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 "لمؤسسات الحكوميةعلى القوائم المالية لاح المحاسبي أثر اإلفص"

 الباحثة:اعداد 

 انصاف جمعة بركات القطامية 

 ( ومليح وماعين وحسبانمادبا لمجلس الخدمات المشتركة/ )

 :الملخص

المالية للمؤسسات العامة، والذي يعتبر من األمور المهمة والضرورية في المحاسبة المالية، فمن خالل نتعرف على  تهدف الدراسة الى معرفة اإلفصاح المحاسبي في القوائم  

لية فصاح المحاسبي للبيانات الماالمعلومات المحاسبية لمستخدميها بشيء من التفصيل والشفافية ومن دون لبس او تضليل، حيث تكمن أهمية الدراسة في ابراز دور واهمية اإل 

استخدام الطرق الثانوية المتوفرة على االنترنت من دراسات سابقة  قد قامت الباحثة بو ،  في المؤسسات من جهة، وبيان مدى تطبيقها لقوانين النظام المحاسبي من جهة أخرى 

القوائم المالية، البحث على أهم المحاور التالية في اإلطار النظري:  "، وقد إحتوى أثر اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمؤسسات الحكوميةومقاالت لعنوان البحث الحالي "

محاسبي، أنواع اإلفصاح لية للشركات، اإلفصاح الأنواع القوائم المالية، التحليل المالي للقوائم المالية، خصائص القوائم المالية، أهداف القوائم المالية، كيفية إعداد القوائم الما

 .المحاسبي

 :المقدمة

والمسؤولية اإلدارية بعد عدد من الفضائح المحاسبية. تركز معظم هذا البحث الهتمام البحثي بممارسات الحوكمة هو زيادة الطلب على مزيد من المساءلة  يعتبر ا  

ي لممارسات الحوكمة الرشيدة على الشفافية على ميزات مجلس اإلدارة ألنه يلعب دوًرا رئيسًيا في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية ومستويات المساءلة. أظهرت األبحاث األثر اإليجاب

 التقارير المالية ومحاسبة المديرين.  واألداء المالي وإعداد

مدت بعض الدول الرائدة نتيجة للتغيرات والتطورات التي عرفتها العشرية األخيرة وخاصة في ظل انفتاح األسواق، ظهر مفهوم العولمة واختالف األنظمة وتشابكها عو 

دولية ذات جودة، يقوم بتنظيم وتدقيق آليات معينة  في مجال المحاسبة إلى تكوين لجان محلية ودولية ذات كفاءة عالية سعيا منها لوضع نظام محاسبي ثابت مبني على معايير  

، من اجل إيجاد نقاط توافق بين مختلف هذه األنظمة رغبة منها لمواكبة هذه التوسعات و التغيرات المؤسسات لجمع وتبويب وتسجيل مجريات األحداث االقتصادية الناشئة لهذه 

واإلفصاح عن قوائمها المالية بغض النظر عمن سيستفيد منها كمرآة عاكسة لألحداث االقتصادية    مؤسسةأي  من جهة، مع التركيز على تقديم المعلومات المحاسبية حول  

 والمالية التي تقوم بها أي مؤسسة أثناء عرضها لوضعيتها المالية من جهة أخرى.
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  لإلنهيارات المؤسسات الخاصة و العامة محليا وإقليميا، ويعود ذلك  قد أصبح اإلفصاح في اآلونة األخيرة يحظى باهتمام متزايد من قبل الجهات المعنية على مستوى  و 

دقيق الحسابات، وحصلت  الفضائح اإلدارية للمؤسسات العمالقة في العديد من دول العالم والتي كانت على رأسها مؤسسة )انرون( للطاقة ومؤسسة )ارثر اندرسون( لتالمالية و 

التغاضي عن األخطاء، اذ تم تضخيم االنجازات سببها غياب الشفافية والوضوح و   لالتصاالت، حيث رأى البعض بأن تلك اإلنهيارات كانأيضا اختالسات كبيرة في شركة )ورلد كوم(  

دفعهم إلى اإلقبال  ة فعلية بهدف تضليل المستثمرين و وتقديم أرقام وهمية عن األرباح مما ساهم في رفع أسعار أسهم هذه الشركات في األسواق المالية دون مبررات اقتصادي

 على شراء أسهم هذه الشركات بصورة كبيرة، أدى ذلك إلى ضعف السياسات المحاسبية.

 مشكلة الدراسة

تقوم   ، حيث نجد ان اغلب هذه المؤسسات ال تكمن مشكلة الدراسة في ضعف اإلفصاح المحاسبي الكافي في القوائم المالية المنشورة في مؤسسات الدولة، ومنها وزارة البلديات

تساؤالت التالية: هل ان عدم اإلفصاح بتطبيق مبدا اإلفصاح الشامل في قوائمها المالية، االمر الذي يؤثر في سلوك مستخدمي المعلومات المحاسبية، االمر الذي يدعونا لطرح ال

لعامة تلتزم بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي بالقوائم المالية؟ ثم ما  عن المعلومات المحاسبية يؤثر في ترشيد قرارات مستخدمي المعلومات المحاسبية؟ وهل ان المؤسسات ا

ا؟ وهل العنصر البشري في هي الخصائص النوعية التي يجب ان تتوفر في المعلومات المحاسبية؟ وما هي الجوانب األساسية من األنشطة التي يجب االفصاح المحاسبي عنه

 مع متطلبات العمل بصورة جيدة؟ المؤسسات العامة لديه قادرا على التعامل 

 أهمية الدراسة:

ان مساعدة المؤسسات العامة في تحقيق اإلفصاح المحاسبي ورفع المصداقية في التقارير المالية من شانه ، تظهر أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، فمن جهة

الى استمرارية عمل هذه  ؤدي ان يؤدي الى ضبط العمل ويحسن من األداء في المؤسسات العامة، وان تسليط الضوء على وجود نظام سفافية ذو فاعلية وكفاءة من شانه ان  ي

حاسبي، واالخذ به في ومن جهة أخرى، فان وجود مثل هذه الدراسات من شانه ان دليل ارشادي يتم الرجوع اليها عند الحاجة اليها، وذلك لتسهيل فهم اإلفصاح المالمؤسسات، 

 األداء الوظيفي في المؤسسات العامة.

 :اهداف الدراسة

، وقد قامت الباحثة باستخدام الطرق الثانوية المتوفرة على االنترنت من دراسات لمؤسسات الحكوميةعلىا  ةاح المحاسبي في القوائم الماليأثر اإلفصتهدف الدراسة إلى توضيح 

القوائم "، وقد تضمنت الدراسة أهم المحاور التالية في اإلطار النظري: أثر اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمؤسسات الحكوميةسابقة ومقاالت لعنوان البحث الحالي "

وائم المالية للشركات، اإلفصاح المحاسبي، أنواع  المالية، أنواع القوائم المالية، التحليل المالي للقوائم المالية، خصائص القوائم المالية، أهداف القوائم المالية، كيفية إعداد الق

  وآخرون، محمود عبد الفتاح الوشاحمن خالل دراسة  أثر اإلفصاح المحاسبي على البيانات المالية للمؤسسات الحكومية وفي الختام تم توضيحاإلفصاح المحاسبي، 

 .فصاح المحاسبي للتقارير الماليةتطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي العام ودوره في رفع كفاءة اإل بعنوان (. 2018)
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 :فرضيات البحث

 تقوم الدراسة عدة فرضيات نذكر منها : 

 .وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي الكافي الفرضية األولى

 لمستخدمي التقارير المالية. : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي الكافي وتعزيز الثقة الفرضية الثانية

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النظام المحاسبي ونظم الشفافية في ضبط األداء وااللتزام بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي الفرضية الثالثة:

 :الدراسات السابقة

اإلفصاح المرتبط بظهور الشركات  : القوائم المالية وفق معايير المحاسبة واإلبالغ المالي، أسس وقواعد اإلفصاح المحاسبي في (٢٠١٣ضيف هللاا محمد الهادي، )دراسة  .1

ائج عملياتها ومركزها المالي  المساهمة وإجبارها على نشر بياناتها المالية بشكل دوري، لتزويد إدارة هذه الشركات للمستثمرين من المساهمين والمقرضين بتقرير عن نت

صاح لومات الجوهرية التي حدثت خالل الفترة، وحتى هؤالء المستثمرين يتخذون قرارات اقتصادية بناًء على ذلك اإلفصاح، فقد زادت أهمية اإلفلغرض اإلفصاح عن المع

ة كفؤة، وغالًبا ما تشرف  ليمن حاجة الشركات للمساهمة في التمويل من خالل أسواق رأس المال والبورصات والسندات، فالفصاح شرط أساسي لـ إنشاء وإدارة أسواق رأسما

إلفصاح عن البيانات المالية هذه األسواق الهيئات المهنية أو شبه الحكومية على مطالبة الشركات العميلة باتباع القواعد األساسية التي تضعها المهنة، حتى يكتسب ا

 المنشورة مصداقيتها مع المستخدمين. 

تناولت الدراسة أثر :  التكامل بين عناصر المدخل السلوكي والمراجعة الداخلية على مستوى جودة المعلومات المحاسبيةأثر  ،(2022)  ،وآخرون المهدي الشحات  دراسة   .2

رات ة المستدامة في ترشيد قرااالفصاح عن عناصر التنمية المستدامة في ترشيد قرارات اإلستثمار. هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االفصاح عن العنصر البيئي للتنمي

ن العنصر االقتصادي للتنمية اإلستثمار، وبيان أثر االفصاح عن العنصر االجتماعي للتنمية المستدامة في ترشيد قرارات اإلستثمار، باإلضافة الي بيان أثر االفصاح ع

ية بين اإلفصاح عن األداء البيئي وترشيد قرارات االستثمار. المستدامة في ترشيد قرارات اإلستثمار. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائ

علومات المتعلقة باألداء البيئي  هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن األداء اإلجتماعي وترشيد وترشيد قرارات االستثمار. أوصت الدراسة باالهتمام بنشر الم

ا الفعال في تحسين قرارات المستخدمين لتلك المعلومات، وإن إظهار معلومات األداء االجتماعي للشركات يعزز من ترشيد  من قبل الشركات الصناعية بالسودان وذلك لدوره

 قرارات المستثمرين. 

هدفت هذه الدراسة إلى :  يأثر مستوى اإلفصاح المحاسبي على البيانات المالية المنشورة على تداعيات األزمة المالية على القطاع المصرفي األردن(،٢٠١٠دراسة معتز، ) .3

(، وتحديد مدى مساهمة هذا 39( و )32( و )30بيان مدى التزام البنوك األردنية بمبادئ اإلفصاح المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم )

 .اإلفصاح يقلل من تأثير األزمة المالية على القطاع المصرفيااللتزام في االستقرار المالي في القطاع المصرفي في األردن، وما إذا كان مستوى 

( من موظفي الدائرة المالية من بين خمسة بنوك أردنية. لتحليل البيانات واختبار 150ولتحقيق أهداف الدراسة تم وضع استبانة متخصصة وتوزيعها على عينة قوامها )

الختبار  (T-Test، كما تم استخدام )عينة واحدةالستجابات من أفراد عينة الدراسة حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ل، وتم  تم استخدام طريقة اإلحصاء الوصفي،  رضياتالف

 .فرضيات الدراسة
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اهم على المدى في االستقرار المالي  تس  وأظهرت نتائج الدراسة أن البنوك األردنية ملتزمة بمبادئ اإلفصاح المنصوص عليها في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي

 .في القطاع المصرفي وتقليل تأثير األزمات المالية على القطاع المصرفي

، ووضع خطة إستراتيجية من ألزمات المالية العالمية، ودراسة االمصرفي وتزويده بموظفين مؤهلين  وخلصت هذه الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة دعم القطاع

 ، وعلى الحكومة تخصيص حوافز لذلك. تلك البنوك التي تظهر قدرتها على تجنب األزمات المالية.ستقرار المتخصصة إلدارة األزماتل إدارات اال خال 

تناول  :  أثر اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية ودوره في تقويم األداء المالي للمؤسسات المالية  ،(٢٠١٦، نادية محمد حمد, & إسماعيل عثمان محمد النجيب. )محمددراسة  

ات،تمثلت مشكلة البحث في أن نظام البحث اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية ودوره في تقويم األداء المالي في المؤسسات المالية بالتطبيق على الصندوق القومي للمعاش 

حتل موضوع اإلفصاح اح المحاسبي بالصندوق القومي للمعاشات بة بعض نقاط الضعف مما أثر في عملية ضبط األداء المالي داخل الصندوق القومي للمعاشات ،حيث أاإلفص

. هدف البحث إلى التعرف على  لنشاط االقتصاديافية التي ميزت اموقعا هاما في التشريعات االقتصادية على الصعيد المحلى والعربي والدولي باعتباره وسيلة من وسائل الشف

ذ وترشيد القرارات التمويلية واالستثمارية، أهمية اإلفصاح الشامل للمعلومات المحاسبية في توفير المعلومات المالية المالئمة للمتعاملين في المؤسسات االقتصادية ودورها في اتخا

القوم المحيطة بشركات الصندوق  القومي والتعرف على الظروف  الشفافية والمصداقية في الصندوق  بالتالي تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في رفع مستوى  للمعاشات  ي 

مي للمعاشات،ودورها في اتخاذ  للمعاشات. يستمد البحث أهميته من أهمية توفر المعلومات المحاسبية الجيدة التي تؤثر في نسبة اإلقبال على االستثمار في الصندوق القو 

ب المستثمرين بالصندوق رات االستثمارية والتمويلية المناسبة، ولبيان أهمية وجود خطط وبرامج تساعد في تطوير شركات الصندوق القومي للمعاشات بما يمكن من جذالقرا

أختبر    .كونها تغطي جانبًا مهما وهو نظام الشفافيةالقومي للمعاشات والظروف االقتصادية المؤثرة فيه والتي تنعكس في تحديد كفاءة العاملين بالصندوق القومي للمعاشات .

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي الكافي وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية. الفرضية الثانية :توجد عالقة  :  : الفرضية األولىالبحث خمسة فرضيات

ثقة لمستخدمي التقارير المالية. الفرضية الثالثة:توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي ونظم ذات دالله إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي الكافي وتعزيز ال

اللتزام  ادر بشرى مؤهل مهنيا وعلميا واالشفافية في ضبط األداء،وااللتزام بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي. الفرضية الرابعة:توجد عالقة ذات داللة بين إحصائية بين وجود ك 

اإلجراءات ووجود نظام كف وفعال.  بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي. الفرضية الخامسة:توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة الداخلية وااللتزام بتطبيق اللوائح و 

لي لوصف موضوع البحث واختبار فرضياته بإستخدام العينة العشوائية  أستخدم البحث،المنهج التاريخي لتتبع الدراسات التي لها عالقة بموضوع البحث،المنهج الوصفي التحلي

حاسبي يؤدي إلي توسيع نطاق لمعرفة دور اإلفصاح في تقليل مخاطر سير االداء في الصندوق القومي للمعاشات. من أهم نتائج البحث:توسيع مبدأ العدالة في اإلفصاح الم

ات البحث:وضع التشريعات والقواعد بمعيار اإلفصاح المحاسبي بوضع الحوافز للمؤسسات التي تلتزم باإلفصاح المحاسبي اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية. من أهم توصي

 ستحقاق. تمرارية والثبات وأساس اال في تقاريرها المالية. أهمية االلتزام بالفروض المحاسبية التي ال ينص عليها في القوائم المالية تحكم أنها افتراضات أساسية مثل االس

 للدراسة:  اإلطار النظري 

، وفي  الدراسة الى مطلبين، نتناول في المطلب األول موضوع القوائم المالية، من حيث تعريفها وانواعها والتحليل المالي لها، وكيفية اعدادهاهذه  سيتم تقسيم  

 اإلفصاح المالي من حيث انواعه واثره على البيانات المالية للمؤسسات الحكومية، وذلك على النحو التالي:  المطلب الثاني سنتكلم عن 

 القوائم المالية
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المالية القوائم  و   تعتبر  ومنتظمًا  دوريًا  إعدادًا  المالية،  الحسابات  في  وتجميعها  إعدادها  تم  التي  بالعلومات  الخارجية  األطراف  إلبالغ  التي تستخدم  هذه  الوسيلة 

 ترة زمنية محددة.المعلومات إما أرصدة ترتبط بتاريخ معين أو بلحظة زمنية محددة أو تدفقات ترتبط بف

ا بيانات تنظيم بناء  تعد هذه القوائم هي المرجع المحاسبي لألنشطة التي تقوم بها الشركة؛ حيث يتم تطبيق مبادئ المحاسبة. كما ُتعرف القوائم المالية بأنهو 

 المعلومات عن وقت محدد. اإلجراءات بشكل منطقي يهدف إلى نقل معلومات عن المكونات المالية للشركة، وتكون هذه 

 وسوف تقسيم هذا المطلب الى فرعين، نبين في األول أنواع القوائم الماليو، وفي الفرع الثاني نتحدث عن كيفية اعداد هذه القوائم.

 والتحليل المالي لها  أنواع القوائم المالية

 أوال. أنواع القوائم المالية: 

  وذلك عن فترة مالية معينة. كما يتم بيان هذه الفترة التي تغطيها قائمة الدخل في عنوانها، باإلضافة  المؤسسة تستخدم قائمة الدخل في عرض صافي دخل :قائمة الدخل .1

 يلي: ، وتشمل ماخسائر المترتبة على أنشطة الشركةالمؤسسة ونفقاتها في الفترة المذكورة، وكذلك قيمة األرباح أو ال إلى وضع إيرادات

يتم  ويطلق عليها الميزانية العمومية، وتحتوي هذه القائمة على المركز المالي الذي يتضمن: األصول، االلتزامات، حقوق الملكية. وينبغي أن : قائمة المركز المالي .2

 توضيح هذه العناصر الثالثة بشكل مفصل لمعرفة محتويات كل عنصر واحتساب إجمالي رأس المال العامل.

تحتوي قائمة التدفقات النقدية على عرض التدفق النقدي الذي يحدث من نشاط الشركة أو المؤسسة خالل فترة زمنية محددة. وتكون التدفقات  :تدفقات النقديةقائمة ال .3

 النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية بحسب أنشطة الشركة أو المؤسسة. 

وهي القائمة التي توضح حقوق المساهمين من العناصر األساسية التي تتكون منها المعادلة المحاسبية. ويتم فيها عرض العناصر الخاصة  : المساهمينقائمة حقوق  .4

 بحقوق المساهمين بشكل مفصل، وذلك في الميزانية العمومية. ومن أمثلة بيانات حقوق المساهمين أسهم الخزينة واألرباح المحتجزة.

ذي يؤخذ  ُيعتبر بيان الدخل الشامل أحد أهم القوائم المالية لألطراف الخارجية. ويحتوي هذا البيان على عنصرين أساسيين، األول: صافي الدخل ال: ة الدخل الشاملقائم .5

 األرباح المحتجزة. من قائمة الدخل. والثاني: الدخل الشامل اآلخر الذي يكون بقيمة موجبة أو سالبة ويؤثر بدوره على حقوق المساهمين و 

تم للتعرف على القوائم المالية ال يمكن االعتماد بشكل ظاهري على األرقام الواردة من أنواع القوائم المالية المختلفة، لذلك ينبغي أن ي :التحليل المالي للقوائم المالية: انياث

المالية، وكذلك معرفة تأثيراتها على مختلف عناصر الشركة أو المؤسسة، باإلضافة  إجراء أكثر من تحليل مالي متخصص بشكل يهدف إلى توضيح وبيان أسباب المشكالت

 .إلى دراسة النشاط التشغيلي واألرباح الناتجة عن هذا النشاط

البيان المالي. وتتم هذه المقارنة بشكل  كما يتم إجراء مقارنات لتتبع البيان المالي المحدد على مدار عدة سنوات؛ وذلك لمالحظة االرتفاع أو االنخفاض في قيمة  

 أفقي وكذلك بشكل عمودي، كما يمكن االعتماد على النسب المالية لعرض العالقة بين مجموعة من البيانات المالية بطريقة النسبة المئوية. 

 وأهدافها وطرق اعدادها  خصائص القوائم المالية
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 أوال: خصائص القوائم المالية

 تتميز القوائم المالية ببعض الخصائص من أهمها:

 .حيث توفر القوائم المالية البيانات والمعلومات الخاصة بالعمليات المالية بناًء على مضمونها الواقعي:الوضوح. 1

 .القرار في الشركة أو المؤسسةوذلك لكي تسهم القوائم المالية في مد المحاسبة اإلدارية ببيانات مالية سليمة تساعد متخذي :المالءمة. 2

 .حيث توفر القوائم المالية إمكانية المقارنة بينها بهدف تحديد طبيعة تجاه المركز المالي:القدرة على المقارنة. 3

 .حيث تحتوي القوائم المالية على كافة العناصر المهمة والمؤثرة في عملية اتخاذ القرار:األهمية النسبية .4

م، باإلضافة إلى ذلك  صدق البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية والبعيدة عن التأثر باألفكار الشخصية أو أفكار المسئولين عن إعداد هذه القوائوتعني  :الموثوقية .5

 تشمل الموثوقية تطبيق كٍل من تكامل المعلومات المقدمة من خالل القوائم المالية. 

 أهداف القوائم المالية: ثانيا

سسة، ومن أهم هذه األهداف  أن تحقق القوائم المالية األهداف المطلوبة لكي تضمن توصيل الحقيقة المالية التي ُتبنى عليها القرارات المصيرية وغير المصيرية للمؤ   ينبغي

 التي ينبغي أن تحققها القوائم المالية: 

 .المستثمرين والدائنين الحاليين والمتوقعيناالهتمام بكافة الفئات المرتبطة مع القوائم المالية وبالخصوص  -1

 .متابعة المعلومات التي تساعد على تقدير حجم المخاطر المؤثرة على تدفقات النقدية للشركة -2

 .استخدام مقاييس التغير في األزمات والمواد المرتبطة بقياس الدخل الخاصة بالشركة -3

 .وذلك لقياس أماكن الضعف والقوةتقديم معلومات موثوقة عن العناصر االقتصادية للشركة؛  -4

 .ة من عملية االستثمارتقديم معلومات حول التغيرات الظاهرة في إجمالي الموارد الناتجة عن األنشطة التي تستهدف تحقيق األرباح؛ بغرض معرفة العوائد المتوقع -5

 ائم.اإلفصاح عن جميع البيانات والمعلومات المناسبة الحتياجات األفراد المستخدمين للقو  -6

 كيفية إعداد القوائم المالية للشركات : ثالثا

المدة المعينة. وقبل إعداد القوائم   تعتبر القوائم المالية بمثابة المرحلة الختامية في العملية المحاسبية، حيث تخرج بالنتائج النهائية لكافة المعامالت المحاسبية طوال

 .“ميزان المراجعة”داد ما يعرف بـ المالية ال بد من القيام بمهمة إع

 فما هو ميزان المراجعة؟ 

ميزان المراجعة من أهم الخطوات التي   ميزان المراجعة هو جدول يتم فيه تلخيص كافة المعامالت المالية للمؤسسة لالستعانة به في إعداد القوائم المالية للشركات، لذلك يعتبر

 .يجب تنفيذها قبل إعداد القوائم المالية
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تائج المالية كـ)مدين( ن المراجعة من عمود )البيان( ويضم عادًة: الخزينة، العمالء، الموردين، رأس المال، المصروفات، المبيعات، المشتريات. ويتم إدراج النيتكون جدول ميزا

 و)دائن( لما سبق تحت كٍل من البنود اآلتية: القيد االفتتاحي، الحركة، المجاميع، األرصدة. 

ه بأن صحة نتائج يتم إعداد القوائم المالية عن طريق إدراج القيم المالية الصحيحة تحت كل قائمة مالية وبنودها كما سبق إيضاحه سابًقا، وينبغي التنوي:  ةإعداد القوائم الماليأ.  

 .ه الفترة من المعامالت المالية في المؤسسةالقوائم المالية تعتمد بشكل رئيسي على المعامالت الحسابية التي كانت تتم خالل الفترة المحاسبية، فهي بمثابة حصاد لهذ

تكون هي المسئولة عن تحديد صافي الربح أو الخسارة، عن طريق حساب كٍل من المصروفات والمشتريات والمبيعات واإليرادات. وبعد تحديد :  كيفية إعداد قائمة الدخلب.  

 .الخصوم أو االلتزاماتصافي الربح يوضع مباشرًة في قائمة المركز المالي تحت بند 

وهي المسئولة عن تحديد ما تستحوذ عليه الشركة من ممتلكات )األصول( وما عليها من التزامات )الخصوم(. يتم إدراج األصول الثابتة :  كيفية إعداد قائمة المركز الماليج.  

الموردين وأوراق الدفع، والخصوم طويلة األجل كحقوق الملكية تحت االلتزامات. ويتم تبًعا واألصول المتداولة تحت الممتلكات. ويتم إدراج كٍل من الخصوم قصيرة األجل كأرصدة 

 .لذلك احتساب اإلجمالي لكل من األصول والخصوم

يتم أواًل إعداد جدول يضم ثالثة بنود  وهي المسئولة عن تحديد صافي التدفقات النقدية، عن طريق حساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. ف:  إعداد قائمة التدفقات النقديةد.  

حدد ما إذا كان يمثل تدفًقا داخاًل أم خارًجا. رئيسية ألنواع التدفقات النقدية من األنشطة: التشغيلية، االستثمارية، التمويلية. وُيدرج تحت كل بند رئيسي بنود فرعية تابعة له ويُ 

 ة الشركة.وتبًعا لذلك يتم احتساب صافي التدفق النقدي لكل أنشط

 فصاح المحاسبياإل 

ا يجعل القوائم اظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو الهوامش والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب ممويقصدبه 

بشكل أكثر  -ويقصد باإلفصاح  ،  ع على الدفاتر والسجالت للمؤسسةاألطراف الخارجية، والتي ليس لها سلطة االطالالمالية غير مضللة ومالئمة لمستخدمي القوائم المالية من  

 واإلنفتاح. هو عبارة عن عملية ومنهجية توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتبعة من جانب المؤسسة معروفة ومعلومة من خالل النشر -تحديداً 

 أنواع اإلفصاح المحاسبي

 يمكن اإلشارة إلى أنواع اإلفصاح تبعًا ألهدافه من خالل ما يلي: 

يشير إلى مدى شمولية التقارير وأهمية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ، ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من :  اإلفصاح الكامل )الشامل(أوال.  

لى بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم المالية كمصدر أساسي ُيعتمد عليه في اتخاذ القرارات، وال يقتصر اإلفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إأهمية  

 القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم.

ئة عادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فيهتم اإلفصاح ال:  اإلفصاح العادل ثانيا.  

 معينة على مصلحة الفئات األخرى من خالل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن 
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اجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، ويمكن مالحظة أن مفهوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق، إذ يشمل تحديد الحد األدنى الو :  اإلفصاح الكافيثالثا.  

 ا المستفيد.يختلف حسب االحتياجات والمصالح بالدرجة األولى كونه يؤثر تأثير مباشر في اتخاذ القرار باإلضافة الى أنه يتبع الخبرة التي يتمتع به

هم أن هو اإلفصاح الذي يراِع حاجة مستخدمي البيانات وظروف المؤسسة وطبيعة نشاطها، إذ أنه ليس المهم اإلفصاح عن المعلومات المالية، بل األ :  اإلفصاح المالئمرابعا.  

 تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفها الداخلية. 

أي اإلفصاح عن المعلومات المناسبة لغرض اتخاذ القرارات، مثل اإلفصاح عن التنبؤات المالية من خالل الفصل بين العناصر العادية :  اإلفصاح التثقيفي )اإلعالمي(خامسا.  

للحصول على المعلومات اإلضافية بطرق غير رسمية يترتب   وغير العادية في القوائم المالية، ونالحظ أن هذا النوع من اإلفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر الداخلية

 عنها مكاسب لبعض الفئات على حساب فئات أخرى. 

يقوم هذا النوع على ضرورة اإلفصاح عن التقارير المالية بحيث تكون غير مضللة ألصحاب الشأن، والهدف األساسي لذلك حماية المستثمر  :  اإلفصاح الوقائي )التقليدي(سادسا.  

ع اإلفصاح الكامل ألنهما  دي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات، لهذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من الموضوعية، فاإلفصاح الوقائي يتفق مالعا

 يفصحان عن المعلومة المطلوبة لجعلها غير مضللة للمستثمرين الخارجيين.

بين هذه المفاهيم إذا ما استخدمت في إطارها الصحيح حيث أن الهدف الحقيقي يتمثل في إعالم مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات  ويمكن القول انه ال توجد اختالفات جوهرية  

ات مفيدة لغرض اتخاذ  ف إلى معلومالجوهرية المالئمة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم بأفضل طريقة ممكنة مع مراعاة الموازنة بين المنافع والتكاليف فاإلفصاح المعاصر يهد

 القرارات اإلستثمارية. 

 أثر اإلفصاح المحاسبي على البيانات المالية للمؤسسات الحكومية 

اإلفصاح عن المعلومات  (. تطبيق معيار  2018محمود عبد الفتاح الوشاح, زينب حسان النابلسي, & مراد يوسف أبو العدوس. ) وكما ورد في نتائج دراسة سابقة ومنها دراسة  

هذه الدراسة إلى بيان أثر معيار اإلفصاح على شمولية اإلفصاح المحاسبي،   ت هدفو ،  فصاح المحاسبي للتقارير الماليةالمالية للقطاع الحكومي العام ودوره في رفع كفاءة اإل 

إلى التعرف على األهمية التي يحظى بها اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات الحكومية   واألثر الذي يتركه معيار اإلفصاح على مصداقية وعدالة التقارير المالية، كما وتهدف

لى مجتمع الدراسة البالغ عدده  األردنية. وتبنت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خالل استبانة أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وتم توزيعها ع 

العام    الماليين ورؤساء األقسام المالية والمحاسبين والمدققين. وتوصلت الدراسة إلى أن معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي( مستجيبًا من المديرين  49)

وصت الدراسة بضرورة االلتزام بالمعيار يؤدي إلى شفافية اإلفصاح وإلى دقة وشمولية اإلفصاح المحاسبي؛ وبالتالي زيادة كفاءة اإلفصاح المحاسبي وسالمة التقارير المالية. وأ

العام لتحسين جودة المعلومات، والعمل  وشفافية اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية ومراعاة دقة وشمولية اإلفصاح المحاسبي لكافة التقارير المالية المنشورة للقطاع الحكومي

 ق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وقواعد اإلفصاح الواردة فيها. على زيادة نسبة الوعي للعاملين في القطاع الحكومي فيما يتعل

 :الخاتمة

احد فروع المعرفة اإلنسانية التي تلبي حاجة االفراد والمؤسسات الى المعلومات التي تمكنهم من معرفة ما يحيط بهم  يعتبر  علم المحاسبة  خلصت الدراسة الى ان  

ابية  ة مقصورا على عمليات الحسمن متغيرات اقتصادية، وقد تطور علم المحاسبة بتطور الظروف اإلنسانية والحاجة الى معرفة مثل هذه المعلومات، حيث لم يعد علم المحاسب
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المناسبة البيانات والمعلومات  التي تعتمد على قياس  له مفاهيمه ومبادئه الخاصة  المعرفة، واصبح  القرارات االقتصادية    التقليدية، وانما أصبحت فرعا من فروع  للعديد من 

العمليات في الدفاتر، وكان للتطور الهائل في وسائل تكنولوجيا   المتنوعة، واصبح لعلم المحاسبة وظيفة مزدوجة تتمثل بوضع النظريات واالسس والتطبيقات الالزمة الثبات

لى وجود معايير محاسبية عالمية المعلومات اثرا واصحا على المؤسسات االقتصادية، واصبح االقبال على نظم اإلفصاح من المسائل المهمة في ضبط األداء، االمر الذي أدى ا

لقوائم المالية الموحدة بشكل خاص، ولكي يستمر نمو االستثمار العالمي، ظهرت الحاجة الى وجود قوائم مالية قابلة للمقارنة بين متعارف عليها، مقبولة على الصعيد العام، وا

 المؤسسات والمنشات العالمية. 

هناك  رجة أهمية المعلومات المالية.  ، حيث يعتمد استخدام هذه األساليب على طبيعة وجودة ودهي مكملة لبعضها البعض، و يدة لإلفصاحهناك طرق عدوأخيرا، فان  

، حتى ال تكون عملية اإلفصاح عشوائية وغير منظمة. مالحق القوائم المالية والهوامش  ، ولكن فيلومات ثانوية تتطلب اإلفصاح عنها، وهناك معمعلومات أساسية يجب إظهارها

 قبول بين المحاسبين ومستخدمي البيانات المالية. هناك مجموعة من األساليب العامة لإلفصاح والتي تحظى بدرجة عالية من ال

 التوصيات: 

على القياس بذلك من اجل . توجيه المؤسسات العامة بوضع معايير منظمة لشؤون المهنة ان تعطي المزيد من االهتمام لالفصاح المالي، وتشجيع إدارات هذه المؤسسات  1

 بالشركة خاصة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بها. خدمة مصالح األطراف المختلفة المرتبطة 

لقياس واالفصاح عن تلك التنبؤات . العمل على وضع معيار محاسبي مستقل يلزم المؤسسات باالفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتنبؤات المالية، ليكون بمثابة اطار متكامل ل2

 ي في تلك المؤسسات. المالية، لضمان دقتها وقدرتها على تطوير العمل المال

واالشكال المختلفة لالفصاح المحاسبي عن تلك التنبؤات بما يتالءم مع بيئة العمل في . العمل على اصدار إرشادات محاسبية حول اعداد التنبؤات المالية، وتحديد الوسائل  3

 تلك المؤسسات. 
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Abstract 

This study aims to show sparked accounting disclosure on accounting practices in light of the financial accounting system, the financial statements 

of private, the budget, and the accounts of the results table so mainly due to the extreme importance of these lists boy users in taking appropriate 

financial decision and performance assessment, along with various incomes, View accounting proposed, by intellectuals, academics, accountants, 

and professional organizations accounting for the development of the concept of accounting disclosure and measurement of the financial statements 

on the one hand and on the other hand, as the financial accounting system is derived from international accounting standards and to achieve the 

objectives of this study was to apply one of the proposed approaches to address the development of the concept of accounting practices under the 

order financial accounting. 
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