنه الوضعً ٌمكن أن ٌقدم المساعدة لً عملٌة صٌا ة المعاٌٌر المحاسبٌة  ,األ أنه ال
ٌستطٌل أن ٌقود الى المعاٌٌر ذاتها  ,ألن التجربة تهتم بماهٌة االشٌاء بٌنما تهتم المعاٌٌر بما ٌجب أن تكون
علٌه االشٌاء .
) ( Solomons , 1983 , 108
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المحور الثانً /صعوبة تحدٌد االهداف المحاسبٌة وأثرها لً تعدد المفاهٌم المحاسبٌة
تتفق أ لب االدبٌات االدارٌة والمحاسبٌة على أن الخطوة االولى لً صٌا ة وتقٌٌم أي نظام إداري
أومحاسبً تتمثل لً تحدٌد أهداف ذلك النظام لما لهذا التحدٌد من أهمٌة لً تولٌر معٌار على كفاءة التطبٌق
من عدمه ,وٌمكن تعرٌف االهداف على أنها " االشٌاء التً توجه نحوها الجهود وهً نهاٌة النشاط أو العمل
" ( Koontz et al , 1984 ,106 ) .
وتنبل أهمٌة تحدٌد االهداف لً كونها العامل الموجه لما سوف ٌتخذ من قرارات وبما ٌنسجم مل االهداف
التً سبق تحدٌدها  ,لضال عن أن تحدٌد االهداف ٌسهم لً وضل معاٌٌر لالداء  ,وبدون تحدٌد واضح
لالهداف ال ٌمكن التصور بأن لرد ما أو مجموعة من االلراد ٌمكن أن ٌنجزوا اعمالهم بكفاءة ولاعلٌة ,
بمعنى أن تحدٌد االهداف بشكل واضح ٌؤدي الى الحكم على حالة النجاط أو الفشل لً بلوغ تلك االهداف ,
ولً مجال المحاسبة ٌعد صٌا ة االهداف وتحدٌدها أمرا لً اٌة االهمٌة للحكم على لا دة التطبٌقات العملٌة
وتحدٌد مقدار االستجابة للظروف البٌ ٌة المستجدة  ,لضال عن أهمٌة وجود االهداف المحاسبٌة لتقٌٌم
التغٌرات المتوقعة لً استخدام معاٌٌر محاسبٌة بدٌلة لً التطبٌق العملً.
)( Underdown & Taylor , 1989 , 40
وتتمثل االهداف المحاسبٌة لً تولٌر المعلومات المحاسبٌة المفٌدة لمختلف االطراف المستفٌدة
وتتحدد باتفاق او تفاعل ثالثة أطراف مؤثرة ومتأثره لً تحدٌدها وهً كل من االدارة Management
والمهنة  Professionوالمستخدمٌن  Usersوالتً تعد ذات مصالح متعارضة لً العدٌد من المجاالت وكما

ٌوضحها الشكل ( )2إذ تمثل الدا رة  Bلً الشكل أدناه المعلومات المطلوبة من قبل المستخدمٌن والمؤثرة

لً قراراتهم  ,وتمثل الدا رة  Aالمعلومات التً تقوم االدارة بتحضٌرها ونشرها  ,لً حٌن تمثل الدا رة C
المعلومات التً تكون المهنة قادرة على إخضاعها للقٌاس وااللصاط ولقا للمبادل المحاسبٌة المقبولة قبوال
عاما وتمثل المنطقة  Rالمعلومات المتفق علٌها من قبل تلك الجهات الثالثة  ,والتً تمثل المعلومات المطلوبة
من قبل مستخدمً المعلومات المحاسبٌة وٌمكن للمهنة إخضاعها إلى معاٌٌر القٌاس وااللصاط كما أن االدارة
ال تمانل من إعداد ونشر تلك المعلومات .
ولو كانت كل المساحات لً الشكل أدناه مشابهة للمساحة  Rلما أثٌرت مشكلة تحدٌد أهداف المحاسبة
ومشاكل قبولها من قبل االطراف ذات الصلة بسبب تعارض مصالح تلك االطراف لالمستخدمٌن بحاجة الى كل
المعلومات المؤثرة لً نماذج قراراتهم سواء كانت معلومات مالٌة أو ٌر مالٌة ,تارٌخٌة ,حالٌة أو
مستقبلٌة ,لً حٌن أن المهنة تركز على تلك المعلومات التً باالمكان اخضاعها الى معاٌٌر القٌاس وااللصاط
المعمول بها والمقبولة قبوال عاما حتى وأن كان ذلك على حساب تقدٌم معلومات محاسبٌة ٌر مفٌدة
وتعد
ال راض مستخدمٌها  ,وكذلك تعارض ادارة الشركة عادة نشر المعلومات التً تضر بمصالحها من جهة ّ
مكلفة من جهة أخرى حتى وإن كانت تلك المعلومات مطلوبة من المستخدمٌن وٌمكن اخضاعها لمعاٌٌر
القٌاس وااللصاط .
وتزداد المشكلة تعقٌدا على مستوى كل طرف من االطراف الثالثة على حدة  ,لعلى مستوى مستخدمً
المعلومات المحاسبٌة على سبٌل المثال ,هناك العدٌد من أصحاب المصلحة الذٌن ٌستندون إلى التقارٌر المالٌة
عند إتخاذ قراراتهم االقتصادٌة التً قد تكون بحاجة الى معلومات متباٌنة  ,وبالتالً لأن االمر ٌتطلب تبنً
مفاهٌم محاسبٌة مختلفة تبعا لوجهات نظر مستخدمً المعلومات المحاسبٌة المتباٌنة والمتعارضة أحٌانا .
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شكل ( )2تضارب المصالح حول المعلومات
المحاسبٌة

R

) ( Cyert & Ijiri , 1974 , 30
واستنادا الى اختالف وجهات نظر االطراف الثالث ( االدارة والمهنة والمستخدم ) التً سبق توضٌحها
تمت مناقشة ثالث مقترحات لصٌا ة االهداف المحاسبٌة تتبنى كل منها وجهة نظر طرف معٌن وكما ٌلً :
( حسن وأخرون ) , 2225 ,
 .8تولٌر المعلومات التً تكون االدارة مستعدة لنشرها  ,وبالتالً لأن الدا رة  Aستبقى ثابتة بٌنما تدور كل
من الدا رتٌن  B,Cحولها .

 .2تولٌر المعلومات التً تكون المهنة قادرة على اخضاعها لمعاٌٌر القٌاس وااللصاط ,وبالتالً لأن الدا رة
 Cستبقى ثابتة بٌنما تدور كل من الدا رتٌن  B,Aحولها.
 .3تولٌر المعلومات التً ٌر ب بها المستخدم وتكون مفٌدة لنماذج قراراته ,وبالتالً لأن الدا رة  Bستبقى
ثابتة بٌنما تدور كل من الدا رتٌن  A,Cحولها.
وقد تم تبنً المقترط الثالث من قبل المنظمات والمجالس المسؤولة عن تنظٌم مهنة المحاسبة لً
العالم مثل لجنة  Truebloodسنة  8693لً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ولجنة معاٌٌر المحاسبة )(ASC

لً المملكة المتحدة سنة  8695لً تقرٌر الشركات  Corporate reportوكذلك مجلس معاٌٌر المحاسبة

المالٌة االمرٌكً ) (FASBسنة  , 8691وللعدٌد من االسباب من بٌنها ,ان االدارة لً الشركة تكون عرضة
للمسا لة من قبل اصحاب المصلحة واستنادا الى عالقة تعاقدٌة أو موقعٌة مل الشركة  ,لضال عن أن اعداد
المعلومات المحاسبٌة ٌتم عن طرٌق تحمل كلفة محددة بمقدار معٌن وألجل أن تكون المنالل المتولدة من
استخدام المعلومات مساوٌة على االقل لكلفة اعدادها ,لأن المعلومات المطلوبة من قبل المستخدمٌن تمكن من
تحدٌد تلك المنالل من خالل تحدٌد مقدار مساهمتها لً اتخاذ القرارات الصا بة .
( العادلً والعظمة ) 68 , 8616 ,
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هذا ولم ٌقدم المقترط الذي تبنته المنظمات والمجالس المهنٌة بشأن تبنً وجهة نظر مستخدمً
المعلومات المحاسبٌة عند تحدٌد المعلومات الواجب قٌاسها وااللصاط عنها من وجهة نظر الباحثٌن حال
جذرٌا لمشكلة تحدٌد أهداف المحاسبة واشتقاق المفاهٌم المحاسبٌة ذات الصلة تمهٌدا لتبنً مبادل ومعاٌٌر
محاسبٌة مفٌدة لً التطبٌق العملً وتنسجم مل ما تم تحدٌده من أهداف ,حٌث أن هناك مشكلة أخرى تتمحور
حول تحدٌد مستخدمً المعلومات المحاسبٌة ونماذج قراراتهم والمعلومات المحاسبٌة المفٌدة لتلك القرارات ,
بمعنى أخر وجهة نظر من سٌتم االخذ بها عند تحدٌد المفاهٌم المحاسبٌة ؟ هل هً وجهة نظر المالك
(المستثمر الحالً لً الشركة)؟ أم وجهة نظر المستثمر المرتقب ؟ أم وجهة نظر ممولً الشركة من دا نٌن
ومقرضٌن ؟ أم وجهة نظر الوحدة ؟ .
أن تبنً أكثر من وجهة نظر واحدة من بٌن وجهات النظر التً سبقت االشارة الٌها ٌعنً اشتقاق مجموعة
من المفاهٌم المحاسب ٌة المتباٌنة ,وتشٌر الممارسة العملٌة لً هذا المجال الى وجود العدٌد من المفاهٌم
المحاسبٌة البدٌلة ولً االكثٌر من المجاالت من بٌنها صٌا ة تعارٌف واضحة ومحددة لعناصر القوا م المالٌة
(قا مة الدخل وقا مة المركز المالً) ,وكذلك تحدٌد الخصا ص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.

المحور الثالث /أثر تعدد المفاهٌم المحاسبٌة لً الفكر والممارسة العملٌة
أوال  :العالقة بٌن النظرٌة المحاسبٌة والتطبٌق المحاسبً
إن النظرٌة المحاسبٌة والتطبٌق المحاسبً ٌر متعارضٌن ,إذ إنهما ٌتعلقان بالظاهرة ذاتها على ارض
الواقل وهً ”المعاملة االقتصادٌة”  ,ولذلك إن النتا التً ٌمكن التوصل إلٌها من خالل النظرٌة
المحاسبٌةٌ ,جب أن تكون ذاتها التً ٌمكن التوصل إلٌها من دراسة التطبٌق المحاسبً.
) ) Maharshi University, 2004 : 68
وتعد النظرٌة مهمة لتطوٌر المحاسبة ,ولكً ٌكون التطبٌق المحاسبً ذو معنى ٌجب ان ٌستند إلى المنطق
 ,ومن جانب أخر تعد المحاسبة أداة نفعٌة لحل المشاكل االقتصادٌة للشركة لذلك ٌحكم على النظرٌة بأنها
جٌدة لً األمد الطوٌل إذا تمكنت من تحسٌن لا دة المحاسبة ,إذ إن احد أ راض النظرٌة هو تقٌٌم التطبٌقات
المحاسبٌة ,بمعنى انه لً إطار النظرٌة المحاسبٌة ٌمكن للهٌ ة المعنٌة بوضل المعاٌٌر أن تق ٌّم وبشكل دوري
لاعلٌة التطبٌقات المحاسبٌة ,وذلك لتحدٌث المبادل المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما ,وجعلها مال مة للتطبٌق,
وبدون النظرٌة ال ٌمكن أن ٌتم ذلك ) Evans , 2003 : 13 ( .
وقد لخص  Evansالطرق التً ٌمكن للنظرٌة أن تفٌد المحاسبة من خاللها وكما ٌلً) Ibid : 16 ( :

 .8تفسٌر التطبٌقات المحاسبٌة الحالٌة ,لذلك إنها تكون مفهومة من قبل كل من المحاسبٌن (الممارسٌن)
و ٌر المحاسبٌن ( المستخدمٌن ) .
 .2تقٌٌم التطبٌق المحاسبً ,وبذلك تولر إطارا مرجعٌا  Frame of referenceلتوجٌه التطبٌق
المحاسبً واستبعاد التطبٌقات المحاسبٌة ٌر الضرورٌة .
 .3تسهٌل عملٌة تطوٌر التطبٌق المحاسبً ,توسٌل نطاق المحاسبة لتشمل إبعاد أخرى ,وإٌجاد إجراءات
جدٌدة لحل مشاكل جدٌدة .
و من الناحٌة المثالٌة ٌجب أن ٌتطابق التطبٌق المحاسبً مل النظرٌة ولً الوقت نفسهٌ ,جب أن تستند
النظرٌة إلى ادراك عام وترتبط بعالم االعمال الموجود .أما لً الواقل العملً لأن التطبٌقات المحاسبٌة الحالٌة
ال تستند دا ما إلى مثل هذه الحاالت المثالٌة  ,إذ إن النظرٌة المحاسبٌة والتطبٌق المحاسبً ٌستندان إلى
منهجٌات مختلفة ,لفً الوقت الذي تستند لٌه النظرٌة المحاسبٌة إلى المدخل االستنباطً المنطقًٌ ,ستند
التطبٌق المحاسبً الى االستدالل االستقرا ً ,الذي ٌركز على سلوك المحاسبٌن الممارسٌن بدال من سلوك
الظاهرة لً الواقل .
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وألن التطبٌق المحاسبً ٌتصف بالطرٌقة العملٌة ,علٌه ال ٌمكن أن ٌكون متحررا من التحٌز الشخصً
للمحاسبٌن الممارسٌن  ,ومن جانب أخر ٌجب إن تسعى النظرٌة الجٌدة إلى استبعاد مثل هذا التحٌز .
أن بناء النظرٌة المحاسبٌة لٌس هدلات لً حد ذاته ,وإنما وسٌلة لضبط وترشٌد الممارسات ,كما أنه من
الخطأ االعتقاد بأن تنظٌم الممارسات العملٌة ٌأتً دا ما ت بعد االنتهاء من تطوٌر وبناء النظرٌات ,وذلك ألن
عملٌة البحث العلمً الالزمة للتطوٌر هً عملٌة مستمرة و ٌر محددة بالفترة الزمنٌة ,كما أن هناك مشكالت
تطبٌقٌة ال تحتمل التأجٌل حتى ٌتم استكمال البناء الفكري للنظرٌة ,لذلك لإن كثٌرات ما ٌتم وضل معاٌٌر
للمحاسبة بناء على اعتبارات عملٌة ,كما أنه لً المقابل ٌتم االنتقال من النظرٌة إلً التطبٌق من خالل
المعاٌٌر التً تمكن الممارسٌن من توحٌد الممارسات المحاسبٌة ,وعلٌه ٌمكن القول بأن بناء وتنظٌم السٌاسة
المحاسبٌة ٌجب أن ٌسٌر جنبا ت إلً جنب مل عملٌة تطوٌر بناء النظرٌة .
إن النظرٌة لً المحاسبة تقدم لنا شرحا وتقٌٌما للواقل العملً ,وهً بهذا تمدنا باألساس العلمً لدراسة
الطرق المحاسبٌة الحالٌة والمقترحة ,وبما ٌحقق لً النهاٌة التوجٌه والترشٌد ولٌس مجرد التبرٌر والشرط
للممارسات العملٌة ,وهذا ما ٌؤكده  Hendriksenلً تعرٌفه للنظرٌة المحاسبٌة بأنها مجموعة من المبادل
الواسعة التً تزود بإطار مرجعً عام ٌمكن من تقٌٌم الممارسات المحاسبٌة ,وترشد إلى تطوٌر ممارسات
جدٌدة  .ومن هذا التعرٌف ٌمكن النظر إلى نظرٌة المحاسبة كقاعدة للتفسٌر والتنبؤ ,وٌحدد هدلها بتقدٌم
مجموعة مترابطة من المبادل المشتقة منطقٌا حتى تخدم كإطار مرجعً لتقٌٌم وتطوٌر الممارسات
المحاسبٌة ,ومن هنا نجد إن النظرٌة المحاسبٌة ٌجب أن ٌكون لها محتوى تطبٌقً .

ثانٌا  :أثر بعض الفروض والمفاهٌم المحاسبٌة النظرٌة لً التطبٌق المحاسبً
أ  -أثر بعض الفروض المحاسبٌة لً التطبٌق المحاسبً
 -1لرض الشخصٌة المعنوٌة
ان المحاسبة على ولق هذا الفرض تقٌس نتا عملٌات وحدة اقتصادٌة محددة ,تكون منفصلة
وممٌزة عن مالكً تلك الوحدة ,وٌعرف هذا الفرض مجال اهتمام المحاسبٌن ,وٌحدد االحداث التً ٌجب ان
تضمن لً القوا م المالٌة لالعملٌات المتعلقة بالمشروم ٌجب التقرٌر عنها اما العملٌات المتعلقة بمالك او
مالكً المشروم ٌجب استبعادها .
إن احد المداخل لتعرٌف الشخصٌة المعنوٌة ٌنطلق من المصالح االقتصادٌة المختلفة للجهات ذات العالقة
بالوحدة االقتصادٌة ,بدال من النشاطات االقتصادٌة والرقابٌة االدارٌة لهذه الوحدة  .ومن انعكاسات هذا
المدخل على التطبٌق المحاسبً هو التوسل لً تقدٌم البٌانات والمعلومات المحاسبٌة لمواجهة االحتٌاجات
المتعددة لمختلف المستخدمٌن) Belkaoui , 2000 : 163( .
و من انعكاسات هذا الفرض هو دم التقارٌر العا دة لشخصٌات معنوٌة مختلفة بٌن الشركات القابضة
والشركات التابعة وعد المجموعة وحدة اقتصادٌة واحدة ,تبنً محاسبة الموارد البشرٌة ,المحاسبة
االجتماعٌة .
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 - 2لرض االستمرارٌة
ٌعنً هذا الفرض ان للوحد االقتصادٌة عمر طوٌل ,وٌتوقل ان تستمر لً نشاطها لغاٌة تحقٌق اهدالها
والولاء بالتزاماتها(Kieso & others , 2008 : 37 ) .
و من ابرز مضامٌن و انعكاسات هذا الفرض على التطبٌق المحاسبً هو اعتماد التكلفة التارٌخٌة
كأساس للتسجٌل لً السجالت المحاسبٌة وٌكون أسلوب التقوٌم على أساس التكالٌف التارٌخٌة هو األساس
المناسب .
كما ٌنعكس هذا الفرض على تبرٌر تطبٌق نظرٌة المنفعة  . Benefit theoryلالمنالل المتوقل
الحصول علٌها مثل تدلقات اإلٌرادات واألرباط من األصول الثابتة الملموسة ,او من شهرة المحل  ,تتطلب
كأساس لها لرض استمرار المشروم .

 - 3لرض الدورٌة
ر م لرض استمرار الوحدة االقتصادٌة لً متابعة نشاطها الطبٌعً لفترة زمنٌة طوٌلة االجل او ال نها ٌة,
لان مستخدمً الكشولات المالٌة خارج وداخل الوحدة ٌحتاجون بٌن الحٌن واالخر ,ولً لترات دورٌة قصٌرة
االجل الى معلومات عن انتاج السلل والخدمات واالرباط وعن المركز المالً للوحدة بهدف مساعدتهم لً
اتخاذ القرارات  ( .حنان) 402 : 2009 ,
لقد ارتبط ظهور هذا الفرض بنشوء الشركات المساهمة لً منتصف القرن التاسل عشر ,التً الزمتها
القوانٌن بنشر قوا مها المالٌة دورٌا  .كما ان القوانٌن الضرٌبٌة هً االخرى الزمت تلك الشركات بتقدٌم
حساباتها الختامٌة ومٌزانٌتها لً نهاٌة كل عام  .وبسبب ما تقدم جاء لرض الدورٌة ,الذي ٌشٌر الى ان
الكشولات المالٌة التً تعكس التغٌرات لً ثروة الوحدةٌ ,جب ان ٌتم االلصاط عنها دورٌا  .وان الطلب من
الوحدة االقتصادٌة لتولٌر تقارٌرمالٌة دورٌة بموجب لرض الدورٌة له انعكاس على التطبٌق المحاسبً,
ٌتمثل باستخدام المستحقات والمؤجالت ,وان استخدام ذلك ٌفر بٌن كل من المحاسبة النقدٌة والمحاسبة على
اساس االستحقاق ) Belkaoui , 2000 : 166 ( .

ب  -أثر المفاهٌم المحاسبٌة النظرٌة لً التطبٌق المحاسبً

 .8نظرٌة المالك The proprietary theory

طبقا لهذه النظرٌة ,ان الوحدة هً وكٌل”  ,” agentممثل ” ,”representativeاو ترتٌب ”

ٌ ,” arrangementعمل من خالله االشخاص المالك او حملة االسهم ( .حنان) 408 : 2009 ,
ان وجهة نظر المالك او مجموعة المالكٌن كمحور لالهتمام تنعكس لً الطرق التً تمسك بها السجالت
المحاسبٌة وتحضر بها الكشولات المالٌة  ,وإن الهدف األساسً لهذه النظرٌة هو تحدٌد وتحلٌل صالً ثروة
المالك ,وطبقا لذلك ,ان المعادلة المحاسبٌة هً :
األصول – المطلوبات = حق الملكٌة
ٌفترض بموجب هذه النظرٌة إن االصول مملوكة من قبل المالك وان المطلوبات هً التزامات علٌه
(  ,) Hendriksen , 1992 : 771وهنا ٌمكن ان ٌقال ان نظرٌة المالك تركز على األصول ,وبناءا على
ذلك ٌكون التركٌز على قا مة المركز المالً .
استثمارات المالكٌن او مسحوباتهم من راس المال  .لذا إن الفوا د على القروض وضرا ب الدخل هً
مصارٌف ,لٌما ٌمثل مقسوم االرباط مسحوبات من حقوق الملكٌة .
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على الر م من إن نظرٌة المالك ٌنظر إلٌها بصفة عامة على أنها تطبق لً المشارٌل الفردٌة وشركات
التضامنٌ ,مكن ان نجد تاثٌرها لً بعض األسالٌب والمصطلحات المحاسبٌة المستخدمة لً الشركات
المساهمة .
إن مفهوم الدخل لً الشركات المساهمة ,الذي ٌتم الوصول الٌه بعد معاملة الفوا د وضرا ب الدخل
كمصارٌفٌ ,مثل صالً الدخل لحملة االسهم ولٌس لجمٌل مجهزي راس المال .
إن مصطلحات مثل الربح  /السهم ومقسوم االرباط  /السهم ترتبط بهذا المفهوم لً جانبها الضٌق تعد
هذه النظرٌة لقط حملة األسهم العادٌة جزءا من مجموم حقوق الملكٌة ,وتستبعد حملة االسهم الممتازة .
لذلك ٌطرط مقسوم األرباط لحملة األسهم الممتازة عند حساب أرباط المالكٌن .
وٌلخص الجدول ( )8لً أدناه مفهوم المالك ,وهدف المحاسبة على ولق هذه النظرٌة ,وانعكاساتها على
التطبٌق المحاسبً :
جدول ( )8مفهوم نظرٌة المالك وأثره لً الفكر والممارسة العملٌة
المفاهٌم المحاسبٌة
مفهوم المالك :
إذ ٌمثل المالك مركز
االهتمام ,حٌث أن كل
المفاهٌم والمبادل والمعاٌٌر
المحاسبٌة تجري صٌا تها
بعد االخذ بنظر االعتبار
مصالح المالك .

هدف المحاسبة
ٌتمثل هدف المحاسبة لً
تحدٌد صالً حقوق المالك
(المالكٌن) لً الشركة .

القوا م المالٌة وتعرٌف عناصرها
 تمثل قا مة المٌزانٌة التً تعد أكثر
مال مة لهذا المفهوم ملخص مركز لً
لحظة زمنٌة معٌنة لكالة العناصر التً
تشكل ثروة الفرد أو مجموعة االلراد
المالكٌن للشركة ,لاالصول تعود
للمالكٌن وااللتزامات على المالكٌن .
 وٌمثل الدخل بالنسبة للمالكٌن
الزٌادة لً الثروة خالل لترة زمنٌة
محددة لاالٌرادات تعنً الزٌادة لً
الملكٌة بٌنما تعنً المصارٌف
االنخفاض لً الملكٌة والتً تتحقق كل
منهما بسبب قرارات وتصرلات
المالكٌن .







االثر لً الفكر والممارسة العملٌة
ال ٌفضل استخدام الكلفة التارٌخٌة لً
تقٌٌم االصول وعلٌة ٌجب االعتراف
بالمكاسب ٌر المتحققة الناتجة عن
ذلك .
تعد االرباط الموزعة توزٌعا للدخل
بٌنما تعد لا دة القرض وضرٌبة
الدخل عب ا علٌه .
تعد حقوق االقلٌة لً الشركات التابعة
ال راض اعداد القوا م المالٌة
الموحدة التزامات على الشركة .
تبنً مفهوم المحالظة على رأس
المال المالً عند تقٌٌم االصول
وتحدٌد الدخل .

( الجدول من إعداد الباحثٌن )

 .2نظرٌة الوحدة

The entity theory

ٌنظر إلى الوحدة االقتصادٌة بموجب هذه النظرٌة بأنها كٌان منفصل ومختلف عن أوال ك الذٌن ٌجهزون
راس المال لها  .وببساطة ٌمكن القول إن وحدة األعمال ولٌس المالك هً مركز اهتمام المحاسبة  .وتتمثل
انعكاسات هذه النظرٌة بما ٌأتً ( : ) Belkaoui , 2000 : 167
( اوال )  :تمتلك وحدة األعمال الموارد ,وانها مسؤولة عن حقوق كل من المالكٌن والدا نٌن وعلى ولق ذلك
تكون المعادلة المحاسبٌة كما ٌلً :
األصول = المطلوبات  +حقوق الملكٌة
( ثانٌا )  :إن كال من الدا نٌن وحملة األسهم هم أصحاب حقوق ر م إن حقوقهم مختلفة لٌما ٌخص الدخل,
الرقابة على المخاطر والتصفٌة  .لذلك إن الدخل المتحقق هو ملك الوحدة حتى ٌتم توزٌعه كمقسوم أرباط إلى
حملة األسهم .
وألن وحدة االعمال مسؤولة عن الولاء بحقوق أصحاب الحقوق (مالكٌن ودا نٌن)ٌ ,كون التركٌز بموجب
هذه النظرٌة على كشف الدخل ,وٌتم التعبٌر عن صالً الدخل بصالً التغٌر لً حقوق الملكٌة ,وال ٌتضمن
ذلك التغٌرات الناش ة عن االعالن عن مقسوم االرباط والمعامالت الخاصة براس المال
( . ) Hendriksen , 1992 : 772
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إن االلتزام الصارم بنظرٌة الوحدة ٌؤكد على إن ضرا ب الدخل والفا دة على الدٌن تعدان توزٌعات
لألرباط ولٌس مصارٌف ,اال ان االعتقاد العام وتفسٌر هذه النظرٌة هو ان الفا دة وضرا ب الدخل مصارٌف.
هذا و تطبق هذه النظرٌة لً الشركات المساهمة التً تكون منفصلة وممٌزة عن مالكٌها  ,وتفضل استخدام
طرٌقة  LIFOلً تقٌٌم المخزون على طرٌقة  ,FIFOالن  LIFOتؤدي إلى تحدٌد ألضل للدخل  .كما أن
التعارٌف الشا عة لإلٌرادات كمنتجات لوحدة األعمال والمصارٌف كسلل وخدمات استهلكت للحصول على هذه
االٌرادتٌ ,نسجم مل اهتمام هذه النظرٌة باالداء والمساءلة تجاه اصحاب الحقوق  .وٌلخص الجدول ( )2لً
أدناه مفهوم المالك ,وهدف المحاسبة على ولق هذه النظرٌة ,وانعكاساتها على التطبٌق المحاسبً :
جدول ( )2مفهوم نظرٌة الوحدة وأثره لً الفكر والممارسة العملٌة
المفاهٌم المحاسبٌة

هدف المحاسبة

مفهوم الوحدة :
إذ تمثل الوحدة مركز االهتمام,
حٌث أن كل المفاهٌم والمبادل
والمعاٌٌر المحاسبٌة تجري
صٌا تها بعد االخذ بنظر االعتبار
وجهة نظر الوحدة التً ٌكون لها
شخصٌة معنوٌة مستقلة عن
المالكٌن .

ٌتمثل هدف المحاسبة لً
تقدٌم الكشولات المالٌة
والمقرضٌن
للمالكٌن
بعدّهم زمالء للوحدة ولق
المفهوم التقلٌدي أو
بعدّهم خارجٌٌن بالنسبة
للشركة ولق المفهوم
الحدٌث للوحدة .

القوا م المالٌة وتعرٌف
عناصرها
 تعرض قا مة المٌزانٌة
اصول الوحدة لً جانبا منها
كما تعرض الحقوق لً
الجانب االخر  ,لاالصول تعد
ملكا للوحدة والمطلوبات
تمثل التزاما علٌها .
 أما قا مة الدخل التً تعد
أكثر مال مة لهذا المفهوم
لهً تعبر عن التغٌر لً
صالً اصول الوحدة من
خالل المقابلة بٌن االٌرادات
والمصارٌف .

 - 3نظرٌة األموال المخصصة The fund theory

االثر لً الفكر والممارسة العملٌة






تفضٌل استخدام الكلفة التارٌخٌة لً
تقٌٌم االصول .
تعد االرباط الموزعة ولا دة القروض
وضرٌبة الدخل مصارٌف أو توزٌعا
للدخل حسب مفهوم الوحدة التقلٌدي
أوالحدٌث .
تعد حقوق االقلٌة لً الشركات التابعة
ال راض اعداد القوا م المالٌة الموحدة
ضمن حقوق الملكٌة .
تبنً مفهوم المحالظة على رأس المال
المادي عند تقٌٌم االصول وتحدٌد الدخل
.

( الجدول من إعداد الباحثٌن )

لً ظل نظرٌة االموال المخصصة إن أساس المحاسبة هو لٌس المالك وال الوحدة االقتصادٌة ,بل هو
مجموعة من االصول ( االموال ) وااللتزامات المرتبطة بها والقٌود علٌها ,التً تحكم استخدام تلك االصول.
( ) Vatter , 1947 : 20
إن النظر إلى الوحدة المحاسبٌة بعدها مجموعة من االعتمادات أو األموال المخصصة لتحقٌق نشاط أو
رض معٌن قد اثر على التطبٌقات المحاسبٌة األساسٌة وكما ٌأتً :
بعدها مجموعة من األموال المخصصة لتأدٌة نشاط معٌن طبقا لقٌود معٌنة على
تعرف الوحدة الحاسبٌة ّ
مقدار كل مصروف ومجال إنفاقه  .لالوحدة المحاسبٌة لٌست شخصٌة معنوٌة مستقلة  ,كما انها لٌست
مجموعة اشخاص اصحاب المشروم وبذلك تكون معادلة المٌزانٌة كما ٌاتً :
األصول = القٌود على هذه االصول
إن األصول هً مجموعة الموارد المعتمدة للوحدة الستخدامها لً مجال معٌن لهً مجموعة األموال
المخصصة لها ,وهً لٌست موجودات لعلٌة ٌمتلكها اصحاب المشروم او المشروم كشخصٌة معنوٌة وعلٌه ان هذه
التركٌز هنا على إدارة هذه األموال واالستخدام
النظرٌة متوجهة نحو االصول  Asset – centeredحٌث ٌتم
الصحٌح لها  .وبناءا على ذلك ٌكون الهدف الر ٌس لإلبالغ المالً هو كشف مصادر واستخدامات األموال بدال من
قا مة المركز المالً , ) Belkaoui , 2000 : 169) .وتمثل الخصوم االعتمادات المحددة لكالة مجاالت اإلنفاق
المختلفة ,لهً مصرولات مستحقة خالل الفترة المحاسبٌة ولقا للقٌود الموضوعة على مقدار كل مصروف ومجال
انفاقه  .كما ال توجد مقابلة لعلٌة بٌن اإلٌرادات والمصرولات بالمعنى المحاسبً التقلٌدي لقا مة الدخل ,وانما ٌوجه
االهتمام لً مجال تحدٌد نتٌجة االعمال على مدى التزام الوحدة المحاسبٌة االدارٌة او الحكومٌة بالحدود المقررة لً
استخدام الموارد المخصصة طبقا لالعتمادات المقررة .
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ج -أثر الخصا ص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لً التطبٌق المحاسبً
ان الحكم على جودة المعلومات المحاسبٌة ( لا دتها لنماذج قرارات المستخدمٌن ) ,التً تتضمنها التقارٌر
المالٌةٌ ,تطلب توالر مجموعة من الخصا ص النوعٌة تتمثل بشكل عام لً خاصٌتٌن اساسٌتٌن هما المال مة
 Relevanceوالموثوقٌة  Reliabilityالتً تتسم كل منهما بخصا ص لرعٌة قد تكون متعارضة لٌما
بٌنها ,االمر الذي ٌنعكس على التطبٌق المحاسبً .
هذا وٌلخص الجدول ( )3لً أدناه انعكاسات خاصٌتً المال مة والموثوقٌة على الفكر والممارسة العملٌة:
جدول ( )3الخصا ص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة وأثرها لً الفكر والممارسة العملٌة
الخصا ص النوعٌة
خاصٌة المال مة :

المفهوم العام للخاصٌة
تكون المعلومة
المحاسبٌة مال مة متى
ماكان لها القدرة على
التأثٌر لً القرارات
التً ٌتخذها مستخدمً
التقارٌر المالٌة

الخصا ص الفرعٌة للخاصٌة االساسٌة


القدرة التنبؤٌة وتشٌر الى قدرة
المعلومة المحاسبٌة على التنبؤ لً
المستقبل بالنسبة للمستخدم الذي لم
ٌتخذ قراره لغاٌة حصوله على تلك
المعلومة .
التغذٌة الراجعة وتشٌر الى قدرة
المعلومة المحاسبٌة على تقٌٌم التنبؤات
السابقة للمستخدم .
التوقٌت وتشٌر الى حصول المستخدم
على المعلومة لً الوقت المناسب
وبالشكل الذي ال ٌؤثر لً قٌمتها
بالنسبة للمستخدم



صدق التمثٌل الذي ٌشٌر الى مطابقة
االرقام والمواصفات المحاسبٌة لالحداث
المحاسبٌة التً حصلت بالفعل .
القابلٌة على التحقق وتشٌر الى خلّو
المعلومات المحاسبٌة من تحٌز
االشخاص القا مٌن على القٌاس .
الحٌادٌة التً تشٌر الى خ ّلو المعلومات
المحاسبٌة من تحٌز المقاٌٌس
المحاسبٌة .




خاصٌة الموثوقٌة :

تشٌر خاصٌة الموثوقٌة
الى درجة الثقة لً
المعلومات المحاسبٌة
ومدى خلّوها من
االخطاء والتحٌز




االثر لً الفكر والممارسة العملٌة


تقدٌم المعلومات المالٌة و ٌر المالٌة
والحالٌة والمستقبلٌة اعتمادا على مال مة
تلك المعلومات لنماذج قرارات
مستخدمٌها .
تبنً نماذج بدٌلة لتقٌٌم االصول
وااللتزامات خاللا للكلفة التارٌخٌة .
اعتماد مفهوم الدخل الشامل بدال من
مفهوم الدخل الجاري .
تبنً أسالٌب بدٌلة لاللصاط لً صلب
القوا م المالٌة وخارجها .
اعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة خاللا
للتقارٌر المالٌة السنوٌة .



تقدٌم المعلومات المالٌة التارٌخٌة والتً
ٌمكن أن تكون أساسا للتنبؤ بالمستقبل
واستنادا الى القدرة على التحقق من تلك
المعلومات .
تبنً نموذج الكلفة التارٌخٌة لً تقٌٌم
االصول وااللتزامات .
اعتماد مفهوم الدخل الجاري بدال من
مفهوم الدخل الشامل
اعتماد سٌاسة التحفظ لً الكثٌر من
المجاالت من بٌنها تقٌٌم المخزون بالكلفة
أو السوق أٌهما أقل .










( الجدول من إعداد الباحثٌن )
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تضل النظرٌة حدودا وتقٌٌدات صارمة للممارسة العملٌة لً الحقل المعرلً الذي تعمل لٌه ,وقد تكون
هذه الحدو د مطلقة كما لً العلوم الطبٌعٌة  ,أو أنها تتوالر بحدود معقولة كما لً العلوم االجتماعٌة,
ولً مجال المحاسبة ٌمتلك المحاسبون القلٌل من تلك المحددات أو القٌود والكثٌر من المرونة لً
مجاالت التطبٌق العملً  ,و البا ما ال تستند المرونة لً التطبٌق الى مبررات منطقٌة ذلك بسبب أن
التطبٌق المحاسبً كان سابقا للنظرٌة بمراحل عدٌدة  ,حٌث استطاعت مهنة المحاسبة البقاء على قٌد
الحٌاة دون أن تكون بحاجة الى نظرٌة محاسبٌة .
ٌتكون هٌكل النظرٌة من مجموعة من المستوٌات المتسقة داخلٌا والمستندة على االشتقاق المنطقً لٌما
بٌنها ,وٌعد ال مستوٌٌن االول والثانً ( االهداف والمفاهٌم ) من أهم تلك المستوٌات حٌث أنهما ٌعبران
عن ما وراء النظرٌة من لكر  ,لضال عن دورهما لً اشتقاق المبادل ومعاٌٌر التطبٌق العملً ,وبالتالً
الوصول الى نظرٌة محاسبٌة مقبولة عموما وقابلة للتحقق ,وٌنطبق ما سبق على صٌا ة النظرٌة لً
العدٌد من حقول المعرلة  ,أما لً مجال المحاسبة قأن الصعوبة لً صٌا ة النظرٌة تكمن لً صعوبة
االتفاق حول ماهٌة االهداف المحاسبٌة من جهة وتعدد المفاهٌم المحاسبٌة من جهة ثانٌة  ,االمر الذي
ٌؤثر لً كل من الفكر والممارسة المحاسبٌة من خالل اتاحة العدٌد من البدا ل المحاسبٌة لً مجال
القٌاس وااللصاط .
من الناحٌة المثالٌة ٌجب أن ٌتطابق التطبٌق المحاسبً مل النظرٌة ولً الوقت نفسهٌ ,جب ان تستند
النظرٌة الى ادراك عام وترتبط بعالم االعمال  ,اال أن الواقل العملً ٌشٌر إلى إن التطبٌقات المحاسبٌة
الحالٌة ال تستند دا ما إلى مثل هذه الحاالت المثالٌة  ,إذ أن النظرٌة المحاسبٌة والتطبٌق المحاسبً
ٌستندان إلى منهجٌات مختلفة ,لفً الوقت الذي تستند لٌه النظرٌة المحاسبٌة إلى المدخل االستنباطً
المنطقًٌ ,ستند التطبٌق المحاسبً الى االستدالل االستقرا ً لضال عن وجود الكثٌر من المناه
والمداخل المعتمدة لً صٌا ة النظرٌة المحاسبٌة والتً تستند كل منها الى مفاهٌم محاسبٌة متباٌنة إن
لم تكن متناقضة إن صح التعبٌر والتً تستند هً االخرى إلى أهداف متباٌنة ومتعارضة .
إن تعدد الفروض والمفاهٌم المحاسبٌة له أثره لً التطبٌق والممارسة العملٌة ,لهناك أثر لفروض
محاسبٌة مثل لرض االستمرارٌة ولرض الوحدة المحاسبٌة ولرض الدورٌة ,كما أن هناك أثر للمفاهٌم
المحاسبٌة مثل مفهوم المالك ومفهوم الوحدة ومفهوم االموال المخصصة ,كما أن لمفاهٌم جودة
المعلومات المحاسبٌة أثر واضح لً التطبٌق والممارسة العملٌة ممثلة لً الخصا ص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة وأهمها خاصٌتً المال مة والموثوقٌة .
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