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 (١)انًحاسبت انًتوسطت 



 انفصم األول 
 ”أساسياث نظريت انًحاسبت انًانيت“
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 يصادر انطهب عهى وانعرض ين انًعهوياث انًحاسبيت/ ١

 ”المحاسبة هي إنتاج معلومات عن المشروع وتوصيلها لهؤالء الذين يحتاجونها“. ١

بؤنها تلك العملٌة التً توفر بها المشروعات المعلومات عملية التقرير المالي المحاسبة تتعلق أساسا بتوصٌل المعلومات وتعرف . ٢

 .  لألطراف الخارجية

 .  لألغراض اإلداريةبإعداد التقارٌر الداخلٌة المحاسبة اإلدارية بٌنما تهتم . ٣

طريق السلطات الحكومية تهتم بإعداد تقارٌر عن المبالغ الخاضعة للضرٌبة ألغراض استخدامها عن المحاسبة الضريبية كما أن . ٤

 . لتحصيل الضرائب

 .أن هناك من يمتلك معلومات يحتاجها طرف أو أطراف أخرىوٌبلحظ أن القاسم المشترك فً جمٌع فروع المحاسبة هو . ٥

نجد أن مدٌر اإلنتاج ٌحتاج إلى الحصول على معلومات مبلئمة عن التكالٌف  -على سبٌل المثال-فإذا أخذنا المحاسبة اإلدارٌة .  ٦

وتتضمن عملٌة إعداد . المتغٌرة والثابتة، كما أن اإلدارة العلٌا تحتاج لمعلومات من مدٌري األقسام ألغراض إعداد الموازنات التخطٌطٌة
 .التقارٌر المالٌة إصدار القوائم المالٌة، والتنبإات، والتعلٌقات، والنشرات الصحفٌة، وغٌرها لؤلطراف الخارجٌة التً تهتم بالمشروع
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انعكسي،  واالختيارتطبيق انًفاهيى عذو تًاثم انًعهوياث، / ٢
وانخطر األخالقي في يجاالث انًحاسبت واإلدارة وانحاالث راث 

 انعالقت

 عدم التأكد وعدم تماثل المعلومات -أ

 .”بالمعلومات“لذا، فإن نقطة البداٌة هً أن تعرف ما هو المقصود . تنطوي المحاسبة على توصٌل المعلومات. ١

 .هً دلٌل ٌمكن أن ٌإثر فً قرارات الفرد :المعلومات. ٢

من المهم أن نبلحظ أن بعض التنبإات قد تمثل معلومات لشخص، بٌنما ال تمثل المعلومات لشخص آخر، إذ ٌتوقف ذلك على 

على سبٌل المثال، قد ال ٌكون للتنبإ بالظروف الجوٌة ذات قٌمة معلوماتٌة لعبدهللا إذا كان ٌنوي فقط . الظروف التً ٌتخذ فٌها القرار
 .حضور حفل غنائً أو اللعب فً صالة ألعاب مغلقه، بٌنما تحتل قٌمة معلوماتٌة لعبدهللا إذا كان ٌنوي اللعب فً ملعب مفتوح
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 .  بوجه خاص فً التقارٌر المالٌةحالة عدم التأكد و تبرز . ٣

و ذلك ألن األطراف خارج المشروع ٌتخذون العدٌد من القرارات المتعلقة بإقراض المشروع أو االستثمار فٌه، أو بٌع منتجات له، 

 (.  باإلضافة العتبارات أخرى)وتتوقف نتائج تلك القرارات على أداء المنشؤة فً المستقبل . أو االلتحاق بالعمل فٌه

لذلك فإن احتٌاجات األطراف الخارجٌة تخلق طلباً . وٌعتبر األداء الماضً مصدراً جٌداً للمعلومات التً تساعد فً التنبإ للمستقبل

 .على التقارٌر المالٌة

ومن المإكد ان أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا للمشروع لدٌهم معلومات افضل عن المشروع مقارنة بما بما ٌتوفر لدائنً 

”  عدم التماثل” فإن العرض والطلب على التقارٌر المالٌة هو نتٌجة لوجود ما ٌطلق علٌه . الشركة، او المستثمرٌن فٌها، او موردٌها

 .حٌث ٌكون هناك أطراف لدٌهم معلومات اكثر من غٌرهم

ونظرا الن هذٌن . االختٌار العكسً والخطر األخبلقً: هما(فً سٌاق األسواق)و للتمٌٌز بٌن نوعٌن عدم تماثل المعلومات. ٤

 .المفهومٌن تجرٌدٌان سنعرض مثالٌن لشرح هاتٌن الفكرتٌن قبل تعرفٌهما بصورة رسمٌة
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 :مثال لالختيار العكسي -١

وباعتبارك طالب قد ال تتوافر لدٌك الموارد المالٌة الكافٌة التً تمكنك من شراء سٌارة جدٌدة، . لنفترض انك ترغب فً شراء سٌارة

ماهً مشكلة المعلومات التً تواجهها فً هذه الحالة؟ من الطبٌعً ان البائع تكون لدٌه معلومات اكثر . فانك تفكر فً شراء مستعملة

ٌمكنك بالطبع فحص الحالة الخارجٌة للسٌارة، وعدد الكٌلومترات التً قطعتها بالنظر الى العداد، وربما . منك عن حالة السٌارة

ومع ذلك، فاذا كنت ستشتري السٌارة من شخص اخر، فانه ٌعرف جٌدا حالة السٌارة وأي مشاكل . بعض التفاصٌل األخرى

مٌكانٌكٌة بها، وتارٌخ الصٌانة واإلصبلح، وأي حوادث تصادم حدثت لها، وغٌر ذلك من األمور التً ال ٌبٌنها الكشف الظاهري 

 .  للسٌارة

 

 :مثال للخطر األخالقي -٢

 .  سواء كنت مطالبا بذلك بصفة قانونٌة ام ال –افرض انك نجحت فً شراء سٌارة، وتحتاج االن لشراء تامٌن على السٌارة 

ولكن شركة التؤمٌن سوف تبرم . فمن المتوقع ان ٌكون سلوكك فً حالة شرائك للتامٌن مختلفا عنه فً حالة عدم التامٌن على السٌارة

 .معك عقد ولكن ال تضمن قٌادتك للسٌارة
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 مفهىم االختيار العكسي والخطر االخاللي/ ٣

 .هو نوع من عدم تماثل المعلومات عندما ٌكون لدي احد طرفً العقد مٌزة معلوماتٌة عن الطرف االخر: االختيار العكسي•

هو نوع من عدم تماثل المعلومات عندما ال ٌمكن الحد طرفً العقد مراقبة بعض تصرفات الطرف االخر : الخطر األخالقي•

 .  المتعلقة بتنفٌذ شروط العقد

ولهذا السبب، فإن الخطر . إذ ٌتضمن الخطر األخبلقً معلومات عن تصرفات احد طرفً العقد تكون غٌر متاحة للطرف االخر•

ونظراً ألن األمر ٌتضمن تصرفات، فإن الخطر األخبلقً ٌتعلق بمعلومات عن . ”تصرفات مخفٌة“ األخبلقً ٌمكن تصوٌره بؤنه 
 .  ما قد ٌحدث فً المستقبل
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 المحاسبة في االخاللي الخطر و العكسي االختيار مفهىما تطبيك /٤

مستعم سٌارة بٌع او شراء فان المثال سبٌل على .المحاسبٌة بالمعلومات السابقة المناقشة ترتبط كٌف الذكً القارئ ٌبلحظ سوف*

 . اسهم بٌع او شراء كثٌر عن ال ٌختلف لة

 (.االدارة مجلس و العلٌا االدارة) المنشؤة امور على المطلعٌن لدى تتوافر التً المعلومات لدٌه تتوافر ال المستثمر ان ذلك*

 ( .lemons)” ردٌئة“ كؤسهم المنشؤة اسهم تقٌٌم ٌتم ال بحٌث للمستثمرٌن به موثوق دلٌل توفٌر المنشؤة ادارة على فانه بالتالً و

  ٌمكن حٌث ، له قٌمة ال مرسل كبلم بمثابة هو الحقٌقة قٌمتها من بؤقل مقٌمة المنشؤة بؤن للمنشؤة المنتدب العضو ادعاء ٌعتبر و

 .ذلك ٌدعً أن ألي شخص

توزٌعات سداد مثل ، مكلفة إشارات استخدام للشركة ٌمكن فإنه الشركة سهم بسعر المتعلقة العكسً االختٌار مشكلة على وللتغلب
 .أرباح للمساهمٌن 
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 المحاسبة في االخاللي الخطر و العكسي االختيار مفهىما تطبيك /٤

ً  تحقق ألن تحتاج فإنها ، مستمرة بصورة توزٌعات دفع للشركة وٌمكن فً  كافٌه نقدٌة تدفقات تولٌد من ٌمكنها بما أرباحا

   .للشركة المستقبلً األداء بشؤن اإلدارة ما تتوقعه تعكس أرباح توزٌعات بسداد االلتزام فان بالتالً و . التوزٌعات تلك لتموٌل المستقبل

التً  الطرق إحدى توزٌعات دفع ٌعتبر و .جدٌدة ارباح توزٌعات نقص أو زٌادة عن لئلعبلن كبٌرا المستثمرٌن فعل رد ٌكون ولهذا السبب،

  . ألفعال أقوالها لتحوٌل اإلدارة تستخدمها

ألداء  مباشر غٌر كمإشر المنشؤة أداء عن للمبلك معلومات لتوفٌر المالٌة التقارٌر استخدام ٌمكن ، االخبلقً الخطر مشكلة على للتغلب و
  . اإلدارة

 .السهم على العائد او الدخل صافً مثل لؤلداء بمقاٌٌس المكافؤة لربط (مكافآت) حوافز نظم استخدام ٌمكن فإنه ، ذلك الى اضف
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 : بٌنهما المفاضلة و المحاسبٌة المعلومات فً المرغوبة الخصائص -١

 .ٌطلب مستخدمو المعلومات المحاسبٌة معلومات بمواصفات معٌنة تبعا لنوع عدم تماثل المعلومات الذي ٌوجهونها

ففً حالة وجود مستثمرٌن ٌرغبون فً اتخاذ قرارات بشؤن شراء اسهم الشركة وتحدٌد كم ٌكون سعر السهم، فإن وجود اختٌار عكسً ٌعنً 

 .ٌمكن الشركة من الحصول على أعلى سعر ألسهمها

ر خاطولهذا ٌطلب المستثمرون معلومات مبلئمة لقرارات االستثمار مثل تلك التً تساعدهم فً التنبإ بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة وتقدٌر الم

 .المصاحبة لتلك التدفقات النقدٌة

ونتٌجة لتعدد فئات مستخدمً المعلومات المحاسبٌة واختبلف احتٌاجات كل منهم من المعلومات، فإنه ٌصبح من الضروري إجراء مفاضلة 

 .بٌنهم

على سبٌل المثال، فإن المعلومات المستقبلٌة تكون مفٌدة ألغراض . إذا ال ٌمكن تلبٌة احتٌاجات جمٌع المستخدمٌن بنفس المعلومات المحاسبٌة

 .قرارات االستثمار اال أن التنبإات باألحداث المستقبلٌة ال ٌمكن التحقق منها، وبالتالً فهً غٌر مفٌدة فً تقٌٌم أداء اإلدارة

ٌخٌة تارمن ناحٌة أخرى، فإن قٌاس الربح على أساس نموذج التكلفة التارٌخٌة ٌكون قاببل للتحقق وأقل تؤثٌرا بتبلعب اإلدارة اال أن التكلفة ال

 .لٌست مفٌدة كقٌمة جارٌة ألغراض التنبإ بقٌمة الشركة ولتحدٌد أسعار أسهمها
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 :األرباح إدارة و المحاسبٌة لبلختٌارات االقتصادٌة اآلثار -٢

 وصف على تساعد التً المالٌة التقارٌر إعداد عن مسإولة هً الوقت نفس فً و المنشؤة، تشغٌل عن مسئولة االدارة أن المعروف من

 .أداء المنشؤة

كبٌرة  بدرجة لئلدارة تسمح المعاٌٌر تلك ان اال ، المحاسبٌة المعاٌٌر من مجموعة الى تستند المالٌة التقارٌر هذه أن من بالرغم و

 . المحاسبٌة التقدٌرات و السٌاسات اختٌار فً المرونة من
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 نظرية المحاسبة المالية

وتعكس المرونة فً . وهو ان المعاٌٌر المحاسبٌة تكتب بمصطلحات عامة بحٌث ٌمكن تطبٌقها فً منشآت اعمال تختلف أنشطتها: األول•

فان طرٌقة الوارد أوال على سبيل المثال، . اختٌار السٌاسات المحاسبٌة الفكرة البسٌطة بانه ال ٌوجد معٌار واحد ٌبلئم جمٌع الحاالت
لتدفق تكلفة المخزون توفر معلومات مفٌدة بدرجة اكبر من طرٌقة المتوسط المرجح للتكلفة بالنسبة لبعض ( FIFO)صادر أوال 

 .الشركات، وقد ٌحدث العكس بالنسبة لشركات أخرى

 

كم من حسابات  على سبيل المثال، –ٌقضً استخدام نظام المحاسبة وفقا ألساس االستحقاق بضرورة عمل تقدٌرات مستقبلٌة : الثاني•

المدٌنٌن ٌتوقع عدم تحصٌله، وما هو العمر االفتراضً لآللة؟ وال تستطٌع المعاٌٌر المحاسبٌة تحدٌد ما ٌجب ان تكون علٌه تلك 

 .التقدٌرات حٌث انها تحدد لكل حالة على حده

فاذا . ونظرا لوجود هذه  المرونة فً اختٌار السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة، فانه ٌمكننا توقع ان ٌحاول المدٌرون االستفادة من وجودها

 .فهمنا دوافع اإلدارة، فانه ٌمكننا توقع الطرٌقة التً تستخدم اإلدارة بها هذي المرونة

 

 *النظرية اإليجابية للمحاسبة*وٌطلق الى فهم دوافع المدٌرٌن، واالختٌارات المحاسبٌة، وردود األفعال بالنسبة للمعاٌٌر المحاسبٌة 
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تفسير كيف تتفاعل المعلىمات المحاسبية مع أسىاق األوراق 
 المالية

 .المعلومات المحاسبية وأسواق األوراق المالية -١

فً األسواق التً ٌوجد بها عدد كبٌر من المشترٌن والبائعة . تتأثر أسعار األوراق المالية بسرعة توفير المعلومات المحاسبية. أ

الذٌن ٌسعى كم منهم لتعظٌم أرباحه، ٌقوم المتعاملون باستمرار بتحلٌل المعلومات التً ٌحصلون علٌها وٌتصرفون بناء على ذلك 

 .وبالتالً، عندما تصبح التقارٌر المحاسبٌة متاحة للعامة، تتغٌر أسعار األوراق المالٌة كرد فعل لهذه المعلومات بسرعة

ٌطلب المتعاملون فً السوق جمٌع المعلومات المبلئمة لتسعٌر . تتنافس المعلومات المحاسبية مع المصادر األخرى للمعلومات. ب

،  ونتٌجة لذلك. وفً سبٌل ذلك ٌبحثون عن وٌستخدمون مصادر مختلفة للمعلومات باالضافة للتقارٌر المحاسبٌة. االوراق المالٌة

ٌتوقف الطلب على التقارٌر المحاسبٌة على مقدرة هذه التقارٌر على توصٌل معلومات مفٌدة ألغراض تحدٌد أسعار األوراق المالٌة 

 .تمثل اضافة ألي معلومات أخرى متاحة
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تفسير كيف تتفاعل المعلىمات المحاسبية مع أسىاق األوراق 
 المالية

و ) ٌجب أن ٌدرك مستخدمو القوائم المالٌة . المعلومات الجديدة وتلك التي انعكست من قبل على االسعارمن المهم التمييز بين . ج

 .ما إذ كانت المعلومات التً ٌفحصونها قد سببت بالفعل   تغٌٌرا فً اسعار االسهم( غٌرها من المعلومات 

إن االفراد الذٌن تتوافر لدٌهم معلومات خاصة غٌر متاحة . يمكن تحقيق عوائد غير عادية باستخدام معلومات غير متاحة للعامة. د

سوف ٌمنع ( خصوصا االختٌار العكسً ) وجود عدم تماثل المعلومات . لغٌرهم ٌمكنهم بٌع او شراء االوراق المالٌة بعوائد كبٌرة

المستثمرٌن من التعامل فً سوق االوراق المالٌة نظرا النهم سوف ٌخسرون فً المتوسط نتٌجة وجود افراد لدٌهم معلومات افضل 

 .حٌث تعتبر مكاسب المتعاملٌن الداخلٌٌن خسائر للمتعاملٌن الخارجٌٌن، غٌر متاحة لهم
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تفسير كيف تتفاعل المعلىمات المحاسبية مع أسىاق األوراق 
 المالية

المتعاملٌن فً اسواق . يمكن ان تفترض التقارير والمعايير المحاسبية ان مستخدميها لديهم مستوى معقول من المعرفة. هـ

واذا كانت االوراق المالٌة . واالعمال بصفة عامة، والتموٌل، االوراق المالٌة لدٌهم مستوى جٌد من المعرفة فً مجاالت المحاسبة

فلٌس من الضروري ان تكون المعلومات المحاسبٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة ، التً ٌتم تداولها فً اسواق عامة تحدد اسعارها بكفاءة

وانما ٌكفً التاكد من ان جانبا كبٌرا من المتعاملٌن فً السوق لدٌهم القدره على ، مفهومة بالنسبة لجمٌع المستخدمٌن المحتملٌن

 .استخدام المعلومات بحٌث تعكس االسعار تلك المعلومات

 

 استخدام معلومات اسواق االوراق المالية في المحاسبة -٢

فإن اسعارهذه االوراق المالٌة تكون مإشرات ٌمكن ، اذا كانت االسواق التً تداول هذه االستثمارات هً اسواق تتمتع بالكفاءة

 .االعتماد علٌها بالنسبة لقٌمتها االساسٌة 
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