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املستخهص
تشكل التطورات التكنولوجٌا والمعلوماتٌة التً تجتاح العالم عوامل ضؽط على القائمٌن على مهنة
المحاسبة بشكل عام  ،وعلى معدي المعلومات المحاسبٌة  .ذلك إن متخذي القرارات اإلدارٌة صاروا بحاجة
إلى معلومات جدٌدة تتالئم والوضع البٌئً الجدٌد من منافسة شدٌدة ومحاولة الدخول ألسواق جدٌدة  ،وعلٌه
فان على القائمٌن على نظام اإلبالغ المالً محاولة التك ٌَؾ والوضع الجدٌد ومحاولة تجاوز االنتقادات التً
توجه إلى اإلبالغ المالً التقلٌدي ومنها اقتصاره فقط على اإلبالغ عن المعلومات المالٌة وإهماله المعلومات
ؼٌر المالٌة  ،وكذ لك عدم اهتمامه باإلبالغ عن األصول ؼٌر الملموسة  ،إضافة إلى عدم ابالؼه عن معلومات
تتعلق بالمستقبل  .وعلٌه فان تقدٌم معلومات موضوعٌة وتكٌٌؾ نظام اإلبالغ المالً ٌعد من اولوٌات مهنة
المحاسبة خالل السنوات القادمة  ،الن المعلومات التً تعبر عن واقع الوحدة فً ظل االقتصاد المعرفً تمثل
شرٌان الحٌاة بالنسبة لمتخذي القرارات فً هذه الوحدات .

املصطهحبد انرئٍسٍخ نهجحج :مهنة المحاسبة ،القرارات االدارٌة ،نظام االبالغ المالً.
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املقذمخ

فً ظل التطورات التكنولوجٌا المتسارعة واالتجاه المتنامً نحو العولمة،فقد اصبحت معظم المهن (إن
لم تكن جمٌعها) تحت ضؽط مواكبة هذه التؽٌرات ،والمحاسبة واحدة من هذه المهن التً اصبحت فً دائرة
الضوء من خالل أهمٌة المعلومات التً من المفترض إن تقدمها لمتخذي القرارات ،وذلك من خالل اعداد
انتقادات واسعة من حٌث انه ٌستند على مدخل القٌمة وكذلك اهتمامه باألحداث التارٌخٌة على حساب أهمٌة
المعلومات المتعلقة بالمستقبل أو توقع االحداث المستقبلٌة ،إضافة إلى إن اإلبالغ المالً التقلٌدي ال ٌفصح
عن المعلومات ؼٌر المالٌة  ،وأخٌرا انه ال ٌفصح عن األصول ؼٌر الملموسة .
وٌرى العدٌد من الباحثٌن إن هذه النقاط تمثل الضعؾ الذي ٌسٌطر على اإلبالغ المالً التقلٌدي بحٌث
انها ال تتماشى والتطورات البٌئٌة المحٌطة بالوحدة االقتصادٌة ،ذلك انه فً نهاٌة القرن الماضً وكنتٌجة
للتطور العلمً الهائل الذي والتراكم المعرفً فقد انبثقت مفاهٌم كانت مصاحبة لهذا التطور  ،ومنها عصر
المعلومات وثورة المعلومات والتجارة االلكترونٌة واألصول ؼٌر الملموسة وراس المال الفكري وراس المال
البشري وتكنولوجٌا المعلومات وؼٌرها من المفاهٌم التً تمثل انعكاسا ً للتطورات الدراماتٌكٌة التً ٌشهدها
العالم من ثورة بالتكنولوجٌا والمعلومات  .وتمثل المعرفة  Knowledgeمحور ما تقدم  ،حٌث اصبحت
المعرفة بمثابة السلعة التً اصبح لها سعراً وٌتم تداولها بٌن الشركات وتؤثر تأثٌرا كبٌراً على انتاجٌة عوامل
االنتاج  .كما إن المعرفة هً االساس فً ما ٌعرؾ باالقتصاد المعرفً ،وأصبحت تشكل الرقم األهم فً معادلة
االقتصاد بشكل عام وتستخدم فً خلق الثروة وتحوٌل الموارد المتاحة إلى سلع وخدمات .
مما تقدم ٌتضح حجم المسؤولٌة الملقاة على نظام مصممً اإلبالغ المالً  ،ذلك انه فً ظل هذه
التطورات المتسارعة والمنافسة الشدٌدة فان توفر المعلومات الدقٌقة اصبحت بمثابة الحٌاة أو الموت بالنسبة
لمتخذي القرارات،ألنه عدم توفر مثل هذه المعلومات فان مسالة بقاء الوحدة االقتصادٌة سٌصبح موضع شك
كبٌر .

املجحج األول  /منهزٍخ انجحج

ٌتناول هذا المبحث المنهجٌة التً سٌتبعها الباحث فً انجاز البحث من مشكلة وهدؾ وأهمٌة للبحث،
باالضافة إلى االسلوب الذي سٌتبع فً مناقشة منهجٌة البحث .

 1-1مشكهخ انجحج

فً ضوء ما تقدم ٌمكن للباحث من صٌاؼة مشكلة البحث على شكل تساؤالت وكما ٌأتً -:
ً
اوال :هل تؤثر التطورات التكنولوجٌا والمعلوماتٌة على نظام اإلبالغ المالً ؟
ً
حبنٍب :هل إن نظام اإلبالغ المالً الحالً استطاع من التك ٌَؾ مع التطورات البٌئٌة من تكنولوجٌا وثورة
معلوماتٌة ومنافسة شدٌدة ؟
ً
حبنخب :ما هً العناصر من عناصر اإلبالغ المالً التً ٌتجلى فٌها التاثر بالتؽٌرات البٌئٌة أكثر من ؼٌرها؟

 2-1أهمٍخ انجحج

تواجه المحاسبٌن ضؽوطا ً متزاٌدة من ناحٌة التك ٌَؾ واالستعداد للتؽٌرات التكنولوجٌا والمعلوماتٌة التً
تكتسح عالم االقتصاد ،وبالتالً ٌفترض إن ال ٌكونوا ؼائبٌن عن مثل هذه التؽٌرات وان ٌكونوا مستعدٌن لها.
ومن هنا تكمن أهمٌة البحث ،حٌث انه ٌتناول موضوعا ً حٌوٌا ً ٌمس مستقبل الوحدات االقتصادٌة ومدى
توفر المعلومات لمتخذي القرارات لتتمكن هذه الوحدات من التك ٌَؾ مع هذه التؽٌرات المؤثرة .
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 3-1هذف انجحج

ٌهدؾ البحث إلى تسلٌط الضوء على االثر الذي تتركه التؽٌرات البٌئٌة واالبتكارات التكنولوجٌا وثورة
المعلومات على نظام اإلبالغ المالً  ،وما هً بالتحدٌد عناصر اإلبالغ المالً التً ستتاثر أكثر من ؼٌرها
بهذه التؽٌرات .

 4-1ادواد انجحج
سٌعتمد الباحث فً انجاز بحثه على الجانب النظري والفلسفً ،حٌث تم االعتماد على الكتب والدورٌات
المتوفرة ،باإلضافة إلى االعتماد على ما توفر على الشبكة العالمٌة للمعلومات . internet

املجحج انخبنً /االطبر اننظري نهجحج

ٌتناول هذا المبحث مفهوم وتعرٌؾ اإلبالغ المالً  ،واهدافه  ،واثر التؽٌرات البٌئٌة على عناصر نظام
اإلبالغ المالً.
 1-2مفهىو وتعرٌف اإلثالغ املبيل-:
عند تناول موضوع اإلبالغ المالً تظهر مصطلحات تبدو مرادفة له  ،مثل اإلفصاح والنظام المحاسبً
والمحاسبة وؼٌرها من المصطلحات  ،وال ٌمكن مناقشة مفهوم اإلبالغ المالً دون التعرض لتلك المصطلحات
.
من الناحٌة اللؽوٌة فان كلمة "فصح " تعنً سقاهم لبنا ً فصٌحا ً  ،وهو اللبن الذي أخذت رؼوته  ،أو ذهب
لباؤه وخلص منه  .ومن المجاز "سرٌنا حتى أفصح الصبح " و "حتى بدا الصباح المفص ُح "
(الزمخشري . )9132:191،اي ٌمكن القول إن اإلفصاح والفصح هو الكشؾ عن األمور الخافٌة وٌعنً
صرح .أما اإلبالغ فٌأتً من البالؼة ،ففً لسان العرب فً
كذلك التصرٌح بشًء ما وفً اللؽة أفصح به أي ّ
مادة "بلػ " فتعنً الوصول واالنتهاء .وٌقول ابن منظور البالغ ماٌتبلػ به وٌتوصل إلى الشًء المطلوب
،وتبلػ بالشًء إذا وصل إلى مراده (.ابن منظور مادة بلػ ) .
أما من الناحٌة المحاسبٌة فقد تعددت التعارٌؾ التً تناولت اإلبالغ  ،وقد اختلفت باختالؾ وجهات
النظر التً انطلق منها الباحثون الذٌن تصدوا لهذا الموضوع  .فمن وجهة النظر الضٌقة والتً ٌنظر من
خاللها لإلبالغ على انه اإلفصاح بعٌنه جاء تعرٌؾ  Hendersonالذي ٌنظر لإلبالغ المالً " على أنه
اإلفصاح عن المعلومات المحاسبٌة عن طرٌق التقارٌر والقوائم المالٌة  ،وان اإلبالغ الخارجً ٌرتبط بتقدٌم
تقارٌر مالٌة ذات ؼرض عام فً سبٌل تقدٌم معلومات تلبً االحتٌاجات العامة للمستخدمٌن الخارجٌٌن الذٌن
لٌس بإمكانهم الحصول على المعلومات التً ٌحتاجونها بشكل مباشر من وحدة اإلبالغ
). (Henderson , et.al.,1992:218
أما مفهوم وحدة اإلبالغ  Reporting Entityفقد أوضحها مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة IASB
بأنها " منطقة محدودة من األنشطة االقتصادٌة التً تنتج معلومات مالٌة والتً من المحتمل أن تكون مفٌدة
للمستثمرٌن الحالٌٌن أو المحتملٌن والمقرضٌن والدائنٌن اآلخرٌن الذٌن ال ٌستطٌعون الحصول مباشر ًة على
المعلومات التً ٌحتاجونها فً اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفٌر الموارد للكٌان أو الوحدة االقتصادٌة وتقٌٌم
فٌما إذا كانت هذه المعلومات قد جعلت من اإلدارة ومجلس اإلدارة ٌتمتعان بالفاعلٌة والكفاءة فً استخدام هذه
ٌعرؾ  Meigsوآخرٌن اإلبالغ
الموارد المقدمة لهما " ) . (IASB,2010:8وبنفس نظرة ّ Henderson
المالً على انه عملٌات تجهٌز المعلومات المالٌة ذات الؽرض العام والذٌن هم خارج الوحدة االقتصادٌة
).(Meigs,et.al.,1996:6
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ومن زاوٌة أخرى ٌنظر إلى اإلبالغ المالً على انه وسٌلة لتقدٌر درجة عدم التأكد والمساعدة فً اتخاذ
القرارات االستثمارٌة ،وفً هذا السٌاق جاء تعرٌؾ  Larson & Millerاللذان أكدا على إن" اإلبالغ المالً
ٌتضمن عملٌات تقدٌم المعلومات المفٌدة إلى المستثمرٌن والدائنٌن وأطراؾ أخرى لمساعدتهم فً اتخاذ
القرارات االستثمارٌة واالئتمانٌة وقرارات مشابهة أخرى ،وان هذه المعلومات ٌفترض أن تساعد مستخدمٌها
فً تقدٌر حجم وتوقٌت ودرجة عدم التأكد المحٌطة بالتدفقات النقدٌة المتوقعة (أو المنشودة)
) . (Larson&Miller,1995:573أما  AICPAفقد انطلق فً تعرٌفه لإلبالغ المالً من زاوٌة النظر إلٌه
على انه نظام فقد عرفه بأنه عملٌة تقدٌم معلومات تتعلق بالوحدة االقتصادٌة إلى المستخدمٌن وذلك من خالل
تفاعل مجموعة من العناصر المختلفة التً تعمل معا ً بهدؾ مساعدتهم فً اتخاذ القرارات المناسبة وتمثل
التقارٌر المالٌة احد عناصره" ). ( Jenkis Report,1994:ch1
وعلى ذلك فان اإلبالغ المالً كنظام ٌتضمن مدخالت تمثل المعامالت التً قامت بها الوحدة االقتصادٌة
،وتخضع هذه المعامالت لعملٌات مختلفة تتمثل بالقٌاس والتصنٌؾ والتحلٌل وبالتالً تقدٌمها كمخرجات على
شكل قوا ئم وكشوفات مالٌة  .وعلٌه فالقوائم المالٌة والكشوؾ المالٌة تعد احد أجزاء نظام اإلبالغ المالً
والتمثل اإلبالغ المالً بعٌنه .
وبالتالً فاإلبالغ كنظام رئٌسً ٌتضمن أنظمة فرعٌة مثل التقارٌر المرحلٌة التً تتألؾ من بٌانات تخص
فترة اقل من سنة (فصلٌة عاد ًة) كمدخالت وعملٌات القٌاس والتصنٌؾ والمخرجات عبارة عن تقارٌر مرحلٌة
عرؾ "العانً" اإلبالغ
تفٌد المحللٌن المالٌٌن فً تقٌٌم اتجاه أرباح الوحدة االقتصادٌة  ،وبنا ًء علٌه فقد ّ
المالً على انه "ذلك النظام المسئول عن تنظٌم المحاسبة وٌتكون من مجموعة من عناصر محاسبٌة تهدؾ
إلى توفٌر معلومات إلى مجموعة من األطراؾ المستفٌدة من هذه المعلومات ،وهذا ٌعنً إن حلقة االتصال
بٌن هذه األطراؾ وتلك المعلومات هو نظام اإلبالغ المالً " (العانً. )9::1:01،
إن اإلشارة من قبل البعض إلى إن اإلبالغ المالً عبارة عن نظام مفتوح والذي ٌفهم ضمنا على انه
ٌؤثر وٌتأثر بالبٌئة المحٌطة بالوحدة االقتصادٌة  ،سواء كانت االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو القانونٌة إضافة
إلى البٌئة الداخلٌة التً تضم أسالٌب القٌاس وكذلك النظام المحاسبً المعمول به ،وعلى ذلك فقد أشار"
المعٌنً " إلى إن "اإلبالغ المالً هو األنموذج المحاسبً المستخدم فً بٌئة معٌنة (مجتمع أو دولة معٌنة )
ٌشمل مجمل عناصر العملٌة المحاسبٌة (أهداؾ اإلبالغ  ،أسالٌب القٌاس واإلفصاح ،وأسالٌب التنظٌم
المحاسبً) أي انه ٌتجاوز حدود إعداد الكشوؾ المالٌة عاكسا ً المتؽٌرات البٌئٌة (االقتصادٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة والقانونٌة) التً ٌعمل فً إطارها األنموذج (ألمعٌنً )9::9:99:،وقد وضع نفس الباحث إطارا
عاما ً لإلبالغ المالً كما ٌتضح من الشكل رقم ( .)9وٌمكن القول إن اإلبالغ المالً ممكن أن ٌنظر إلٌه على
انه حلقة االتصال بٌن األطراؾ المختلفة ذات العالقة واالهتمام بالمعلومات المتعلقة بالوحدة االقتصادٌة وكل
جهة تحتاج لهذه المعلومات التخاذ القرارات المناسبة لها .وبذلك فقد أصبح لإلبالغ المالً مفهوما ً ذات أبعادا
متعددة  ،ولٌس مجرد تطبٌق للمعاٌٌر المحاسبٌة عند إعداد القوائم المالٌة ،على إن الٌفهم من ذلك إن اإلبالغ
المالً هو الؽاٌة بل انه ٌمثل الوسٌلة الهامة لتوصٌل المعلومات الخاصة باألنشطة المختلفة للوحدة
االقتصادٌة إلى الجهات المستفٌدة وذلك من خالل الكشوؾ والتقارٌر المالٌة وان هذه األخٌرة تمثل إحدى
أدوات اإلبالغ المالً ولٌس اإلبالغ بعٌنه .
ٌتضح مما سبق إن هنالك نظرات متعددة ٌنظر من خاللها إلى اإلبالغ المالً ،حٌث هناك النظرة التً
تؤكد على انه اإلفصاح والنظرة األخرى تنظر إلٌه على انه نظام  ،وأخرى على انه حلقة اتصال ،وعلٌه ٌمكن
للباحث إن ٌضع تعرٌفا بسٌطا ً لإلبالغ المالً على انه "ذلك النظام الشامل الذي ٌحتوي على أنظمة فرعٌة
وهً القٌاس واإلفصاح والتوصٌل والتً تتكامل مع بعضها لؽرض تقدٌم المعلومات المتعلقة بالتنبؤ بالتدفقات
سواء
النقدٌة وتقدٌر المخاطر المستقبلٌة وكل ماٌتعلق بأنشطة الوحدة االقتصادٌة وتقدٌمها إلى المستخدمٌن
ً
الداخلٌٌن منهم أو الخارجٌٌن لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم المتنوعة " ولؽرض تلبٌة ذلك تقع على نظام
اإلبالغ المالً مهمة صعبة بان ٌتصؾ بالدٌنامٌكٌة وعدم السكون والسلبٌة بل ٌنبؽً إن ٌكون مرنا ً ومتحركاً
مع التؽٌرات البٌئٌة المحٌطة من حٌث )-: (Balkaoui ,2000,136
شكل رقم ()9
االطار العام النموذج االبالغ المالً
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 ضرورة مجاراته للتطور المستمر فً احتٌاجات الجهات المستفٌدة من المعلومات .
 ضرورة الخضوع للتؽٌر فً العوامل البٌئٌة المؤثرة (االقتصادٌة والسٌاسٌة والقانونٌة واالجتماعٌة
وؼٌرها ).
 التأثر بالخصائص النوعٌة للمعلومات المقدمة.
مما تقدّم ٌمكن القول بان اإلبالغ المالً عملٌة أوسع من اإلفصاح ألنه تقع على اإلبالغ المالً مسؤولٌة
توفٌر المعلومات المالئمة لنماذج القرارات المطلوب اتخاذها  ،وبالتالً ٌفترض إن ٌكون هناك توافقا كبٌراً
بٌن نماذج القرارات المستخدمة وبٌن المعلومات المطلوبة ،ولذلك فان نظام اإلبالغ المالً ٌتضمن مجموعة
عناصر محاسبٌة وؼٌر محاسبٌة كالمعلومات وقنوات توزٌع المعلومات ومصدر المعلومات وثقافة الوحدة
والنظام القانونً وبٌئة الوحدة وأسالٌب العمل بها والممارسات والمعاٌٌر المحاسبٌة وتنظٌم مهنة المحاسبة
وأسواق راس المال وؼٌرها من العناصر .
من هنا نجد إن االتجاه المتمثل بان مفهوم اإلبالغ المالً أوسع واشمل من اإلفصاح اذ ٌاخذ بنظر االعتبار
العدٌد من العوامل التً تدخل فً صناعة المعلومات ألؼراض اتخاذ القرارات (زوٌلؾ.)911،9::2،
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 2-2أهذاف اإلثالغ املبيل -:
ٌتعرض نظام اإلبالغ المالً فً كثٌر من األحٌان النتقادات عدٌدة من قبل الجهات ذات العالقة
بالمعلومات المالٌة الت ً تخص الوحدة االقتصادٌة  ،ذلك الن مسالة إرضاء جمٌع تلك الجهات ٌعد أمرا ؼاٌة
ً
وخاصة إذا ما
فً الصعوبة حٌث ٌتطلب ذلك فهما واسعا ً للمصالح المتناقضة القائمة فً سوق المعلومات
عرفنا إن الكشوؾ المالٌة تمثل نتائج تشابك وتداخل مصالح جهات عدٌدة بدءاً من الوحدة االقتصادٌة
والمستخدمٌن بأنواعهم إضافة للمعاٌٌر التً تحكم طرٌقة إعداد هذه الكشوؾ المالٌة  .وٌنبؽً إن ال ٌتم
التؽاضً عن مسالة بؽاٌة األهمٌة هً إن مخرجات نظام اإلبالغ المالً تتضمن معلومات تقدم كما هو
معروؾ إلى مستخدمٌن داخلٌٌن ومستخدمٌن خارجٌٌن مثل المستثمرٌن والدائنٌن وجهات ضرٌبٌة  ،وان كل
جهة من هذه الجهات تتخذ قرارات تختلؾ عن الجهة األخرى وبالتالً فان على نظام اإلبالغ المالً إن ٌقدم
معلومات متنوعة تناسب كل قرار من قرارات هذه الجهات المتعددة  .والنجاز ذلك ٌجب تحدٌد ما ٌأتً
(الشٌرازي-: )911:،91،
أوال :من هم المستخدمون الرئٌسٌون لمعلومات اإلبالغ المالً .

حبنٍب :طبٌعة القرارات التً ٌتخذونها والمعلومات الالزمة لها .
ً
حبنخب :المعلومات التً ٌمكن تضمٌنها فً التقارٌر المالٌة لتلبٌة احتٌاجات مستخدمٌها .
واستجابة لالنتقادات الموجهة لإلبالغ المالً للشركات المساهمة فان أعضاء مجلس المعهد االمٌرٌكً
للمحاسبٌن القانونٌٌن  AICPAقد أعلنوا فً نٌسان من عام  9199عن تشكٌل فرٌقٌن دراسٌٌن ،حٌث أنٌط
بالفرٌق األول والذي أطلق علٌه  Wheat Committeeمهمة تحسٌن عملٌة وضع المعاٌٌر  ،ونتٌجة

لتقرٌرها فقد تش ّكل مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة  . FASBأما فرٌق الدراسة الثانً المعروؾ بمصطلح

 Trueblood Committeeفقد أنٌط به تطوٌر أهداؾ الكشوؾ المالٌة  ،أي مهمة تحدٌد ما ٌأتً
البلقاوي-: )9::1:901،
 -9من هً الجهات التً تحتاج إلى الكشوؾ المالٌة ؟
 -9ما هً المعلومات التً تحتاج إلٌها تلك الجهات ؟
 -0ما هو ذلك المقدار من المعلومات التً هناك حاجة لها بحٌث ٌمكن توفٌرها من خالل المحاسبة ؟).
إذن إن عملٌة تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً تعد أمرا لٌس بالٌسٌر وذلك لتعدد الجهات المرتبطة بالوحدة
االقتصادٌة ،وان كل جهة تحتاج لمعلومات معٌنة تختلؾ عن نوعٌة المعلومات التً تحتاج إلٌها الجهات
توجه نحو تلبٌة متطلبات تلك الجهات ،وعلٌه فقد
األخرى  ،لذلك فان تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً ٌفترض إن ّ
ُبذلت جهوداً حثٌثة من قبل العدٌد من الجهات بخصوص تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً ،وان ابرز هذه
المحاوالت هً محاولة  FASBبهذا الصدد حٌث اصدر بٌانٌن بذلك  ،األول عام  9192الذي ٌتعلق باألهداؾ
فً منشات األعمال  ،أما البٌان الثانً فصدر فً عام  912:الذي ٌتعلق بالوحدات االقتصادٌة ؼٌر الهادفة
للربح وان أهم ماجاء فً البٌان األول من أهداؾ لإلبالغ المالً ما ٌأتً
)-: )Henderikson&Brada,1992:127
(
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ٌ -9جب إن ٌقدم اإلبالغ المالً معلومات مفٌدة لكل من المستثمرٌن والدائنٌن (الحالٌٌن والمحتملٌن)
ومستخدمٌن آخرٌن فً صنع قرارات استثمار وائتمان عقالنٌة وقرارات مشابهة أخرى ،وان هذه
المعلومات ٌنبؽً إن تكون قابلة لإلدراك من قبل أولئك الذٌن ٌتمتعون بفهم معقول لألنشطة التجارٌة
واالقتصادٌة ولدٌهم الرؼبة فً دراسة المعلومات بجهد معقول.
ٌ -9جب إن ٌقدم اإلبالغ المالً المعلومات لمساعدة المستثمرٌن والدائنٌن (الحالٌٌن والمحتملٌن)
ومستخدمٌن آخرٌن فً تقدٌر حجم وتوقٌت ودرجة عدم التأكد المحٌطة بالمتحصالت النقدٌة المتوقعة من
التوزٌعات والفوائد  ،وكذلك تلك التً تنشا من بٌع االستثمارات واسترداد أو استحقاق القروض  .وإذا
كانت التدفقات النقدٌة للمستثمرٌن والدائنٌن ذات عالقة بالتدفقات النقدٌة للوحدة االقتصادٌة فٌجب على
اإلبالغ المالً عندها إن ٌقدّم معلومات تساعد كل من المستثمرٌن والدائنٌن وآخرٌن فً تقدٌر حجم
وتوقٌت ودرجة عدم التأكد المحٌطة بصافً التدفقات النقدٌة المتوقعة للوحدة االقتصادٌة.
ٌ -0جب أن ٌقدم اإلبالغ المالً معلومات عن الموارد االقتصادٌة للوحدة االقتصادٌة واالدعاءات والمطالب فً
هذه الموارد ،وعن آثار المعامالت واألحداث والظروؾ التً تؤدي إلى تؽٌر هذه الموارد واالدعاءات فٌها.
كما ٌؤكد  Kiesoوآخرون على انه ٌمكن تلخٌص أهم أهداؾ اإلبالغ المالً بشكل عام بتوفٌر
معلومات مفٌدة التخاذ قرارات اقتصادٌة تتعلق باالستثمار واالئتمان وتقدٌر التدفقات النقدٌة المحتملة
ً
اضافة لتوفٌر المعلومات المتعلقة بموارد الوحدة االقتصادٌة والتزاماتها وتؽطٌتها والتؽٌرات
(المستقبلٌة) ،
التً تطرأ علٌها . (Kieso&Others ,2010:6).
ولكن على الرؼم من الجهود المبذولة سواء من فبل الك ّتاب أو من قبل الجهات المهنٌة فال تزال أهداؾ
اإلبالغ المالً تثٌر الجدل وذلك لتشابك مصالح العدٌد من الجهات ذات العالقة باإلبالغ كما اوضحنا  ،وإن
اإلبالغ المالً ال ٌقتصر فقط على االتجاه نحو الخارج بل ٌتجه للداخل أٌضا ،وال ٌهمل المعاٌٌر التً تصدرها
الجهات المهنٌة المنظمة لمهنة المحاسبة .وعلى أساس ذلك فان العدٌد من الباحثٌن قد أوصوا ببعض النقاط
صها افرٌطس بما ٌأتً
عند تناول العوامل الداخلٌة والخارجٌة المؤثرة فً اإلبالغ المالً والتً لخ ّ
(افرٌطس-: )9::9:0،
 -9صعوبة حصر جمٌع العوامل المؤثرة فً أنموذج اإلبالغ المالً بدولة محددة.
 -9عدم إمكانٌة تعمٌم درجة تأثٌر عامل مستقل أو مجموعة من العوامل الن العوامل المختلفة تؤثر بدرجات
متفاوتة فً صٌاؼة أنموذج اإلبالغ .
 -0إن العوامل البٌئٌة ؼٌر مستقلة  ،بمعنى إن هذه العوامل تؤثر وتتأثر ٌبعضها البعض.
ٌالحظ مما سبق إن حصر وتحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً بدقة مسالة فً ؼاٌة الصعوبة لكون اإلبالغ المالً
تتداخل فٌه العدٌد من العوامل المالٌة وؼٌر المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة باإلضافة إلى ثقافة المجتمع
والنظام السٌاسً للدولة.ولكن مع ذلك ال بأس من وجود هدفا ً عاما ً لإلبالغ المالً وٌتفرع هذا الهدؾ العام
إلى أهداؾٍ فرعٌة ُك ٍل حسب حاجته من قبل المستخدمٌن .وعلى ذلك فقد خلُص "العانً" إلى مجموعة من
النتائج عند تناوله موضوع أهداؾ اإلبالغ المالً ٌمكن تلخٌصها بما ٌأتً (المعٌنً-: )9::1:30،

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 91

العدد 72

767

التطورات البيئية المعاصرة وانعكاساتها على نظام اإلبالغ المالي

 -9المناص من وجود هدؾ عام لكل نظام لإلبالغ المالً ٌعكس حاجات المستخدمٌن التً تمثل المحك
األساسً فً صٌاؼة الهدؾ والطموح المنشور لكل من له عالقة باعداد وتوفٌر المعلومات.
سد بشكل ال ٌقبل الجدل
 -9لٌس كافٌا ً إن ٌكون لنظام اإلبالغ المالً هدؾ عام حٌث إن األهداؾ الخاصة تج ّ
مدى عالقة هذا النظام بأفراد المجتمع،حٌن ٌترجم نظام اإلبالغ المالً حاجات المستخدمٌن إلى أهداؾ
ممكنة التحقٌق فانه ٌرتبط بعالق ٍة اٌجابٌة معهم ،وبذلك فانه ٌقترب كثٌراً من إن ٌصبح نظاما ً حقٌقٌاً
ولٌس تجرٌدٌا ً مبنً على التخٌالت والتصورات.
 -0فً األساس إن أهداؾ اإلبالغ المالً مختلفة ،فهناك تباٌن بٌن األهداؾ الخاصة لكل نظام إبالغ وفً كل
دولة .وٌعزى ذلك الختالؾ حاجات المستخدمٌن بسبب اختالؾ قٌمهم والعوامل الثقافٌة األخرى
المسؤولة عن تحدٌد تلك الحاجات .
 -1ال ٌمكن إن نعزو اختالؾ أهداؾ نظم اإلبالغ المالً إلى عناصر محاسبٌة فقط ،فهنالك دوراً للضؽوط
القانونٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة والمؤسساتٌة والتنظٌمٌة وما إلى ذلك فً بلورة أهداؾ نظام
اإلبالغ المالً.
وبالتالً فانه مهما حاولنا إن نجعل األهداؾ تجرٌدٌة فإننا سنفشل بذلك حتما ً  ،فاالهداؾ ترتبط
بحاجات المستخدمٌن والتً ترتبط بدورها بالعناصر الثقافٌة الممٌزة لكل مجتمع من المجتمعات  .وان الحالة
المعٌارٌة تظهر عند محاولة النظام االجتماعً بلوغ عناصره الثقافٌة الخاصة فقط ولٌس العناصر الثقافٌة
عبر دول مختلفة.
 3-2أحر أنتطىراد انجٍئٍخ عهى نظبو اإلثالغ املبيل :
إن اإلبالغ المالً (التقلٌدي ) قد تعرض إلى انتقادات واسعة تتمثل فً انه ٌستند على مدخل القٌمة،
واالنتقاد اآلخر هو اهتما مه باألحداث التارٌخٌة على حساب أهمٌة المعلومات المتعلقة بالمستقبل وتوقع
األحداث المستقبلٌة  ،وكذلك إن اإلبالغ المالً التقلٌدي ال ٌفصح عن المعلومات ؼٌر المالٌة ،واالنتقاد األهم
هو عدم اإلفصاح عن األصول ؼٌر الملموسة .
وهذه جمٌعها تمثل نقاط ضعؾ ال تتماشى والتطورات البٌئٌة المحٌطة بالوحدة االقتصادٌة،حٌث انه
فً نهاٌة القرن الماضً وكنتٌجة للتطور العلمً الهائل والتراكم المعرفً ظهرت مفاهٌم مصاحبة لهذا التطور
،منها عصر المعلومات واالقتصاد الجدٌد واقتصاد المعلومات وراس المال البشري وراس المال الفكري
والمعلوماتٌة وتك نولوجٌا المعلومات والتكنولوجٌا الرقمٌة والتجارة االلكترونٌة ومفاهٌم أخرى ،وان جمٌع
هذه المفاهٌم تمثل انعكاسا ً للتطورات الدراماتٌكٌة التً شهدها العالم من ثورة بالتكنولوجٌا والمعلومات .
وتمثل المعرفة  Knowledgeمحور ذلك كله حٌث أصبحت المعرفة بمثابة السلعة ولكنها تختلؾ عن
السلعة المادٌة على الرؼم من انها صار لها سعراً وٌتم تداولها بٌن األشخاص والشركات وتؤثر تأثٌراً كبٌراً
على إنتاجٌة عوامل اإلنتاج  ،وان هذا التطور العلمً واالختراعات والتوسع فً استخدام تقنٌة المعلومات قد
ساهم إلى ح ٍد كبٌر بتالشً الحدود بٌن الدول  ،مما فسح المجال واسعا ً على عملٌة التبادل التجاري للسلع
والخدمات بطرٌقة أكثر سرعة وفاعلٌة من الطرائق التقلٌدٌة األخرى والمتعارؾ علٌها سابقا بٌن الشركات .
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نتٌجة لذلك فقد تراجعت األهمٌة النسبٌة لعوامل اإلنتاج التقلٌدٌة المعتمدة على ما ٌسمى بأدبٌات
اإلدارة "بنموذج راس المال التكنولوجً المتماثل فً إطار المٌزة (أو الفائدة) النسبٌة Comparative

 Advantageوذلك لصالح عوامل اإلنتاج المعرفٌة المعتمدة على نموذج اقتصادٌات النطاق Economic of

 Scopeالذي ٌتعامل مع المنتجات المتنوعة للؽاٌة ذات المحتوى التكنولوجً ؼٌر المتماثل ،وبالتالً ظهر ما

ٌسمى باقتصاد المعرفة  Knowledge Economyوالذي ٌرتكز مفهومه على إن راس المال المعرفً أو
الفكري فً حقٌقة األمر هو أكثر أهمٌة من راس المال المادي وان الجزء األعظم من القٌمة المضافة ٌعتمد
على المعرفة ،وٌفهم اقتصاد المعرفة على انه تؽٌٌر أو نشوء أو بزوغ مجموعة من األنشطة االقتصادٌة
والتراكٌب أو األبنٌة والنظم واآللٌات التً تع ّظم دور المعرفة اكتسابا ً واستٌعابا ً وتولٌداً وإنتاجا وتوظٌفا ً عبر
كافة األنشطة االقتصادٌة والتكنولوجٌا والصناعٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة (الزٌات.)9::0:99،
إن ال معرفة هً أساس االقتصاد المعرفً ،وفً العقدٌن األخٌرٌن من القرن الماضً أصبحت تشكل
بشكل عام وتستخدم فً خلق الثروة وتحوٌل الموارد المتاحة
المساحة األكبر والرقم األهم فً معادلة االقتصاد
ٍ
إلى سلع وخدمات  ،وقد صاحب ذلك فً إن تكون دورة حٌاة اإلنتاج ودورة حٌاة المنتج قصٌرة ومرتبطة
بشكل عام ارتباطا ً وثٌقا ً بالبٌئة المحٌطة الحدٌثة وقد توسعت أعمال الشركات وتؽلبت االندماجات بٌن
الشركات على الحدود الجؽرافٌة ،بحٌث أصبحت االندماجات ال تح ّدها الحدود الجؽرافٌة ،وقد صاحب ذلك
ظهور االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً تسعى لتحرٌر التجارة العالمٌة  .وعلٌه فقد أصبح العالم ٌمثل سوقاً
واسعا ومنتشرا فً بقاع األرض ومتاحا ً للجمٌع وٌتأثر بمتؽٌرات هذا السوق الواسع كل من المنتجٌن
والمستهلكٌن على ح ٍد سواء  ،وعلى ذلك فقد أصبحت المنافسة تتسم بالشراسة ،وان معظم الشركات
ً
عرضة لفقدان حصتها فً السوق  ،أما الشركات األخرى فقد
المتوسطة والصؽٌرة التً لم تدخل لتكتل معٌن
سعت إلى تشكٌل تكتالت اقتصادٌة عمالقة لٌساعدها ذلك فً امتالك الحصة األكبر واالهم فً السوق  .وقد
حدد  Grantمجموعة من الخصائص التً ٌمتلكها االقتصاد المعرفً حٌث ٌمكن تلخٌصها باالتً

)-: (Grant,1996:109-122
 -9إن العامل الرئٌس فً اإلنتاج هو المعرفة بخالؾ االقتصاد التقلٌدي  ،سواء الزراعً الذي تعد األرض هً
العامل الرئٌس  ،أو الصناعً الذي ٌعد راس المال هو العامل الرئٌس .
 -9االهتمام باألمور ؼٌر الملموسة بدال من األمور الملموسة  ،مثل األفكار والعالقات التجارٌة وبراءة
االختراع  ،أي إن التركٌز ٌكون على الخدمات أكثر منه على السلع واألصول المادٌة.
 -0نظراً لتطور وسائل االتصال الحدٌثة فان عصر المعلومات ٌتصؾ (بالشبكٌة)  ،وذلك من خالل األقمار
االصطناعٌة والشبكة العالمٌة للمعلومات  internetحٌث أصبح بإمكان الوحدة االقتصادٌة إن تتشارك
مع الوحدات األخرى المنتشرة فً جمٌع أنحاء العالم بالمعلومات وبالتعامالت التجارٌة والمالٌة وؼٌرها.
ٌ -1تصؾ االقتصاد المعرفً بأنه رقمً  ،مما ٌؤثر بشكل كبٌر فً سعة وخزن ونقل ومعالجة البٌانات
والمعلومات .
 -2إن االقتصاد المعرفً أو عصر المعلومات بشكل عام ٌوصؾ بأنه عصراً افتراضٌا ً أو انه أصبح عمال
افتراضٌا ً  Virtual Workبشكل واقعً وحقٌقً  ،وانحسار قٌود الزمان والمكان وانخفاض الكلفة فً
ظل التطورات التكنولوجٌا الحدٌثة.
التسوق االلكترونً  ،الذي لم ٌكن معروفا ً من قبل والذي ٌتمٌز بسرعة تدفق المعلومات عن
 -3انتشار
ّ
المنتجات وأسعارها .
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مما تقدم ٌصبح من الطبٌعً إن ٌنعكس ذلك على المحاسبة كعلم اجتماعً وثٌق الصلة بالتطورات
البٌئٌة المحٌطة ،ذلك إن االزدهار االقتصادي وكما ٌؤكد  Lev&et.al.بعد الحرب العالمٌة الثانٌة قد خلق
(سوقا ً بائعاً) فً معظم البلدان المتطورة  ،وبالتالً فان طرائق اإلبالغ المالً قد ر ّكزت على الكلفة لتقدٌم
صورة مالئمة ألداء المشروع ،ولكن تحولت تدرٌجٌا ً التجارة العالمٌة باتجاه أسواق المشتري وان مثل هذه
األسواق ال تستوعب جمٌع البضاعة المنتجة ،مما ٌعنً زٌادة الحاجة إلى سرعة االبتكار وتقلٌل دورة حٌاة
المنتج .
وبناء على ذلك فقد اضحى التماٌز واالبتكار ٌمثالن جزءاً ال ٌتجزأ من قدرات وأصول الوحدة
االقتصادٌة  ،وان البحث والتطوٌر والقدرة على التكوٌن والعالقة التجارٌة وبراءة االختراع وحق التألٌؾ ،كل
ذلك ٌُعد أساسٌا ً للحصول على مٌزة تنافسٌة ،وهذا ٌعنً إن طرائق اإلبالغ المالً التً ر ّكزت على الكلفة ال
ٌمكن إن توفر معلومات مالئمة عن أداء الوحدة االقتصادٌة ) .(lev,et.al.,2005:42لذلك ٌتحتم على نظام
اإلبالغ المالً إن ٌر ّتب أوراقه فً مواجهة هذه المتطلبات الجدٌدة من المعلومات التً ٌحتاج إلٌها متخذي
القرارات والمتمثلٌن بالشركات الكبرى إلؼراض االندماج والدخول فً األسواق الجدٌدة ،حٌث إن المتؽٌرات
الجدٌدة قد زادت من حجم التحدٌات التً ٌواجهها نظام اإلبالغ المالً  ،وحاجة ماسة إلٌجاد نظام لإلبالغ
ٌواكب هذه التطورات وٌقدم المعلومات للجمٌع بصرؾ النظر عن الحدود الجؽرافٌة وٌتناؼم مع التطورات
االقتصادٌة والتكنولوجٌا  ،وان هذه الظروؾ المعقدة والمتسارعة هً التً كانت الباعث الرئٌس فً نشوء
وإقرار االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرٌفات  GATTفً سنة  9111وذلك بعد مفاوضات طوٌلة بٌن حكومات
الدول ذات العالقة .
وفً مطلع سنة  9112تم تحوٌل اتفاقٌة  GATTإلى اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة (World WTO
)  Trade Organizationوٌمثل إنشاء هذه المنظمة الحدث األبرز فً االقتصاد العالمً حٌث كبر حجم التبادل
والمعامالت وزادت االندماجات بٌن الشركات عبر الحدود ،وفً ظل هذه الظروؾ التً تعد تحد ٌّا للمحاسبة بشكل عام
ٌطوروا من قابلٌاتهم لتتالئم والوضع الجدٌد من خالل
ولنظام اإلبالغ المالً بشك ٍل خاص ٌنبؽً على المحاسبٌن إن ّ
بكالم آخر فالمنطق
وؼٌرها.
القرارات
اتخاذ
مجال
فً
تهٌئة نوعٌة جدٌدة من المعلومات التً تواكب التطورات الجدٌدة
ٍ
ٌحتم أن تكون هناك استجابة وتفاعل من قبل المحاسبٌن على هذه التطورات الجدٌدة  ،وعلى أساس ذلك فان لجنة
الخبراء فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة واإلبالغ المالً International Standards of Accounting and

) Reporting (ISARقامت بتنظٌم ندوة فً سنة  9113لمناقشة إزالة الحواجز والعقبات التً تواجه تطبٌق معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة والمحلٌة  ،حٌث ٌمثل هذا التطبٌق انعكاسا ً لعوامل تطبٌق تحرٌر التجارة الدولٌة فً مجال الخدمات
بشكل خاص  ،كما ناقشت الندوة فً الوقت نفسه المعوقات والحواجز التً ٌنبؽً التؽلب
بشكل عام والمحاسبة
ٍ

علٌها لم واجهة الجهود التً تعرقل جهود مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً تحقٌق التوافق الدولً فً مهنة
المحاسبة .
وعلى الرؼم من إن اتفاقٌة التجارة الدولٌة فً مجال الخدمات (General Agreement GATS

)  On The Trade In Serviceلن تؽٌر من المحاسبة كعلم ٌعتمد النظم المحاسبٌة باختالؾ أنواعها
واتجاهاتها أو عناصر النظام المحاسبً أو مقوماته  ،إال إن تطبٌق اتفاق المنظمة العالمٌة للتجارة سوؾ
ٌجعل العالم سوقا ً اقتصادٌة واحدة ،األمر الذي سٌزٌد من حدة المنافسة بٌن الشركات المحلٌة والعالمٌة ،
إضافة للؽزو االقتصادي للدول األقل نمواً وتقدماً ،مما سٌلقً على المحاسبة عبئا ثقٌالً وهذا ما دفع فرٌق
العمل المنبثق عن  WTOعلى إن ٌضع األولوٌة االهتمام بقطاع المحاسبة مما ٌتطلب ضرورة تطوٌر أنظمتها
وإجراءاتها لتساٌر تلك التطورات المتالحقة فً عالم تسوده التكتالت االقتصادٌة الضخمة وتكنولوجٌا
التطبٌقات المتقدمة المبنٌة على استخدام الحاسبات االلكترونٌة ونظم المحاكاة الحدٌثة
(المحمود.)9::1:910،
ولذلك ٌمكن إبراز أهم انعكاسات التطورات المعرفٌة على نظام اإلبالغ المالً بما ٌأتً -:
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ً
 1-3-2نشر املعهىمبد املبنٍخ انكرتونٍب :
لقد استطاعت الوحدات االقتصادٌة من خالل التطورات المعرفٌة والتكنولوجٌا من نشر معلوماتها
المالٌة وؼٌر المالٌة والتنبؤات المستقبلٌة عبر إنشاء مواقع لها على الشبكة العالمٌة للمعلومات  ،وهً بذلك
قد استفادت من سرعة انتشار إعالناتها وإنشاء عالقات مع زبائنها وموردٌها بكلفة اقل وبكفاءة اكبر ،وكذلك
الوصول إلى المعلومات المطلوبة من قبل المستفٌدٌن بسرعة اكبر من النشر التقلٌدي .هذا وقد احدثت الشبكة
العالمٌة للمعلومات  internetثورة تسوٌقٌة ،حٌث قدمت طرٌقة مبتكرة لالٌصال المباشر مع الزبائن وبٌعهم
المنتجات أو الخدمات حول العالم .وبالتاكٌد فان طبٌعة االنتاج والزبون تمثالن القاعدة التً ستؤثر فً تنفٌذ
التسوٌق االلكترونً  e-Marketingعبر الشبكة العالمٌة ) (Poon&Li,2003:1اما ماٌتعلق بالحد االدنى
من المعلومات التً ٌستوجب نشرها على مواقع الشبكة العالمٌة فهً كما ٌأتً :
)(Fitzsimons,2000:60
 -9بٌانات ومعلومات مالٌة ،مثل التقارٌر المالٌة السنوٌة وربع السنوٌة والنسب المالٌة وموقؾ المخزون
وتقرٌر المدقق وبٌانات مقارنة مع المنافسٌن.
 -9بٌانات ومعلومات وصفٌة وؼٌر مالٌة مثل وصؾ المنتجات والخدمات التً تقدمها الوحدة االقتصادٌة
وعدد العاملٌن بها وتشكٌل مجلس اإلدارة ووسائل االتصال بها .
 -0أدوات على الموقع تتٌح للمستخدم إجراءات معٌنة مع الوحدة االقتصادٌة صاحبة الموقع مثل خدمات
التجارة االلكترونٌة.
ومما تجدر اإلشارة إلٌه إن الوحدات االقتصادٌة الكبٌرة تتجه لنشر بٌاناتها المالٌة من خالل موقعها
على الشبكة العالمٌة أكثر من الوحدات االقتصادٌة الصؽٌرة ،الن مثل هذه اإلجراءات تتطلب إمكانات مادٌة
وبشرٌة قد ال تمتلكها الوحدات الصؽٌرة  ،حٌث إن هذه األمور تتناسب وسٌاسات الوحدات االقتصادٌة الكبٌرة
ذلك إن المنفعة تتجاوز كلفة إنشاء مثل هذه المواقع .والكالم ٌنطبق أٌضا على محتوى التقارٌر المالٌة
المنشورة خالل الموقع االلكترونً حٌث انه كلما كبر حجم الوحدة االقتصادٌة كلما كانت التقارٌر المنشورة
تحتوي على معلومات أكثر تفصٌال والعكس صحٌح .عالوة على ذلك فلقد أصدرت لجنة معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة  IASCمشروعا ً بحثٌا ً بشان نشر نتائج األعمال على الشبكة العالمٌة ٌتلخص باالتً )(IASC,1999
:
ا -مقدمة تحتوي على النمو الكبٌر للمواقع االلكترونٌة للشركات المساهمة على الشبكة العالمٌة فً ظل تحرٌر
التجارة .
ب -الفرص الحالٌة والمستقبلٌة المتعلقة باستخدام اإلبالغ المالً االلكترونً .
ج -أمثلة وتقرٌر كامل لموقؾ اإلبالغ المالً الحالً على الشبكة العالمٌة وعلى المستوى الدولً ،وذلك من
خالل دراسة شملت أكثر من  33:شركة مساهمة فً  99دولة  ،ومناقشة لبٌئات اإلبالغ المالً االلكترونً
طبقا لمتطلبات العرض التً تطلبها بعض الدول .
د -االعتبارات العامة الواجب أخذها بالحسبان عند وضع معاٌٌر محاسبة دولٌة من حٌث الشكل والموضوع
من قبل لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لتنظٌم استخدام المواقع االلكترونٌة للتقرٌر المالً .
تعد هذه النقاط اإلطار العام لإلبالغ االلكترونً وصادرا من جهة مهنٌة متخصصة عالمٌة ،ولكن تترك
التفاصٌل للوحدات االقتصادٌة فً إن تختار الطرٌقة التً تناسبها حسب ما تملٌه علٌها الظروؾ االقتصادٌة
واالجتماعٌة والقانونٌة فً البلد الذي تعمل فٌه  ،وبالتالً فقد بذل العدٌد من الباحثٌن جهودا حثٌثة لتحدٌد
األمور الواجب إتباعها عند نشر التقارٌر المالٌة الكترونٌا  ،وفً هذا الصدد قدمت دراسة من قبل Lymer
وآخرون فً سنة  9111أكدت على بعض العوامل الواجب توافرها وتنفذ من قبل الوحدة االقتصادٌة عند
نشر قوائمها المالٌة على الشبكة العالمٌة ومن اهمها ما ٌأتً )-: (Lymer,et.al.,1999:62-65
اٌ -فترض عدم وجود تضارب بٌن محتوٌات التقارٌر المالٌة المنشورة على الشبكة العالمٌة مع محتوٌات
التقارٌر المالٌة وفقا للطرٌقة التقلٌدٌة المتعارؾ علٌها والتً عاد ًة ما تنشر فً الصحؾ.
ب -أن ٌتم تجهٌز الجزء الذي سٌعرض من خالله التقارٌر المالٌة من موقع الوحدة االقتصادٌة بصورة ٌسهل
معها للمستخدمٌن الوصول إلٌه وٌكون خاضعا للرقابة والمتابعة .
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ج -عندما تعمد الوحدة االقتصادٌة إلى نشر تقارٌر مالٌة تفصٌلٌة على موقعها االلكترونً واكثر تفصٌال مما
موجود فً تقارٌرها المالٌة التقلٌدٌة المنشورة بالصحؾ عندئذ ٌجب إن توضح إن البٌانات المنشورة
بالطرٌقتٌن متطابقة ولكن التقرٌر على الموقع االلكترونً أكثر تفصٌالً .
دٌ -جب إن ٌكون مكان نشر التقارٌر المالٌة فً مكان ثابت من موقع الوحدة االقتصادٌة االلكترونً لٌسهل
حٌن آلخر .
على المستخدمٌن الرجوع إلٌه من
ٍ
وفً شهر كانون الثانً من سنة  9:::اصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة  FASBمشروعا بحثٌا ً
ٌتعلق بالنشر االلكترونً لمعلومات نتائج األعمال تضمن الممارسات الجارٌة للشبكة العالمٌة فً مجال
التوزٌع االلكترونً للمعلومات ومحتوٌات المواقع الحالٌة بشان اإلبالغ المالً للشركات االمٌرٌكٌة أو ؼٌر
االمٌرٌكٌة  ،وتوفٌر المعلومات لفئات الدائنٌن والمستثمرٌن المتخصصٌن وؼٌر المتخصصٌن وؼٌرها من
المعلومات .
إن هذا االهتمام باإلبالغ المالً باستخدام الشبكة العالمٌة للمعلومات ٌحقق للشركات المستخدمة هذا النوع من
اإلبالغ المزاٌا االتٌة )-: (Salehi&Others,2010:149
آ -انىصىل  : Accessإن استخدام الشبكة العالمٌة ٌتٌح لمستخدمً المعلومات المحاسبٌة الوصول ؼٌر
المحدود والواضح للمعلومات المالٌة .
ة -انفىرٌخ  : Immediacyإن مستخدمً المعلومات المحاسبٌة هم باحثون باستمرار عن المعلومات
،وهذا ممكن من خالل اإلبالغ المالً االلكترونً . IFR

د -انىفرح (أو اإلحراء)  : Richnessإن المستخدمٌن ٌبحثون عن المحتوى الكامل لوسائل اإلعالم على شبكة
المواقع العالمٌة .
د -االتصبل  : Connectivityإن المستخدمٌن ٌبحثون عن المعلومات المحاسبٌة ذات العالقة بأماكن جؽرافٌة
مختلفة وٌحتاجون لالتصال ؼٌر الناطق .
ه -انتفبعم  : Interactivityإن مستخدمً المعلومات المحاسبٌة ٌرٌدون إن ٌستخدموا النموذج المحاسبً
لفائدتهم الشخصٌة . Personal Internet

و -فٍمب ٌتعهق ثبنفىرٌخ  Immediacyفقد أشار  Beattieإلى انه منذ القِدم واإلبالغ المالً الخارجً ذو
طبٌعة دورٌة وعلى طول الوقت انتقدت هذه الطرٌقة فً اإلبالغ المالً ،فً حٌن إن االتصال عن طرٌق
الشبكة العالمٌة ٌوفر اإلمكانٌة فً اإلبالغ الفوري .
واستخدمت الشركات كذلك مقاطع الفٌدٌو  Video Clipsلكً تبرز وتوضح انجازاتها وأنشطتها االقتصادٌة
والمالٌة  ،وتعتقد معظم الشركات إن مثل هذه الوسٌلة تعد األنجع ألنها ستجعل مستخدم المعلومات ٌثق أكثر
بالوحدة االقتصادٌة وقد ثبت ذلك فً العدٌد من الدراسات .

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 91

العدد 72

763

التطورات البيئية المعاصرة وانعكاساتها على نظام اإلبالغ المالي

 2-3-2احملبسجىن Accountants
إن االنعكاس األخر على عناصر اإلبالغ المالً سٌكون على المحاسبٌن ،حٌث إن هذه التطورات
المتسارعة فً البٌئة المحٌطة تتطلب من المحاسبٌن أن ٌكونوا على قدر المسؤولٌة فً تطوٌر مهاراتهم
وقدراتهم فً تحوٌل البٌانات المالٌة وؼٌر المالٌة إلى معلومات مفٌدة لمستخدمٌها لؽرض اتخاذ القرارات
المختلفة من الطبٌعً أن الٌتم ذلك اال بعد امتالك المحاسب المؤهالت التً تؤهله من الدخول فً تطبٌقات
تكنولوجٌا المعلومات وإجراءات التجارة االلكترونٌة وؼٌرها من المؤهالت التً لم تكن ضرورٌة سابقا ً .
ٌتضح مما سبق إن كفاءة المحاسبٌن لها األهمٌة القصوى فً التأثٌر على جودة اإلبالغ المالً
وفاعلٌته ،وان كفاءة المحاسبٌن ال ٌمكن إن تتحقق إال بعد إن ٌتم تأهٌلهم تأهٌالً علمٌا ً ومهنٌا ً  ،ولذلك فقد
تنب َهت المنظمات المهنٌة والك ّتاب والحكومات ألهمٌة التأهٌل المحاسبً وكذلك التحلٌل والتعلٌق المحاسبً
 Critiquing Accountingفً الدراسات المحاسبٌة وذلك من خالل ورقتٌن بحثٌتٌن :
األوىل قدمت من قبل جمعٌة المحاسبة االمٌرٌكٌة  AAAفً سنة  9123حول التعلٌم المحاسبً ،حٌث قامت

 AAAبإنشاء هٌئة تؽٌٌر التعلٌم المحاسبً  AECCوجعل أهم أولوٌات هذه الهٌئة تطوٌر التعلٌم المحاسبً
لمواجهة احتٌاجات القرن الواحد والعشرون .

وانخبنٍخ قدمت من قبل شركة  Arthur Andersonوذلك فً سنة  9121والورقتان أكدتا انه بدون
تؽٌٌرات كبٌرة ومهمة فً التعلٌم المحاسبً فان محاسبً المستقبل سوؾ ال ٌتمكنوا من تلبٌة االحتٌاجات
جراء األعمال التً تزداد تعقٌدا ٌوما ً بعد آخر ). (Ainsworth,2001:279
الناشئة ّ
ومن الخطوات الجدٌرة بالذكر فً هذا الصدد هً تقدٌم لجنة التعلٌم التابعة لالتحاد الدولً للمحاسبٌن
 IFAC's Education Committeeوذلك فً عام  9111إرشادات بخصوص التأهٌل المطلوب
للمحاسبٌن وقٌام منظمة األمم المتحدة فً عام  9111بوضع منهاج دولً لمتطلبات التأهٌل المحاسبً والذي
اقره مؤتمرها للتجارة والتنمٌة  ، UNCTADكما وقامت العدٌد من الجامعات فً دول العالم بتطوٌر التعلٌم
المحاسبً لدٌها وتضمٌن مناهج بالموضوعات ذات العالقة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
(زوٌلؾ .)9::2:909،ومن الخطوات األكثر أهمٌة فً هذا الصدد هو إن كل من Albercht & Sack
قاما فً سنة  9:::وذلك برعاٌة كل من  AAA & IMAوخمس شركات كبرى من  CPAقد أشارت هذه
الدراسة إلى إن التؽٌٌرات التً طرأت على التعلٌم المحاسبً خالل السنوات السابقة لم تكن منتشرة
ؾ.
 Pervasiveأو موضوعٌة  Substansiveبشكل ٍ كا ٍ
وقد أشارت هذه الدراسة أٌضا إلى إن التؽٌٌرات المهمة فً التعلٌم المحاسبً ٌنبؽً إن ٌحدث وبشكل
سرٌع وفوري وبخالؾ ذلك فان بقاء المحاسبة على قٌد الحٌاة  surviveسٌكون أمراً مشكوكا ً فٌه .وفً هذا

السٌاق أٌضا فقد وضع  Scottفً سنة  9::9إطاراً مفاهٌمٌا ًحد ّد من خالله أهمٌة الوظائؾ العامة
والمهارات  ،لكنه أكد إن هذه المهارات (التً تتضمن طرٌقة التفكٌر وخرائط التشخٌص والمهارات الخاصة )
ؼٌر كافٌة للحصول على األداء المهنً الف ّعال ،حٌث أكد انه فً القدر نفسه من األهمٌة إن ٌمتلك المحاسب ما
ٌأتً ): )Wells,et.al.,2009:4
عال من الذكاء االجتماعً المؤثر والشخصٌة الممٌزة.
أ -مستوى ٍ
ب -طرٌقة فورٌة بالتفكٌر  ،والقدرة على "قراءة" واستشراؾ ماٌجري مع كل حالة جدٌدة أو طارئة .
وبشكل حاذق  Deftlyوتقٌٌم النتائج المترتبة على مسارات بدٌلة للنشاط .
ج -المقدرة على تتبع العملٌات
ٍ

طورت من خالل حلول تطبٌقات المشاكل
د -مجموعة من "الخرائط الوصفٌة  "Diagnostic Mapsالتً ّ
السابقة .
وقد لخص مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتطوٌر الذي عقد فً صٌؾ  9::0أهم المتطلبات العلمٌة
التً ٌفترض إن ٌلم بها المحاسب بما ٌأتً (االمم المتحدة: )9::0،9:،
 -9التعرؾ ؼلى األنواع المختلفة لنظم المعلومات وعالقتها بنظم المعلومات المحاسبٌة .
 -9التعرؾ على مفهوم تقنٌة المعلومات وما هو مجال عمل المتخصصٌن فً تقنٌة المعلومات
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 -0معرفة نقاط االلتقاء بٌن عمل المحاسب والمجاالت الوظٌفٌة لتقنٌة المعلومات وكٌؾ تستطٌع تقنٌات
المعلومات مساعدة المحاسبٌن ألداء أعمالهم .
 -1فهم كٌفٌة العمل مع نظم المعلومات المتكاملة وفهم دورهم فً عملٌات اتخاذ القرارات وتحدٌد عالقاتهم
بالوحدة االقتصادٌة .
 -2فهم كٌفٌة إجراء الرقابة اإلدارٌة فً نظم معالجة البٌانات .
 -3وصؾ وتطبٌق األدوات والتقنٌات الرئٌسة لتحلٌل النظم وتصمٌمها وتطوٌرها .
 -9القدرة على تقٌٌم كفاءة أداء نظم المعلومات .
 -2وصؾ نظام الحماٌة المتعلقة بالمعلومات والتطبٌقات وتحدٌد الكلؾ الخاصة بها .
 -1مناقشة اإلجراءات المتعلقة بصٌانة النظم التً تؤدي إلى إن تكون دقٌقة وجاهزة .
 -9:فهم وإدراك أهمٌة التجارة االلكترونٌة فً بٌئة األعمال الحدٌثة وكٌفٌة عملها وما هً تكالٌفها وأي
تؽٌٌرات ٌمكن إن تحدثها فً الوحدة االقتصادٌة.

اننتبئذ وانتىصٍبد :

مما تقدَم فان الباحث قد توصل إلى جملة من النتائج التً ٌمكن تلخٌصها باالتً :
ٌ -9ثٌر موضوع اإلبالغ المالً جدالً واسعا ً بٌن الباحثٌن حول مفهومه  ،فهناك من ٌنظر إلٌه على انه عملٌة
تقدٌم المعلومات ذات الؽرض العام إلى جهات خارجٌة،ومن ٌنظر إلٌه على انه وسٌلة لتقدٌر درجة عدم
التأكد والمساعدة ف ً اتخاذ القرارات االستثمارٌة  .ونظرة اخرى تنظر إلٌه من زاوٌة انه نظام تتفاعل
عنده عناصر عدة والتً تعمل معا ً بهدؾ المساعدة فً اتخاذ القرارات المناسبة .
 -9إن اإلبالغ المالً هو عملٌة اوسع من اإلفصاح حٌث تقع علٌه المسؤولٌة األهم فً توفٌر المعلومات
المالئمة لنماذج القرارات المطلوب اتخاذها  ،وعلٌه ٌفترض إن ٌكون هناك توافقا ً كبٌراً بٌن نماذج
القرارات المستخدمة وبٌن المعلومات المطلوبة  ،ولهذا السبب فان نظام اإلبالغ المالً ٌتضمن مجموعة
عناصر محاسبٌة وؼٌر محاسبٌة كالمعلومات وقنوات توزٌع المعلومات ومصدر المعلومات وثقافة
الوحدة وبٌئتها  ،وأسالٌب العمل فٌها والممارسات والمعاٌٌر المحاسبٌة وتنظٌم مهنة المحاسبة واسواق
راس المال وؼٌرها من العناصر،وعلٌه فان مفهوم اإلبالغ المالً اوسع وأشمل من مفهوم اإلفصاح
الحتوائه على العدٌد من العناصر التً تدخل فً (صناعة) المعلومات .
ٌ -0تعر ض نظام اإلبالغ المالً فً كثٌر من االحٌان النتقادات عدة من قبل الجهات ذات العالقة بالمعلومات
ً
وخاصة إذا ما عرفنا إن الكشوؾ المالٌة تعكس نتائج وتشابك
المالٌة التً تخص الوحدة االقتصادٌة
وتداخل مصالح جهات عدٌدة بدءاً من الوحدة االقتصادٌة والمستخدمٌن بانواعهم  ،إضافة إلى المعاٌٌر
التً تحكم طرٌقة اعداد هذه الكشوؾ المالٌة .
 -1إن عملٌة تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً تعد امراً لٌس بالٌسٌر وذلك لكون اإلبالغ المالً تتداخل فٌه العدٌد
من العوامل المالٌة وؼٌر المالٌة  ،والعوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة ،إضافة إلى ثقافة المجتمع والنظام
السٌاسً للدولة .ولكن مع ذلك ال باس من وضع هدفا ً عاما ً لإلبالغ المالً بحٌث ٌتفرع من هذا الهدؾ
كل حسب حاجته من قبل المستخدمٌن .
العام اهداق فرعٌة ٍ
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 -2لقد كان للتطورات االقتصادٌة المحٌطة وتس ٌَد االقتصاد المعرفً انعكاسات مهمة وخطٌرة على نظام
اإلبالغ المالً ،من اهمها االتجاه نحو نشر المعلومات المالٌة الكترونٌا ً  ،واالنعكاس االخر كان على
المحاسبٌن  ،ذلك إن التطورات المتسارعة فً البٌئة المحٌطة تتطلب من المحاسبٌن إن ٌكونا على قدر
المسؤولٌة فً تطوٌر مهاراتهم وقدراتهم فً توفٌر المعلومات المالٌة منها أو ؼٌر المالٌة إلى متخذي
القرارات بانواعها ،ومن الطبٌعً إن ال ٌتم ذلك االَ بعد امتالك المحاسب المؤهالت التً تؤهله إلى من
الدخول فً تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات وإجراءات التجارة االلكترونٌة وؼٌرها من المؤهالت التً لم
تكن ضرورٌة سابقاً.
 -3إن طرائق اإلبالغ المالً التً ركزت على الكلفة ال ٌمكن إن توفر معلومات مالئمة عن أداء الوحدة
االقتصادٌة ،وبالتالً ٌتوجب على القائمٌن على نظام اإلبالغ المالً إن ٌر َتبوا اوراقهم لمواجهة هذه
المتطلبات الجدٌدة من المعلومات التً ٌحتاج الٌها متخذو القرارات مثل الشركات الكبرى ألؼراض
االندماج أو الدخول ألسواق جدٌدة  ،ذلك إن هذه المتؽٌرات الجدٌدة قد زادت من حجم التحدٌات التً
ٌواجهها نظام اإلبالغ المالً .
وبنا ًء على ما تقدم ٌوصً الباحث بضرورة تطوٌر المناهج الدراسٌة الخاصة بمهنة المحاسبة بحٌث
تركز على اكتساب المعرفة التً تتعلق بالتدرٌب على تقنٌة المعلومات والنشر االلكترونً  .لتتالئم ومتطلبات
االقتصاد الحدٌث القائم على المعرفة بحٌث ٌتطور نظام اإلبالغ المالً لٌستطٌع توفٌر المعلومات الضرورٌة
فً هذه المرحلة .
وٌوصً الباحث كذلك باجراء المزٌد من الدراسات حول تحدٌد االثار المترتبة على التؽٌرات البٌئٌة
والتكنولوجٌا ،وذلك لتحدٌد العناصر التً تتاثر بهذه التؽٌرات أكثر من ؼٌرها حتى ٌمكن تطوٌرها ومعالجتها
لمواجهة هذه التؽٌرات الخطٌرة والتً تمس مستقبل الوحدة االقتصادٌة مباشر ًة .

قبئمخ املصبدر واملرارع

 1-1املصبدر واملرارع انعرثٍخ
ً
اوال  :انكتت
 -9ابن منظور ،جمال الدٌن محمد بن مكرم االنصاري" ،لسان العرب" ،المؤسسة المصرٌة للتألٌؾ واالنباء
والنشر ،بدون سنة نشر.
 -9الشٌرازي ،مهدي عباس " ،نظرٌة المحاسبة" ،مطبعة ذات السالسل ،الكوٌت. 911:،
 -0البلقاوي،احمد رٌاحً"،نظرٌة المحاسبة" ،ترجمة العبد هللا ،رٌاض والججاوي ،طالل ،دار الٌازوري،
عمان9::1.،
 -1الزمخشري ،جار هللا ابو القاسم محمود بن عمر"،اساس البالؼة"،دار صادر-دار بٌروت،بٌروت.9132،
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ً
:  انجحىث وانذراسبد وانذورٌبد:حبنٍب
 "اقتصاد المعرفة ودوره فً تحدٌث الصناعة العربٌة" مؤتمر تحدٌث الصناعة، فتحً مصطفى،  الزٌات-9
9::0.،  جامعة المنصورة، كلٌة التجارة،العربٌة فً ضوء المتؽٌرات الدولٌة
"انعكاسات التطورات االقتصادٌة الحدٌثة على االطار العلمً لنظرٌة، صالح عبد الرحمن، المحمود-9
 مجلد، االقتصاد واالدارة: مجلة جامعة الملك عبد العزٌز،"المحاسبة بالتركٌز على معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
9::1.، 92
، تشرٌن األول9  اٌلول لؽاٌة91 جنٌؾ،  مؤتمر االمم المتحدة حول التجارة والتطوٌر،  االمم المتحدة-0
. 9::0
"اثر اقتصاد المعرفة فً نظام اإلبالغ المالً" مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا،  انعام محسن حسن، زوٌلؾ-1
. 9::2 ،2  عدد،
ً
:  االطبرٌح اجلبمعٍخ: حبنخب
 الجامعة،  اطروحة دكتوراه،" ً"اثر االطار الثقافً فً نظام اإلبالغ المال،  معاوٌة كرٌم شاكر، ً العان-9
9::1.،  بؽداد،  كلٌة اإلدارة واالقتصاد، المستنصرٌة
"المداخل االقتصادٌة لنظرٌة المحاسبة ودورها فً صٌاؼة انموذج توافقً بٌن،  سعد سلمان، ً المعٌن-9
 بؽداد، كلٌة اإلدارة واالقتصاد،  جامعة بؽداد،  اطروحة دكتوراه، " المحاسبة الجزئٌة والمحاسبة الكلٌة
. 9::9،

1-2 Foreign References;
First:Non Arabic Book
1- Belkaoui,Ahmed R.,"Accounting Theory" ,4th.ed.,Thomson Learning,2000.
2- Henderson,Peirson and Brown,''Financial accounting Theory, It's nature and
development" 2nd.ed.,Longman Chesire,Australia,1992.
3- Hendereiksen, Eldon S.and Breda, Michael Vane, "Accounting Theory"5th.ed
.,Richard D.Irwin Inc .,1992.
4- Kieso,Donald E.and others, "Intermediate Accounting" ,30th.ed., John
Willey&Sons,2010.
5- Larson, Kermit D. and Miller, Paul B.W., ''Financial Accounting'' ,6th.ed., 1995.
6- Lev,B. and others, ''Perspective of Intellectual Capital'', B.Marred, USA,2005.
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مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

التطورات البيئية المعاصرة وانعكاساتها على نظام اإلبالغ المالي

The developments of technology and information that is sweeping the
world based on the factors of pressure on the accounting profession in general,
and the authors of the accounting information. That becouse the makers of
administrative decisions have become in need of new information fit and the
environmental situation of the new competition and try to enter new markets,
hence the existing system of financial reporting trying to adapt the new situation
and trying to overcome criticism of the financial reporting of traditional and
which is confined only to the reporting of information Finance and neglect nonfinancial information, as well as lack of interest in reporting on intangible assets,
in addition to not reporting the information for the future. Therefore, to provide
objective information and air conditioning system of financial reporting is one of
the priorities of the accounting profession in the coming years, because the
information that reflect the reality of unity in the knowledge economy is the
lifeblood of decision makers in these units.

Keyword: Accounting Professional, Administration decision, Financial
reporting system.

