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يف السنوات األخرية بشكل كبري حىت أصبح من الصناعات األكثر قوة، ومن أهم  إنتشرتطور التأمني و 

فالشركات واهليئات املختلفة جتد يف التأمني الدرع  ،دولةي ألي قتصادالركائز األساسية اليت تدعم النشاط اإل

ا ورؤوس أمو    .هاإستمرار اهلا ضد املخاطر املتوقعة وضمان الواقي والوسيلة الفعالة حلماية ممتلكا

ويتمثل النشاط التأميين يف قيام شركات التأمني بتلقي طلبات التأمني من العمالء أو شركات التأمني       

ااألخرى، ودراستها  يرتتب عند إبرام العقود وإصدار وثائق التأمني حقوقا لشركات  ،واختاذ القرارات املناسبة بشأ

يمة التعويضات املطالب بأدائها للمؤمن هلم واملستفيدين ات تتمثل يف قإلتزامالتأمني يف شكل أقساط التأمني، و 

ا إختالفمن عقود التأمني عند حتقق األخطار املؤمن عليها، مما جيعل نشاط التأمني يتميز بطبيعة خاصة ختتلف 

  .ية األخرىقتصادجوهريا عن األنشطة اإل

ي، األمر قتصادلنشاط وأمهيته يف التطور اإلفيها الوعي التأميين مكانة هذا ا إنتشرولقد أدركت الدول اليت       

بتنظيمها احملاسيب واملايل من خالل  هتمامالذي دفعها إىل اإلشراف على الشركات القائمة على إدارته واإل

دف حتقيق رقابة الدولة ومحاية أموال املؤمن هلم موعة من القوانني التنظيمية والتشريعية،    .إخضاعها 

م التأميين أحد القنوات الفعالة يف تعبئة املدخرات احمللية، وتوظيفها يف شكل قروض وأدوات يعترب النظا       

  . ية األكثر كفاءة ومردوديةقتصادية وتوجيهها حنو القطاعات اإلإستثمار 

، إىل إنشاء نظام تأميين يوافق منوذج التنمية ستقاللمن هنا بادرت السلطات العمومية اجلزائرية منذ اإل  

ية املتبع، إذ كان تصميم هذا النظام وتنظيم أدائه، خيضع ملبدأ التخطيط املركزي لكل القرارات املرتبطة صادقتاإل

ا  ،يد التعويضات عن الكوارث احملققةبالتأمني والوفاء بتسد مما يعين أن قرارات تقدمي اخلدمات التأمينية اليت تقوم 

  .ه الشركاتشركات التأمني، تتخذ عمليا يف مكان آخر غري هذ

  ةــــــــــــــة العامـــــــــــــــالمقدم
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هذه الشركات بتأمني أخطار اليت قد تتعرض هلا مؤسسات القطاع العمومي، قد شكل عبئا  إلتزاملذا ف

إذ ولدت هذه العملية بعض الرتاخي يف دفع  ،ا حال دون حتقيق األهداف املرجوةثقيال على وضعيتها املالية، مم

ط بطرق علمية تعتمد على أقساط التأمني وكذا عدم دراسة ومتابعة ومراقبة عمليات التأمني وكذا حساب األقسا

إذن باإلضافة إىل اإلختالالت اهليكلية، فإن شركات  ،اتلتزامحتماالت والتقدير التقين للحقوق واإلنظرية اإل

ائق أمام توسعها وتطوير ة تتخبط يف العديد من املشاكل من بينها سوء التسيري، مما جعلها تقف كعالتأمني اجلزائري

ا تم هذه الشركات  بدراسة مردوديتها من أجل حتقيق الرحبية، كغريها من شركات التأمني يف باقي  ،نشاطا إذ ال 

 . دول العامل

ي، أدركت حينها السلطات العمومية بأن أزمة قتصادالوطين وظهور الركود اإل قتصادبتوسع إختالالت اإل   

هي قبل كل شيء أزمة نظام، وأصبحت أمناط التنظيم والتسيري السائدة سابقا غري ناجعة، وأنه ال ميكن  قتصاداإل

ة ، خاصقتصادإال عن طريق تغيري النموذج املمركز واإلداري لتسيري اإل ية الوطنيةقتصادالقضاء على أزمة الفعالية اإل

  . ية واملالية الدوليةقتصادمع ما متليه املعطيات اإل

بعا مجلة من تق، دون املرور مبرحلة انتقالية تالسو  إقتصادخمطط إىل  إقتصادغري أنه ال ميكن التحول من 

مما دفع السلطات العمومية إىل التفكري يف إدخال  ،ذرية على املستوى اجلزئي والكلياإلجراءات اإلصالحية اجل

ية، ستقاللإصالحات عميقة على هذا النظام، هدفها إعطاؤه األدوات الضرورية للعمل كمؤسسات تتمتع باإل

مبستوى أدائها  هتمامإذن فال بد هلذه املؤسسات اإل ،ية والتطورستمرار ة تسمح هلا باإلدف لتحقيق مردودي

ا  لذلك وجب ،واملتعلقة أساسا بتحقيق الرحبية ل حتقيق أهدافها املرجوةومروديتها، من أج عليها تكييف نشاطا

ا وحتديثها، يف هذا اإل ا ووسائل عملها وتنويع معامال وهو ما ميثل سبب وجودها، جتاه من خالل تطوير إمكانيا

  .املفروض عليها سابقافتقدته هذه الشركات لفرتات زمنية طويلة بسبب الطابع اإلداري إوهو ما 

ي، ومع مجلة قتصادفنظرا للدور الكبري الذي تؤديه شركات التأمني ضمن فعاليات النشاط اإل

ائية ستقاللية تتمتع باإلإقتصاداإلصالحات اليت عرفتها وبتحوهلا إىل مؤسسات  ية املالية وكذا إلغاء وبصفة 
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ال للمستثمإ رين اخلواص ومتكينهم من إنشاء شركات على شكل شركة حتكار الدولة لعمليات التأمني، وفتح ا

عتماد من وزارة املالية، فإن إعمليات التأمني بعد احلصول على  ذات أسهم أو شركة ذات شكل تعاضدي ملمارسة

تقوية هذا الدور من خالل تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية، سوف يساهم وبشكل ملحوظ يف جعل هذه 

  . الوطين باجلزائر قتصادجيايب على اإلإي عليه حاليا، مما سينعكس وبشكل مستوى أحسن مما هالشركات على 

بــد أن تتناسـب مــع خصوصـيات هــذا النشـاط، فهــي غالبـا مــا توصــف  وألن احملاسـبة يف شــركات التـأمني ال        

ا م جيعل من املعلومات احملاسـبية الـيت نفرادها ببعض اخلصائص غالبا ما إعقدة وصعبة الفهم والتفسري، كما على أ

ية قتصــادينتجهـا النظـام احملاسـيب هلــذه الشـركات خمتلفـة نوعـا مــا عـن تلـك املعلومـات احملاســبية املتعلقـة باألنشـطة اإل

ومتيز القرارات املتخذة على مستوى شركة التـأمني إزاء املشـاكل املطروحـة والـيت قـد تعيـق  إختالفاألخرى، وبالتايل 

  .مسارها

حماسبة التأمني حتتفظ بدورها التقليدي يف جمال حتديد وقيـاس وتصـنيف املعلومـات املختلفـة، فهـذا ظلت إن        

دة كـل تصـرف أو قـرار يتخـذه ال مينع من أن تكـون مصـدرا أساسـيا للبيانـات واملعلومـات احملاسـبية الـيت تشـكل قاعـ

ــا لغــة األرقــام، فــإن هلــذه األخــري  ،املســري ة دالالت ومعــاين كثــرية تعكــس الصــورة احلقيقيــة لشــركة فعلــى الــرغم مــن أ

التأمني يف تاريخ حمدد، وعلى أساسها توضع اخلطط اإلسرتاتيجية وتبىن السياسات التصحيحية واملعدلة اليت تكفل 

  .جناحها وتطورها

I. إشكالية البحث: 

احملاســبني بــالقرارات كنتيجــة  إهتمــامزداد معهــا إات احملاســبية يف شــركات التــأمني و زدادت أمهيــة املعلومــإلقــد        

حتيـاج اإلدارة إىل إويظهـر ذلـك يف تضـاعف  ،وات األخـريةللتطورات السريعة اليت تشهدها صناعة التـأمني يف السـن

معلومـات متنوعـة وبكميـات هائلـة تشـكل اإلطـار الفكــري والعملـي للقـائمني علـى وضـع اخلطـط والسياسـات الــيت 

  .لتأمنيحتقق األهداف العامة لشركة ا
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ويقع إسهام حماسبة التأمني من خالل ما توفره من معلومات حماسبية ذات جودة تستعمل ألغراض التوجيه،        

اإلرشاد وإرساء األسس الـيت تسـتند عليهـا اإلدارة يف مهـام التخطـيط وتقيـيم األداء ووضـع القـرارات املناسـبة، سـواء 

  . ركة التأمني، أو على مستوى األنشطة اإلدارية العاديةعلى مستوى األنشطة التقنية اليت متثل حرفة ش

  :من هذا املنطلق، تنبثق إشكالية البحث يف صيغتها التالية              

باإلطار النظري للمحاسبة وفقا  لتزامهل تعد البنية المالية التحتية لشركات التأمين قادرة على اإل        

تخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير إلية؟ هل تتمكن شركات التأمين من لمعايير اإلبالغ المالي الدو 

هل هناك معوقات تحول دون قدرة شركات التأمين على تطبيق معايير اإلبالغ  اإلبالغ المالي الدولية؟

  المالي الدولية؟ 

II. فرضيات البحث: 

  :الفرضيات التالية لإلجابة على هذه التساؤالت وكمنطلق للدراسة، فإننا قمنا بوضع        

باإلطار املفاهيمي للمحاسبة وفقا معايري  لتزامتعد البنية املالية لشركات التأمني قادرة على اإل: الفرضية األولى

  . اإلبالغ املايل الدولية

  .تعد البنية املالية لشركات التأمني قادرة على تبين وتطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية: الفرضية الثانية

  .ختاذ القرارات يف حالة تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدوليةإتتمكن شركات التأمني من : الفرضية الثالثة

  .هناك معوقات حتول دون قدرة شركات التأمني على تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية: الفرضية الرابعة

III. أهداف البحث: 

  :ألهداف التاليةتأيت دراسة وحتليل هذا املوضوع لبلوغ ا         

    حماولة إلقاء الضوء علـى اإلطـار النظـري للمحاسـبة وكـذا معـايري اإلبـالغ املـايل الدوليـة واملنصـوص عليهمـا

 .من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية
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  لـس معرفة مقدرة البنية املالية لشركات التـأمني اجلزائريـة علـى تطبيـق اإلطـار النظـري للمحاسـبة املاليـة وفقـا 

 . الدوليةمعايري احملاسبة 

 اإلطالع على واقع شركات التأمني يف اجلزائر بشكل عام ومعرفة بنيتها املالية بشكل خاص  . 

   اجلزائريـة مبـدى أمهيـة حماسـبة التـأمني ودورهـا يف حتديـد القـرارات  توعية وتنبيـه املسـؤولني يف شـركات التـأمني

 .يف ظل معايري اإلبالغ املايل الدولية

   ختـاذ إعتمـادهم علـى احملاسـبة يف عمليـة إالشـركات اجلزائريـة للتـأمني ومـدى املسـريين يف  إهتمـامقياس مدى

 .القرارات

   ان البحــث يف جمــال األنظمــة احملاســبية املتخصصــة املســامهة يف احلــد مــن اجلمــود النســيب الــذي يعرفــه ميــد

وبالتحديد تلك املتعلقـة بنشـاط التـأمني، وهـذا بـالنظر لقلـة ونـدرة الدراسـات الـيت تناولـت هـذا املوضـوع، ال 

ختــاذ القــرارات علــى مســتوى شــركة التــأمني وأســاليب معاجلــة املعلومــات إيما مــن زاويــة اإلشــارة إىل عمليــة ســ

 .احملاسبية املتوفرة

   إبراز أمهية وخصوبة البحث حمل الدراسة وإمكانية مواصلة البحث فيه. 

   املسامهة يف إثراء مكتبة اجلامعة مبرجع باللغة العربية يف ميدان حماسبة التأمني  . 

IV. أهمية البحث: 

ـدف إىل معاجلـة موضـوع ا        ا حلقة وصل يف سلسـلة البحـوث الـيت  لتـأمني إن أهم ما متثله هذه الدراسة كو

واجلوانــب احملاســبية اخلاصــة بــه، فقضـــية وظيفــة حماســبة التــأمني ودورهــا يف إجنـــاز وحتقيــق أهــداف شــركات التـــأمني 

ــة تســتدعي الكثــري مــن اإل وذلــك لنقــف علــى مــدى إدراك ووعــي مســؤويل ومســريي هــذه  ،والدراســة هتمــاماجلزائري

ـــا يف معاجلـــة  الشـــركات، ال ســـيما ذوي الصـــلة املباشـــرة باألنشـــطة التأمينيـــة، بأمهيـــة املعلومـــات الـــيت تنتجهـــا وكفاء

ية الكبـــرية والتغـــريات قتصـــادوتســـيري خمتلـــف املشـــاكل علـــى مســـتوى أنشـــطتها، ولعـــل ذلـــك مرهـــون بـــالتحوالت اإل

  .الوطين عامة، وقطاع التأمينات بصفة خاصة قتصادلى مستوى اإلامللحوظة ع
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فبعد حترير سوق التأمني ومع قدوم املؤمنني اخلواص كنتيجة لإلصالحات اليت مست قطاع التأمني منذ سـنة        

 ، ظهرت منافسة بني الشركات اخلاصة والشركات العمومية التقليدية، أدت مبسريي الشركات العموميـة إىل1995

ستبعاد نتائج احملاسبة يف التسيري العقالين والرشيد، وإمهال دورها إ، و هتمامإعطاء عامل املنافسة احليز األكرب من اإل

ختــاذ القــرارات، وغريهــا مــن الوظــائف األساســية إلدارة شــركات التــأمني، إائف التوجيــه والتخطــيط والرقابــة و يف وظــ

ـــدور ـــورة هـــذا ال ـــد وبل ـــأيت هـــذه الدراســـة لتأكي ـــأمني وإثبـــات أن وت ـــريني حملاســـبة الت ، وتصـــحيح نظـــرة املســـريين اجلزائ

  . املعلومات اليت توفرها هي من األسس املهمة يف صياغة خمتلف القرارات

ستطاعت الباحثة حتديد املعوقات اليت حتول دون قدرة شركات التأمني على إن إونظرا ألمهية هذا القطاع ف

التوصـيات املناسـبة  وإعطـاءاملايل الدولية واملتعلقة بعقود التـأمني،  اإلبالغا معايري تطبيق معايري احملاسبة الدولية وكذ

ة البنيــة املاليــة، ممــا ســيكون لــه لتــذليل تلــك املعوقــات فقــد تســاهم ولــو بشــكل بســيط يف الرفــع مــن الصــعاب وتقويــ

  .     اجلزائري ككل قتصادجيايب على اإلإنعكاس وبشكل إ

V. أصالة الموضوع: 

يعد موضوع حماسبة التأمني والقرارات اخلاصـة بنشـاط شـركات التـأمني مـن املواضـيع الـيت تنـدر الكتابـة فيهـا،        

وفيمـا يتعلــق مبسـح الدراســات الســابقة يف هـذا املوضــوع، فـال توجــد تلــك الـيت تناولــت موضـوعنا، حيــث كانــت يف 

ـدف أساسـا إىل التعريـف مبحاسـبة التـأمني جمملها عبارة عن حماوالت متفرقة وحمدودة تنطلق من تصورات  نظرية و

إن الدراسة احلالية حتاول أن متزج بني الفكر احملاسيب التأميين  ،خلاص دون التطرق ملوضوع القراراتوإظهار طابعها ا

والواقــع العملــي، مــن خــالل حماولــة ربــط نتــائج النظـــام احملاســيب بــالقرارات املتخــذة علــى مســتوى النشــاط التـــأميين 

    .والوصول إىل نتائج ميكن تعميمها

VI. المناهج المتبعة في الدراسة: 

لــى ســتعانة مبنــاهج متعــددة، وذلــك لإلجابــة ع موضــوع حماســبة التــأمني ضــرورة اإلتقتضــي طبيعــة الدراســة يف      

عتمـاد علـى املـنهج التــارخيي وعة مسـبقا، حيـث مت اإلختبـار صـحة الفرضـيات املوضـإالتسـاؤالت العامـة املطروحـة، و 



  خ   .....................................................................................................................املقدمة العامة  
 

ة عند تتبعنا ملراحل تطور التـأمني، وكـذا عنـد تعقبنـا ملسـار نظـام التـأمني يف اجلزائـر ودراسـة خمتلـف التحـوالت احلادثـ

ـــأيت ـــة حمـــدد وي ـــة زمني ـــد كـــل مرحل ـــة إ عن ـــب النظري ـــع اجلوان ـــري يف مجي ـــي بشـــكل كب ســـتخدام املـــنهج الوصـــفي التحليل

بيعــة املوضــوع املعــاجل، إىل جانــب املــنهج اإلحصــائي املســتخدم يف الدراســة امليدانيــة والتطبيقيــة، كحتميــة أملتهــا ط

وقد مت إسقاط الدراسة النظرية على شركات التأمني  ،مجع وتصنيف البيانات يف اجلداول وعلى وجه اخلصوص عند

    .     اجلزائرية

VII. مصادر الدراسة: 

  :عتماد على مصدرين أساسيني مهاالبحث النظرية والتطبيقية مت اإل دف اإلملام جبميع جوانب          

 ـــة ـــة، : الدراســـة النظري ـــب املوضـــوع النظري ـــة جوان ـــدف تغطي ـــأمني، و ـــة حملاســـبة الت ـــاول األســـس النظري وتتن

ـــة والفرنســـية، واملرتبطـــة بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر  ـــاللغتني العربي ـــاملراجع املختلفـــة ب ـــة ب اســـتعانت الباحث

الت واملقاالت والتقارير املنشورة يف الدوريات العلمية وامللتقياتمبوضوع   .البحث، إىل جانب ا

 سـتخدام أدوات ووسـائل البحـث امليـداين املتمثلـة إيـث مت مجـع البيانـات مـن امليـدان بح: الدراسة التطبيقيـة

القيـود التنظيميـة  عتبـاراإليف السجالت، الوثائق واملسـتندات احملاسـبية، التقـارير الداخليـة، مـع األخـذ بعـني 

ستخدام خمتلف النصوص القانونية الصادرة يف السنوات السـابقة ويف إفروضة على شركة التأمني، وذلك بامل

الوقــت احلاضــر وإبــراز أثرهــا علــى اإلطــار احملاســيب للشــركة، إضــافة إىل ذلــك مت إجــراء عــدد مــن املقــابالت 

احل واألقســام، للوصــول إىل األهــداف احملــددة مــن الدراســة الشخصــية مــع املســريين والتقنيــني ورؤســاء املصــ

 .  امليدانية

VIII. أقسام البحث: 

دف معاجلة وحتليل إشكالية البحث املطروحـة وإثبـات صـحة الفرضـيات املوضـوعة، مت تقسـيم املوضـوع           

  :فصولمخسة إىل 
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 وره وتصــنيفاته واألســس التقنيــة الــيت ويتنـاول املفــاهيم العامــة للتــأمني مــن خــالل اإلشـارة لتطــ :الفصــل األول

يقوم عليها، إضافة إىل التعـرض لشـركات التـأمني وكـذا بدراسـة وحتليـل النظـام احملاسـيب لشـركات التـأمني مـن 

 . خالل إبراز خصوصيات احملاسبة ومدى تأثرها بطبيعة نشاط التأمني

 ـــاني ختـــاذ إلاذ القـــرار، مـــن خـــالل التعـــرض إختـــر املفـــاهيمي للمحاســـبة املاليـــة و وخيـــتص باإلطـــا :الفصـــل الث

 .يف صياغتهااإلجراءات املعتمدة املعايري احملاسبية و املفاهيمي للمحاسبة املالية و  اإلطار، القرارات

 مبعيـار عقــود وعــرض املعـايري ذات العالقـة  اإلطـار  املفــاهيمي ملعـايري اإلبـالغ املـايل الدوليـة :الفصـل الثالـث

 .ختاذ القراراتمني، وكيفية مسامهة املعيار يف إعقود التأ، وتبيان معيار التأمني

 حيــدد هــذا الفصــل اإلطــار املنهجــي للدراســة امليدانيــة، مشــتمال التعريــف بقطــاع التــأمني يف  :الفصــل الرابــع

، وكذا النظام احملاسـيب املـايل اجلزائـري، والتعـرف علـى التنظـيم احملاسـيب لشـركات اجلزائر والشركات العاملة فيه

  .تأمني اجلزائريةال

 مت ختصيصه للدراسة امليدانية، حيث يربز مناهج وأدوات البحث املسـتعملة، وكـذا حتديـد  :الفصل الخامس

ختبـار فرضـيات الدراسـة والنتـائج الـيت مت ة اإلحصـائية للبيانـات، والتعـرض إلأدوات الدراسة وأساليب املعاجلـ

 . إليهاالتوصل 
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يتعرض اإلنسان يف حياته اليومية إىل أخطار إن حتققت تسببت يف خسائر نفسية أو مادية أو        

دف إىل اإلإالتـأمني و اليت تصيبه ظهرت فكرة كالمها معا، ولدرء هذه املخاطر  حتياط زدهرت بتطوره، وهي 

واحلذر من حوادث املستقبل وتفادي اخلسائر املتوقعة، واليت ال ميكن لإلنسان أن يتصدى هلا أو أن حيدد مقدارها 

  .أو جسامتها والنتائج املرتتبة عنها

تمعات احلديثة أن يتجمع األفراد بعدد ك         ة املخاطر ظهرت شركات وملا كان من الصعب يف ا ا اف 

م، فأصبح للعمل التأمني لتقوم حبمايتهم، من خالل رد اخلسائر ودفع التعويضات واحملافظة على األفراد وممتلك ا

قتصادي وذلك عن طريق تعبئة مدخرات األفراد والشركات، وتوظيف هذه األموال يف شىت إالتأميين هدف 

االت   .ا

على احلسابات  شركات التأمني نعكس أثر النشاط التأميين الذي تقوم بهلتأمينية إونظرا لتطور اخلدمات ا

ا، كما أن طبيعة نشاطها حيدد شكل وعدد الدفاتر املستخدمة،   اليت يتم من خالهلا تسجيل وتبويب عمليا

ليت يتم إعدادها يف كذلك جند أن تعدد أنواع العمليات التأمينية يعكس أثره على عدد ونوعية احلسابات اخلتامية ا

  .خر الفرتة املالية، حيث يتم إعداد حسابات ختامية لبيان نتيجة أعمال كل فرع من فروع التأمنيآ

األخرى يف درجة تأثرها  اإلقتصاديةني ختتلف عن غريها من األنشطة إال أن احملاسبة يف شركات التأم

رتباطها بالقوانني واألنظمة اليت تصدرها الدولة ومدى إاليت تزاوهلا هذه الشركات، بطبيعة العمليات التأمينية 

  .لإلشراف والرقابة على قطاع التأمني

       

  شركات التأمينمحاسبة   :الفصل األول
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، حيث يتضمن املبحث األول اإلطار العام للتأمني من ثالث مباحثسيتم تناول هذا الفصل من خالل      

ا، وعملية التأمني   حني يف ،وإعادة التأمني والتأمني املشرتكحيث نشأته وتعريفه وأطرافه وأنواع التأمينات وتقسيما

ار  ستثمارها لألموال،إحملة عن شركات التأمني وكيفية يتعرض املبحث الثاين  ، أما قابة الدولة ألنشطتها وخصوصيا

  .املبحث الثالث فيتضمن التنظيم احملاسيب لشركات التأمني
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  اإلطار العام للتأمين :المبحث األول

فراد جتماعية بفضل ما يقدمه من أمان وطمأنينة ألواإل اإلقتصاديةدي التأمني دور هام يف احلياة يؤ           

  .تمع، وهو نظام يصمم ليقلل من األخطار اليت قد حتدث مستقبالا

إلبراز هذا الدور سيتم التعرض أوال للتأمني من حيث النشأة والتعريف وكذا أطرافه وأنواع التأمينات         

ا، وعملية التأمني وإعادة التأمني والتأمني املشرتك   .وتقسيما

  :وتعريفه ننشأة التأمي -1

ستقرار النفسي، لذا وجب علينا تبيان إلواخرية نظرا حلاجة الفرد لألمن نتشر يف السنوات األإتطور التأمني و        

  .نشأة التأمني وتعريفه

   :نشأة التأمين -1-1

بل حمصلة تطور طويل وبطيء، ليعيش  بيا فلم تكن نشأته على يد املشرعيتسم نظام التأمني باحلداثة نس       

 ،لتضامن بني أهل احلرفةوالبدايات األوىل له كانت يف صورة ا ،اإلنسان يف أمان ويتمكن من مواجهة خماطر احلياة

وكان  ،شرتاك كل منهم مببلغ من املـالإاء اخلسارة اليت قد تلحق أحدهم بلتبادل املعونـة بينهم حيث يتحمل األعض

ال األول لظهور التأمني ه   .حريزدهار التجارة، وهذا يف صورة نظام القرض البإاملخاطر البحرية إثر  يا

 قبل امليالد على أن التجار يتفقون فيما بينهم يف 2250سنة  )1(فعند البابليني ورد يف قانون حامورايب       

 إحبارها إىل مسافات ال أما إذا فقدها نتيجة خلطأ أو، ما إذا فقد أحدهم سفينته ستشيد له أخرى بدال عنها حالة

  .بأخرى جديدةإليها السفن عادة فال حيق له املطالبة  تذهب

  أما الفينيقيني برزت لديهم صورة أوضح للعقد، حيث يتعهد شخص ملالك السفينة بتحمل خماطر الرحلة          

                                                             
  .  15 :، ص1979الشرائع العراقية القدمية، دار جمدالوي، بغداد،  ،فوزي رشيد (1)
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البحرية مقابل مبلغ معني، فإذا هلكت السفينة يفقد املتعهد القرض الذي دفعه للمالك، أما إذا وصلت بسالم  

  .غ القرضفإن املقرتض حيصل على فائدة مرتفعة جبانب مبل

هذا النظام وإن كان حيقق األمان بالنسبة للمالك إال أنه يعد دربا من دروب املقامرة ويتسم بالطابع          

الفردي مما يبعده عن مفهوم التـأمني الذي يقوم على أساس التعاون املتبادل، مما أدى إىل حترمي القرض الربوي من 

زدهرت التجارة يف إقي يف القرن الرابع عشر، حيث طرف الكنيسة والتطور حنو ظهور التأمني البحري مبعناه احلقي

السفن  حوض البحر األبيض املتوسط، فقد أصبحت هناك محاية للمتملكات يف النقل البحري سواء احلمولة أو

ب السفن من طرف القراصنة، وهذا ما نص عليه  نفسها، واألضرار النامجة عن تعطل اآلالت وكذلك غرق أو

  .م1300سنة  قانون ويسيب

م، كما توجد آثار 1329أفريل22أقدم وثيقة تأمني يف العامل حمفوظة مبتحف جنـوب إيطاليا وحتمل تاريخ        

وركا م لضمان محولة سفينة سانتاكالرا واليت كانت متوجهة إىل جزيرة ماي1374ألول عقد تأمني والذي أبرم سنة 

  .فع مقدمالتزام برد قرض إىل قسط يداإلسبانية، وقد مت حتويل اإل

، وأقاموا فيها تنظيمات 14نتقلت هذه املهنة إىل إجنلرتا على يد اللومبارديني اإليطاليني يف القرن إوقد        

جتارية مكنتهم من توسيع نفوذهم وتعزيز مركزهم املايل، فنشطت أعماهلم حىت صار أحد شوارع اجنلرتا آنذاك 

م، 1688وذلك سنة  إدوارد اللويدزوكان يرأسها  اللويدزمث ظهرت مجاعة إجنليزية تسمى . اللومبارديسمى بـ 

جتماعات األطراف املهتمة بالتأمني، فتطورت ر التاميز يف لندن ناديا ومقرا إلوالذي جعل من مقهى جبانب 

 يها قانون التأمنياألعمال وأصبحت تربم على شكل عقود تأمينية حمررة وممضاة بشكل رمسي، وقد أضفى عل

  تأميين    زدادت بذلك هيئات اللويدز متانة وقوة عرب العصور فأصبحت أكربإصفة الشرعية فم 1745سنة البحري 

  .)1(يف العامل 

                                                             
    .22 : ، ص1998ية والتطبيق، دار جمدالوي، عمان، حممد جودت ناصر، إدارة أعمال التأمني بني النظر  (1)
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م والذي تسبب يف 1666أما عن التأمني الربي فقد ظهر إثر احلريق الكبري الذي شب يف لندن سنة        

ا العادية احلريق ضمت شركات التأمني البحوهائلة، وعقب هذا خسائر كبرية  التـأمني ضد احلرائق، ري إىل عمليا

قتصارها على تأمني املباين فقط دعت احلاجة إىل ظهور شركات للتأمني تقوم بتأمني األثاث واملباين لكن نظرا إل

ن جهة أخرى ظهرت الشركات يف إجنلرتا م اإلقتصاديةوالبضاعة، ونتيجة هلذه احلاجة امللحة من جهة وتطور احلياة 

ومنذ ذلك احلني  ،الصناعية والتجارية محاية كاملةات خطر احلريق، من أجل محاية املؤسساملسامهة للتأمني ضد 

  .أخذ يربز هذا النوع يف معظم بلـدان العامل وخاصة يف فرنسا وأملانيا والواليـات املتحدة األمريكية

مث ظهرت صور جديدة للتأمني على احلياة وذلك بوضع جداول وإحصاءات خاصة بالـوفيـات، تتيح حتديد        

كتساب الشرعية القانونية والعملية، إعلى حنو علمي وفين دقيق مما أدى إىل  )1(حتمال الوفاة وقسط التأمنيإدرجة 

   .حياة اإلنسان من قبيل املضاربة على بعد أن كان يعترب

وتأمني  ظهرت التأمينات من املسؤولية وحوادث العمل ومن األضرار اليت تسببها اخليول 19خالل القرن و        

  .             نتشار اآلالت امليكانيكية وتعرض العمال ملخاطرهاإو  الثورة الصناعية ، وهذا كله بسبب تطورالسيارات

وهذا إلعطاء ضمانـات أكثر للشركات املتواجدة يف  ليودسمن طرف  )2(وقد ظهرت تقنية إعادة التأمني     

باسكال حتماالت واليت هي من أصل فرنسي األسس العملية والعلمية حلساب اإلامليدان، وذلك مع تطور 

، والتقديرات األولية باسكال وفرمانواملنطق  الغرانج والبالسستعمال أدوات رياضية وإحصائية إ، و وبرنولي

  .عتماد املنهج العلميات احلسابية لقسط التأمني وبذلك هؤالء أثروا على املؤشر  ، كلجون غرنتللمجتمع 

زدادت حجم عملياته وكثرت جماالته، بسبب تطور األنظمة إتعددت مظاهر التأمني و أما يف القرن احلايل        

جتماعية وتعقد احلياة احلديثة وزيادة املخاطر فيها والتمركز السكاين يف املدن، فأصبح يغطي الكثري واإل اإلقتصادية

من األحداث الطبيعية كالوفاة واألمراض اليت تصيب احليوان والنبات، باإلضافة إىل املخاطر النامجة عن احلـروب 
                                                             
(1) Denis Clair, Lambert,  Economie des assurances, Armand Collin / Masson, 1996, p 8.  
(2) Ibid, p 10.  
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ر اآلالت، التأمني على الديون واملسؤولية املدنية والنقل اجلـوي بعد ظهور الطـائرات، التأمني ضـد احلوادث وتكس

ستخدام الذرة يف التجارب إونظرا لتطور العلم و ، )ؤولية املهنية للطبيب أو اجلراحاملسؤولية عن فعل غري، املس(

الصناعية تنوعت منتجات التأمني والعقود املربمة، واليت سوف تظل يف  واخرتاع األقمارالنووية ورحالت الفضاء 

  .ور دائم مادام العلم ليس له حدودتط

  :تعريف التأمين -1-2

نظرا ألمهية التأمني يف حياتنا اليومية وجب علينا اإلحاطة مبفهومه، حيث أن إطالق مصطلح ما أو تسمية        

اللغوي معينة على ظاهرة أو نشاط أو مؤسسة، ختتلف مدلوالته وتتباين مفاهيمه وتتفرع معانيه، من حيث احملتوى 

ا فضال عن السبب التارخيي  هلذا املصطلح أو من حيث الغرض العلمي منه، أو من حيث الوظيفة اليت يقوم 

ووصفه القانوين، وكذا  يدفعنا حتما يف اخلوض يف مدلوله اللغوي التأمنيوعليه فإن البحث عن تعريف  ،لنشأته

  .قتصادي وجوانبه الفنيةحمتواه اإل

  :يو غللا عريفالت -1-2-1

يف اآلية الرابعة من سورة  ومن ذلك قوله تعاىل ،)1(ومبعىن سكن قلبه طمأن وزال خوفهإالتأمني من آمن أي      

  ..."وآمنهم من خوف".. :قريش

  :يقانونال عريفالت -1-2-2

الذي  يرى بأنه ذلك العقد )2(بالنويلفالقانوين الفرنسي  عرف علماء القانون التأمني بتعريفات متعددة،       

جتماعية اليت يتعرض هلا هذا األخري مقابل مبلغ من ، اخلسائر اإلالمؤمن له بأن يعوض المؤمن مبقتضاه  يتعهد

  .قسط التأمين النقود يسمى
                                                             

  .52: ، ص1980واإلحصائية، بريوت، دار النهضة العربية،  اإلقتصاديةاملصطلحات  ةالعزيز فهمي هيكل، موسوع دعب (1)
: امعية اجلزائرية، دون سنة نشر، صإبراهيم أبو النجا، التأمني يف القانون اجلزائري األحكام العامة طبقا لقانون التأمني اجلديد، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجل (2)

55.  
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  :  قتصاديإلا عريفالت -1-2-3

. إليهايهدف التأمني إىل تكوين هيئة يساهم فيها األفراد، لتعويض اخلسائر اليت قد تلحق بعضو ينتمي         

ة إعرف التأمني على أنه مشروع  ويلبت فاالقتصادي األمريكي جتماعي يهدف إىل تكوين رصيد بغرض جما

خسائر مالية غري مؤكدة، واليت ميكن حتاشيها عن طريق نقل عبئ اخلطر من عدة أشخاص إىل شخص واحد أو 

  .جمموعة من األشخاص

يفضل حتمل  عرف التأمني على أن الفرد الذي يشرتي تأمينا ضد احلريق على منزل ميتلكه، فريدانكما أن         

قيمة املنزل  ( ةحتمال ضعيف خلسارة مالية كبري إبدال من أن يبقى متحمال خليط من  خسارة مالية صغرية مؤكدة

  .أكدحتمال كبري بأن ال خيسر شيئا فهو يفضل حالة التأكد من حالة عدم التإو  ،)بأكمله

   :التعريف الفني -1-2-4

ألنه يقوم على أسس  التأمني ال يوجد إال داخل مؤسسة منظمة علميا وجيب التأكيد على هذا اجلانب       

ار اجلمع بني األخط، حتماالتقانون األعداد الكبرية وحساب اإلو  التعاون بني املؤمن هلم، تتمثل يف تنظيم فنية

باإلضافة إىل العالقات اليت تتولد بني املؤمن واملؤمن له عن طريق  ،اراملقاصة بني األخطإجراء و  للتأمنيالقابلة 

  .العقد املربم بينهما

  : تنظيم التعاون بين المؤمن لهم -1-2-4-1

والذين يسامهون يف سبيل مواجهة األخطار  أساسا على التعاون بني جمموعة من األشخاصالتأمني  يرتكز        

 من حدة فخنفحيث يسمح بتجنب الصدفة وبعث الطمأنينة يف النفوس، وبفضله  ،)1(هلم القدر اليت حيملها

   دير االحتياط للمستقبلتهذا التضامن و  شركات التأمني نظمت ، حيثوتوزيعه بطريقة غري مؤثرة بني األفراداخلطر 

                                                             
 . 427:، ص1992رمضان أبو السعود، أصول التأمني، جامعة اإلسكندرية، مصر،  (1)
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موعة ة نتائج احلظ  بتفريقها على ا  .وجما

  :حتماالتقانون األعداد الكبيرة وحساب اإل -1-2-4-2

اليت حتقق  اإلحتماالتيلجأ املؤمـن من خالل تنظيم التعاون بني عدد كبري من املؤمن هلم إىل حساب         

وبالتايل ميكن  أو بعبارة أخرى حتديد عدد الفرص اليت ميكن للخطر أن حيدث فيها، األخطار املؤمن عليها،

حىت يكون حساب . ومتوسط مبالغها مسبقا ألن الصدفة مرتبطة بقانون األعداد الكبرية حساب وترية احلوادث

مما جيعل املؤمن  قريبا من الدقة، البد من وجود عدد كبري من األخطار املؤمن عليها ومن املؤمن هلم، اإلحتماالت

 املي الصدفة واحلظ وعن فكريتعلى دراية ومعرفة لدرجة احتمال وقوع األخطـار فتبعد بذلك عملية التأمني عن ع

ــ، وبذلك يستطيع حس)1(الرهان واملقامرة ـــ ــ ــ ــاب األقســ ـــ ــ ــــاط اليت يدفعها املؤمن هلم وحتديد حجم التعويضـ ــ     ات اليتــ

  .تستوجبها تغطية األضرار

  :نالجمع بين األخطــار القابلة للتأمي -4-3 -1-2

  :ةأن تتوفر الشروط التالي ة،التأمني بطريقة ناجعية يشرتط لتنظيم عمل       

واليت لن يتحقق إال أقليتها وال تقع يف آن واحد بل يف فرتات  ضرورة مجع عدد من األخطار املتفرقة، -         

  متباعدة؛

ة إىل بعـضها البعـض حىت تكون دقة يف اإلحص -          اء تضم األخطار املتجانسة وذات الطبيعة املتـشا

  ألنه ال ميكن اجلمع بني أخطار خمتلفة؛  ومساواة يف دفع األقساط بني املؤمن هلم،

قابلة للتحقق مرات كافية من أجل وضع و توفر بعض التواتر حىت تكون األخطار قابلة تقنيا للتقومي،  -         

  .اإلحتماالتستنتاج قانون إوتسمح ب مالحظات متعددة،

                                                             
(1)  Mohamed Boudjellal, Aperçu sur les assurances en Algérie au lendemain des réformes, polycopie non édité, 
Université FERHAT ABBAS, SETIF, 2000, p 8. 
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 :اربين األخطإجراء المقاصة  -1-2-4-4

عتمادا إا وهذ يستند املؤمن يف تنظيمه للتعاون بني املؤمن هلم على توزيع عبئ األخطار واخلسائر عليهم، 

ا واليت تكون الرصيد املشرتك وكذلك إجراء املقاصة بني املخاطر اليت حتققت فعال واليت  على األقساط اليت يدفعو

  .مل تتحقق بعد

جيب أن يتم اجلمع بني أكرب عدد ممكن من األخطار  نه حسب قانون األعداد الكبرية،وكما رأينا سابقا فإ      

ولن يستطيع املؤمن إجراء املقاصة بني خمتلف األخطار إال  حىت يكون الرصيد املشرتك كافيا للوفاء بالتعويضات،

  . إذا كانت متجانسة ومتقاربة من حيث القيمة واملدة

 المؤمن له ستخالص مفهوم شامل للتأمني بأنه عملية يتحصل مبقتضاهاإمن خالل التعاريف السابقة ميكن       

حيث يدفع هذا األخري أداء معينا عند حتقق  المؤمننظري دفع قسط على تعهد لصاحله أو لصاحل الغري من طرف 

ة وإجراء املطريق جتميع أكرب عدد من األخطار املت اخلطر املبني بالعقد، وذلك عن قاصة بينها وفقا لقوانني شا

المؤمن حيث حيـث  يعمل على بعث اآلمان يف النفوس وكيفية الوقاية من األخطار وجتنبها،، والتأمني اإلحصاء

  . المؤمن لهحتياطات الالزمـة من طرف إلأخذ او على التخفيف من األضرار 

  :)1(املؤمن واملؤمن له، املستفيد واملؤمن منه واملؤمن عليه تتمثل يف ومن التعريف نستنتج أن أطراف التأمني      

ميكن أن و يف حالة وقوع اخلطر،  املؤمن لهإىل يتعهد بدفع املبلغ حيث يف شركة التأمني يتمثل : المؤمن) أ         

السلطات قد يتم التعاقد عن طريق وسيط قد تتسع . يكون هذا األخري فردا أو مجعية تعاونية أو شركة مسامهة

مسسار غري مفوض إذ يباشر الوسيط  أومندوبا ذا توكيل عام أو كان وكيال مفضال، املخولة له أوتضيق تبعا ملا إذا

  .مهمته يف حدود السلطـة املخولة له

                                                             
 . 167-163: ص التأمني يف القانون اجلزائري، مرجع سابق، ص: إبراهيم أبو النجا ،بالتصرف (1)
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مبلغ التأمني يف حالة  املؤمن حاالت كثرية حيث يدفع لهيف املؤمن له املستفيد يكون : المؤمـن له) ب        

 أو وقد يتعاقد بنفسه مع شركة التأمـني أو عن طريق نائب ميثله سواء كان هذا األخري قانونيا كالويل اخلطر،وقوع 

  .كالوكيل إتفاقيا

أن يدفع مبلغ التأمني له يف حالة وقوع  هو الشخص الذي تنص وثيقة التأمني املستفيد: المستفيد) ج        

 إذ أنه يشرتط التأمني لصاحله يما عدا بعض عقود التأمني على احلياة،هو املستفيد فه املؤمن ليكون  وقد. اخلطر

  .شرتاط ملصلحة الغريحكام اإللكن يكتسب حقا مباشرا يف التعويض طبقا أل ،وال يكون طرفا يف التعاقد

اخلطر فإذا ما حتقق  يتمثل يف اخلطر الذي ال يرجع حتققه إىل حمض إرادة أحد الطرفني،: المؤمن منه) د         

نظري قسط أو أية دفعة مالية  ،لمستفيد الذي اشرتط لصاحله عقد التأمنيل وجب على املؤمـن دفع تعويض مايل

  .  يدفعها املؤمن للمؤمن له

  :اأنواع التأمينات وتقسيماته -2

إن حاجة اإلنسان امللحة أظهرت أنواع كثرية من التأمني حيث يؤدي حصرها إىل قائمة طويلة يكون من       

ا، تبعا للخطر املؤمن ضده وعلى أساس اإلدارة العلمية، ووفق الغرض منه تقسيم هذه األنواع فتم  الصعب استيعا

     .  وحسب اهليئة اليت تقوم بدور املؤمن

  :ا للخطر المؤمن ضدهالتقسيم تبع -2-1

  .   املسؤولية املدنية ، تأمنياملمتلكاتو  تأمينات األشخاص يتضمن هذا التقسيم        

  :تأمينات األشخاص -2-1-1

م أو        وبذلك  صحتهم، تشمل األخطار اليت قد تصيب األشخاص مباشرة أو أفراد عائلتهم سواء يف حيا

  :يدخل ضمن هذا النوع



 الفصل األول............................................................................................حماسبة شركات التأمني   11

  ؛تأمني على احلياةال _          

  .التأمني ضد املرض والبطالة _          

  :تأمينات الممتلكات -2-1-2

  :، ويتضمن فروعا عديدة تتمثل يفيتمثل موضوع تأمني املمتلكات يف املمتلكات املادية لألفراد والشركات       

  التأمني البحري؛ _           

  التأمني ضد السرقة وكسر الزجاج؛ _           

  التأمني على املاشية واحملاصيل الزراعية ضد تقلبات الطبيعة؛_           

  الكوارث الطبيعية واحلروب؛ التأمني ضد الزالزل والرباكني،_           

  :)1(تأمينات المسؤولية المدنية -2-1-3

، وغالبا ما ويكون مسؤوال عنها شخص آخر األخطار اليت تصيب شخص تأمني املسؤولية املدنيةيتضمن        

ويشكل وسيلة فعالة حلماية حق املتضرر من متاطل وإعسار . مصدر الضرر املسؤولية التقصريية للمؤمن له يكون

  :وتشمل مايلياملسؤول عن احلادث، 

األضرار اليت تصيبهم بسبب أي خطر حيدث يف مبناه عن  املسؤولية املدنية للمالك إزاء جريانه، تأمني_           

م؛   وميتد إىل ممتلكا

 مالكي احملالت العامة كالسينما املسؤولية املدنية ألصحاب السفن والسيارات والطائرات، تأمني _          

  املسارح والفنادق؛، املطاعمو 

                                                             
(1) H.de Moulin, Beaufort , Assurances et responsabilité, édition Dunod, Paris, 1978, p72.  
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العمل واألمراض املهنية، األخطاء املهنية لكل املسؤولية املدنية ألصحاب األعمال من إصابات  تأمني _          

  .املهندسني والصيادلةو  األطباء من

  :التقسيم على أساس اإلدارة العلمية للتأمين -2 -2

دد املؤمن له سواء يف حياته أو         يكون التقسيم على أساس اإلدارة العلمية للتأمني وفق املخاطر اليت 

  . على احلياة، التأمني العامالتأمني ممتلكاته، فيظهر بذلك 

  :التأمين على الحياة -2-2-1

أو ضمان  أو عند بلوغه سنا معينا، دفع مبلغ معني عند وفاته،كيشمل التأمينات املتعلقة حبياة اإلنسان         

ا تقوم على األقساط املدفوعة دوريا   .  معاش خالل حياته، غالبا ما يسمى هذا النوع بتأمينات الرمسلة أل

  :التأمين العام -2-2-2

وهو يشمل التأمني البحري والربي واجلوي،  يتضمن مجيع التأمينات التجارية ماعدا التأمني على احلياة،       

  .األمراض املهنيةو  املسؤولية املدنية

  : التقسيم تبعا للغرض من التأمين -2-3

له، أو إلزاميا يفرض عليه من قبل املشرع، ومنيز بني يكون الغرض من التأمني اختياريا ومبأل إرادة املؤمن         

  .جتماعيةالتأمينات اخلاصة، واإل: نوعني

  :ختياريةالتأمينات الخاصة أو اإل -2-3-1

أي أن الرغبة هي العامل األساسي يف  يكون التعاقد مبحض إرادة املؤمن له دون أي نوع من اإلجبار،       

  :ومن أمثلتها العملية التأمينية،
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  التأمني على احلياة؛ _          

  .التأمني البحري -          

                                               :جتماعية أو اإلجباريةالتأمينات اإل -2-3-2

ولذلك ال يساهم املستفيدون منها إال جبزء بسيط يف  جتماعية،إها القانون يف بعض الدول ألغراض يلزم       

  :وهي تشمل أقساط التأمني،شكل 

  التأمني على السيارات؛ _         

  .تأمني إصابات العمل واألمراض املهنية _         

  :التقسيم حسب الهيئة التي تقوم بدور المؤمن -2-4

  .ضمن هذا التقسيم كل من التأمني التجاري والتعاوين، الذايت وصناديق اإلعانات منيز        

  :"التجاري"التأمين التبادلي  -2-4-1

مع إمكانية تقدير اخلسارة  ينشأ عندما يتفق عدد من األشخاص ويتعرض كل واحد منهم خلطر معني،        

م عند وقوع اخلطر، على أن يسامهوا مجيعا يف تكوين رصيد لتعويض كل من تقع  املالية اليت ميكن أن حتل 

  . تفاقهم املسبق على توزيع األرباح اليت تتحقق من جراء نشاط مجعيتهمإوكذلك  اخلسارة به،

  :التأمين التعاوني -2-4-2

يقوم هذا النوع على اجلمعيات التعاونية اليت تنشأ فقط هلذا الغرض، أو ألغراض خمتلفة يكون التأمني         

حيث  إىل حد ما مجعيات التأمني التباديل،وإذا نظرنا هلذه اجلمعيات كجمعيات تأمني جندها تشبه  واحد منها،

  .يكون الغرض منها التعاون وليس الربح
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  :التأمين الذاتي -2-4-3

ويعتقدون  يرى بعض رجال األعمال أن ما يدفعونه من أقساط يفوق ما يدفعه املؤمن من تعويضات،  

م قادرين على تكوين  خيصصون من أرباحهم مبلغا هلذا  حتياطي خاص يعوضون منه يف حالة وقوع الضرر،إأ

دخار ملواجهة اخلسائر إوهذا النوع ما هو إال  ،كون لديهم بعد مدة مبلغ من املالسنويا يضعونه جانبا وبذلك يت

يف بشرط أن تكون  هاملالية اليت ميكن أن تنتج عن حتقق أخطار معينة، وليس هناك ما مينع أي مؤسسة من القيام ب

  .حتياطي الضروري ملواجهة األخطار املختلفةاإلمركز مايل يسمح هلا بتكوين 

  :"اإلعانات"صناديق التأمين الخاص -2-4-4

تمع أفرادن جمموعة من يكو           جتماعيةإمهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة  مجعيات حيث تربطهم ا

حلول أو زواج الكبغرض أن تؤدي ألعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية حمددة يف حاالت معينة   أخرى،

جيوز إجناز  الو  ،أو احلاجة إىل نفقات تعليم أفراد أسرة العضو ضياع مورد الرزقأو  التقاعد ،إحدى املناسبات

وبالتايل يتبني لنا أن اهلدف من هذه اجلمعيات  صناديق اإلعانات لغري األغراض املذكورة إال بقرار من وزير املالية،

  .هو التعاون

  :يحكومالتأمين ال -2-4-5

قساط وتفرض شروط تعسفية األتغايل يف  شركات التأمنيعندما تالحظ أن  املؤمن تقوم احلكومة بدور 

عية مثل التأمني ضد أخطار جتماإاحلكومة ضرورة  على املؤمن له، أو عندما متتنع عن قبول تأمينات معينة تعتربها

ذا الدور يعود أساسا إىل اتساع  ،احلروب على  حيث مل تعد تقتصر ،مفهومها ونطاق عملهافقيام الدولـة 

 وإمنا أصبحت كذلك تشمل حتقيق التكافل االجتماعي بني املواطنني وضمان حياة كرمية هلم، الوظائف التقليدية

جتماعي الذي هو يف الواقع عبارة عن نظام يشمل التأمني كثري من الدول بتنظيم التأمني اإلوهلذا تقوم احلكومة يف  

  .ضد البطالةو  ضد املرض
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  :عملية التأميــن -3

    .  من إجراءات التأمني وأركانه، إبرام عقد التأمني ومبادئه القانونية تكون عملية التأمنيت 

  :إجراءات التأمين -3-1

  إبرام العقد مث إصداره، املطالبة بالتعويض شعار بالتغطية،كل من الطلب واإل  )1(تتضمن إجراءات التأمني       

  . عند وقوع اخلطر       

  :الطلب -3-1-1

يتقدم الراغب يف التأمني ضد خطر معني ويكون له فيه مصلحة تأمينية بطلب إىل شركة التأمني، إما   

  . بطريقة مباشرة يف مكتبها أو غري مباشرة بواسطة وكيلها العام

تجمع لدى فت والصراحة، ستمارة تتضمن عدة أسئلة تتطلب اإلجابة عليها الدقةإيأخذ الطلب شكل         

طلب التأمني يقوم  املؤمن ستالمإفبعد  ، على أساسها تقرر قبوله أو رفضهشركة التـأمني البيانات الضرورية اليت

التأمني كما أنه يف   احملتملة، احلريق مسبباتب ذكر جيمثال  تأمني املمتلكات ضد احلريق بإجراءات معينة، ففي

  .الصحية تهإظهار الكشف الطيب وبالتايل معرفة حالب املؤمن له يلتزمعلى احلياة 

  :ةإشعار التغطي -3-1-2

 نتظار إعالنإللطرفني يف  بدئيتفاق مإويتضمن  املؤمن،من قبل  تغطية اخلطرمؤقت ل يكون مبثابة قبول  

األخري رفض تفاق املؤقت إذا قرر هذا نتهاء مدة اإلإوبذلك تسقط التغطية بعد  لرد النهائي على طلب التأمني،ا

مسألة  للمؤمن له وإما أن يعترب اإلشعار إثباتا مؤقتا للقبول النهائي وبذلك يكون تسليم عقد التأمني الطلب،

  .وقت
                                                             

  .60: ، ص1992التأمينات الربية اخلاصة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، راشد راشد :ملزيد من التفصيل ارجع إىل (1)
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  :نإصدار عقد التأمي -3-1-3

زم املؤمن واملؤمن له بكل ما يرد يف العقد من شروط، وذلك بعد إصداره وهي آخر مرحلة إلمتام تيل  

  .عملية التأمني

  :المطالبة بالتعويض -3-1-4

 املؤمنف يعترب دفع التعويض املرتتب على التأمني عند وقوع اخلطر الوظيفة اليت يؤديها التأمني للمجتمع،

وتشرتط بعض  املؤمن له، لتزامه بدفع التعويض ما مل يستلم إشعار باملطالبة من قبلإميكنه أن يفي بتعهده و ال 

حىت ميكن معرفة البيانات الضرورية  استمارة خاصة معدة هلذا الغرض، ألمب شركات التأمني أن تستلم اإلشعار

ستخراج عقد التأمني والذي على أساسه جتري املفاوضات لتقدير اخلسائر للبت يف الطلب والرجوع للملفات إل

واملفاضلة وتقسيمها على املؤمنني إذا كان اخلطر تغطيه عدة عقود لدى شركات خمتلفة  خاصة إذا كانت جزئية،

  .بني دفع مبلغ التعويض نقديا أو عينيا يف حالة تأمني املمتلكات والبضائع

  :ة التأمينأركان عملي -3-2

وهذا إلحداث  تقوم عملية التأمني على أركان أساسية متكاملة فيما بينها وضرورية لقيام عقد التأمني،  

  .  رتباط بني إمكانية قياس اخلطر وكيفية حتديد مبلغ التأمني، وحساب القسط املقابل للتعويضنوع من التوازن واإل

  :الخطر المؤمن منه -3-2-1

إرادة أحد الطرفني وال نستطيع  احلـادث االحتمايل الذي ال يرجح حتققه إىل يعرف اخلطر يف التأمني بأنه  

 كما جيب أن نفرق بني،  خسائر ألشخاص واملمتلكات إىلا، والذي يؤدي وقوعه إىل تعريض )1(معرفة نتائجه

  .مستقبالكان سيقع  ما إذا معرفة فال نستطيع أكيـد وقوعه فهو غري اخلطـر ومسبباته والعوامل اليت تؤدي إىل

                                                             
  . 375: ، ص1981مصطفى الزرقاء وآخرون، حبوث خمتارة من االقتصاد اإلسالمي، املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي،  (1)
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  :)1(األخطار القابلـة للتأميــن -3-2-1-1

جنر عنه إإرادة املتعاقدين، فإذا ما حتقق حتمايل بعيدا عن إخلطر القابل للتأمني بكونه حادث يتصف ا       

  .  خسارة مادية

أو  حتماليا إذا أصبح وقوعه أمرا مستحيال كالتأمني ضد اجلفافإطر يكون اخل: الخطر احتمالية )أ         

 وعلى هذا األساس احلادث الذي يتحقق حتما ال يعد خطرا وبالتايل ال جيوز تأمينه،، مؤكدا كالتأمني على احلياة

غري أنه ميكن أن يكون مؤكدا لكن عدم التحقق ينصرف إىل الوقت الذي يقع فيه احلادث كالتأمني على احلياة 

  .فاملوت حادث حمقق الوقوع لكن وقت حدوثه غري حمدد ،الذي يتم حلال الوفاة

رتكب أخطاء تساعد إمل يتعمد وقوعه أو  املؤمن له يكون اخلطر الإراديا مبعىن أن: ة الخطرالإرادي )ب        

حتمال وال ميكن صفة اإلفإذا ما ثبت العكس تزول عنه  فهو ال يتوقف على إرادة أي من الطرفني، ،حتقيقه على

  .التأمني

فال ميكن التأمني  ،اخلسارة الناجتة عن اخلطر مادية أي هلا قيمة سوقيةجيب أن تكون : مادية الخطر )ج        

  .صاحبهشيء له قيمة عاطفية عند  على

فال  يكون اخلطر مشروعا وغري خمالف للقوانني والنظام العام وكذلك العرف،: مشروعية الخطر )د  

أو التأمني ضد خطر من شأنه تشجيع اإلمهال  املؤمن له، يصبح التأمني ضد نشاط أو عمل غري مشروع يقوم به

  .بني املواطنني كالتأمني ضد خمالفات املرور

 :رأنواع الخط -3-2-1-2

     . ختتلف أنواع اخلطر حسب طبيعة التأمني فيوصف على أنه ثابت ومتغري، ووفق حمله معني أو غري معني       

                                                             
  .22: حممد جودت ناصر، مرجع سابق، ص (1)
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حتمال إلها من طبيعة واحدة من حيث درجة ك األخطارال تكون  :الخطر الثابت والخطر المتغير )أ         

أخرى واليت تقدر بوحدة زمنية  ثابتة من مدة إىل فاألوىل تكون ظروف حتققها حتققها فقد تكون ثابتة أو متغرية،

وليس معىن ذلك أن هذا الثبات يكون منتظما  ،حتمال حتققها بنفس الدرجة خالهلاإحيث يبقى  وهي عادة سنة

خطر احلريق الذي تزداد  :حتمال واحدة من سنة ألخرى مثال ذلكل يكون نسبيا طاملا كانت درجة اإلوتاما ب

 أما الثانية ختتلف فرص حتققها بالزيادة أو النقصان من فرتة إىل أخرى، وتقل يف الشتاء فرص حتققه يف الصيف

والفرق بينهما يكمن يف حتديد القسط ففي حالة اخلطر الثابت يكون قسطه ثابت مهما   ،احلياةكالتأمني على 

غري أن هذا ال مينع فرض  اخلطر،أما املتغري فمن الواجب أن يتغري القسط من وقت آلخر تناسبا مع  كانت الفرتة،

                                                  .قسط ثابت يراعي يف تقديره التغري الذي يطرأ على اخلطر وذلك تسهيال للعملية التأمينية

يف اخلطر املعني على حمل معني وقت التأمني ومثال  متماهينصب اإل :معينالالخطر المعين وغير  )ب        

أما اخلطر غري املعني فهو الذي يكون على حمل غري معني وقت  ذلك حالة التأمني ضد احلريق على منزل معني،

ؤولية املدنية عن حوادث املس ضدإبرام العقد ولكنه يكون قابال للتعيني عند وقوع اخلطر ومثال ذلك التأمني 

دفعه  وتكمن أمهية التفرقة بني النوعني من حيث إمكانية تقدير مبلغ التأمني الذي جيب على املؤمن ،السيارات

  .تقدير نتائجه املؤمن له إذ أن تقدير اخلطر سلفا يسهل على عند حتقق اخلطر،

  :مبلغ التأميـن -3-2-2

وقوع اخلطر أو إصالح الضرر الذي حل باملؤمن له، وخيتلف مبلغ التأمني يف حالة  فعاملؤمن بديلتزم   

  . حتديد املبلغ يف تأمني األشخاص عن تأمني األضرار

   :تأمين األشخاصتحديد أداء المؤمن في  -1- 2- 2- 3         

ا عند حيث يلتزم املؤمن بأداء املبلغ احملدد يف الوثيقة املكتتب  يكون طبقا لالتفاق املبني يف العقد  

اجلزائري على أن  من القانون املدين 626ستحقاق الوثيقة، حيث تنص املادة إحدوث اخلطر أو حلول أجل 
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 عند وقوع احلادث املؤمن منه املبالغ اليت يلتزم املؤمن يف التأمني على احلياة بدفعها إىل املؤمن له أو إىل املستفيد،

تصبح مستحقة دون حاجة إىل إثبات ضرر أصاب املؤمن له أو  ،أو حلول األجل املنصوص عليه يف وثيقة التأمني

  .أصاب املستفيد

      :تحديد أداء المؤمن في تأمين األضـرار - 2- 2- 3-2 

من  623حسب املادة  يدفع املؤمن مبلغ التعويض على أساس حجم الضرر املتحقق فعال، وذلك              

إال عن الضرر الناتج من وقوع  يف تعويض املؤمن له املؤمن ال يلتزماجلزائري اليت تنص على أنه  القـانون املـدين

كما أن أداء املؤمن يف هذا النوع من التأمني يتحدد بقيمة  بشرط أال جياوز ذلك قيمة التأمني ،ضده اخلطر املؤمـن

  .الشيء املؤمن عليـه

  :قسـط التأميــن -3-2-3

 يتطلب معرفة مقدار احتمال حدوث اخلطر، مما اخلطر غطيتهيدفع املؤمن له مبلغ مايل للمؤمن مقابل ت        

  :جيب أن تتوفر الشروط التالية يف قسط التأمني، و املؤمن ضده أي تقدير اخلطر كميا

والعموالت اليت يتحملها  ةجيب أن يكون القسط كافيا لتغطية اخلسارة املتوقعة، واملصاريف اإلداري -           

  املؤمن من خالل قيامه بعمله ورحبا معقوال للمؤمن؛

حتمال إلمؤمن مع مقدار اخلطر الذي يكون أن يكون القسط متناسبا مع ما يدفعه املؤمن له ل -           

  .حدوثه ضئيال، أي جيب أن تراع العدالة وعدم املفاضلة بني العمالء

وحىت ال يكون هناك ضرر  جتذاب العمالء،على املنافسة إل املؤمنقسط احملدد من طرف اليساعد  -           

حتادات غايتها توحيد أسعار التأمني، وجيب أن ال تقل عن إىل اتفاقيات فيما بينها أو تكون فهي تعمد إ هاملصاحل

  . احلد الذي يكفي لتغطية اخلطر
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  :)1(ات قسط التأمينمكون -3-2-3-1

القسط من عدة عناصر أساسية حيددها املؤمن ويراعي مدى كفايتها ملواجهة أعباء الكوارث  يتكون        

  .املتحققة خالل فرتة التغطية، تتمثل هذه العناصر يف القسط الصايف وعالوة القسط، القسط التجاري

بسبب حتقق يكفي القسط الصايف فقط لدفع التعويض الذي يستحقه املؤمن له : الصافي القسط) أ         

حيث ميثل مقابل التكلفة اإلمجالية للخطر  ،أي أنه يستبعد فيه كل فرتة ربح أو خسارة اخلطر املؤمن ضده،

  .املضمون فقط ويستند لتحديده معايري خمتلفــة

يدفع املؤمن له للمؤمن القسط الصايف باإلضافة إىل مبالغ إضافية تسمى بعالوة : القسطعالوة ) ب        

وهي تتمثل يف أعباء شركة التأمني واليت تتحملها بسبب مزاولتها للنشاط ومصاريف احلصول على  القسط،

 .وحتصيل األقساط ومصاريف إدارية العقود،

إال أن للمؤمن مصاريف  يعادل القسط الصايف تكلفة اخلطر املؤمن ضده، :القسط التجاري )ج        

وهذا ما يكّون للمؤمن القسط التجاري والذي يلتزم املؤمن له بدفعه ، وإضافات أخرى يقوم بتحميلها للمؤمن له

  .إىل املؤمن

  .عالوة القسط + القسط الصافي = القسط التجاري

  :)2(نطرق حساب قسط التأمي -3-2-3-2

ا ختتلف تبعا لنوع التأمني ةعد توجد    ففي التأمينات اليت ختضع ملبدأ  ،طرق حلساب القسط إال أ

  .وطريقة التوقع الرياضي يف باقي التأمينات) التأمني ضد احلريق(التعويض تستخدم طريقة معدل اخلسارة 

                                                             
   .23: ، ص1997وفية، مصر، ، جامعة املن2سرتاتيجيات التسويقية للمنتجات التأمينية، جملة اآلفاق اجلديدة، العدد حممد املهدي علي، اإل (1)

  .65: ، ص1998إبراهيم عبد ربه، التأمني ورياضياته بني اجلوانب النظرية والتطبيقية، دار اإلشعاع، اإلسكندرية،  )2(
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يقوم املـؤمن من خالل هذه الطـريقة جبمع البيانات اإلحـصائية املتعلقة بقيم  :طريقة معدل الخسارة) أ            

وبقسمة مقدار اخلسائر  للخسارة يف املاضي بسبب خطر معني وعن قيم هذه اخلسائر،املمتلكات اليت تعرضت 

  .على قيم املمتلكات ينتج ما يسمى مبعدل اخلسارة

 يشرتط يف هذه الطريقة أن تشتمل اإلحصائيات على عدد كبري من الوحدات خالل مدة زمنية طويلة         

ألن املعدل املستنتج من اإلحصـائيات املـاضية يف حساب  برية،وهذا حىت نتمكن من تطبيق قانون األعداد الك

أقساط التـأمني يقوم على أساس افتـراض أن احلوادث اليت تقع يف املسـتقبل سوف تكون بنفس درجة حدوثها يف 

 :فالقسط الصايف الذي يتحمله املؤمن له حيسب كالتايل املاضي،

  .الخسارةمعدل  × الممتلكات قيمة=  القسط الصافي

االت اليت يكون مبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمن : طريقة التوقع الرياضي) ب          تعتمد هذه الطريقة يف ا

حتمال إحتمال وقوع اخلطر املؤمن ضده، فإللمؤمن له حمددا يف وثيقة التأمني، وجيب أن يكون املؤمن على دراية ب

عدد مرات عدم + عدد مرات حتقق اخلطر ( العدد الكلي للمخاطروقوع اخلطر هو عدد مرات حتقق اخلطر إىل 

ومن مثة ميكننا حساب التوقع  كما حنتاج أيضا إىل معرفة التكلفة املتوسـطة للخطر الذي حتقق، ،)حتقق اخلطر

  .الرياضي أو ما يسمى مبعدل القسط

  .خطرالتكلفة المتوسطة لل / احتمال الخطر المؤمن ضده=  التوقع الرياضي

وذلك بضرب التوقع  معرفة القسط الصايف الذي يدفعه املؤمن له إىل املؤمن، نا التوقع الرياضي منميكن        

  .الرياضي يف قيمة مبلغ التأمني احملدد يف الوثيقة

  .قيمة مبلغ التأمين × التوقع الرياضي=  القسط الصافي
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  :تعهـد المؤمـن -3-2-4

يث ويصنف عقد التأمني ضمن العقود التبادلية ح املوجود بني املؤمن واملؤمن له،لتزام تعهد املؤمن اإل ميثل       

 قعبأجل عندما يكون اخلطر سي االتعهد مرتبط قد يكون ،لتزام الطرف الثاينإيكون تعهد الطرف األول مقابل 

  .وقد يكون حادثا غري مؤكد الوقوعأ ،حتما دون معرفة وقت حتققه

  :ومبادئه القانونيةرام عقد التأميـن إب -3-3

يلتزم املؤمن مبقتضى عقد التـأمني أن يؤدي إىل املؤمن له مبلغا من املال يف حالة وقوع اخلطر املبني يف        

  .العقد، وذلك مقابل دفعة مالية يؤديها املؤمن له للمؤمن

 :إبرام عقد التأمين -3-3-1

إال أنه قد حيصل أحيانا أن ينتقل الوكيل العام  يتقدم املؤمن له إىل املؤمن لكي يؤمن ضد خطر معني،    

  .التأمني مع الشركةيربم عقد  الشروط اليت مبوجبها إليه ومعه تسعريات التأمني ويعرض

  :وثيقة التأمين -3-3-1-1

ا جتهز إذا قبلت شـركة التـأمني أن تؤمن ضد اخلطر املطلوب ضمانه،         وثيقة التأمني بنسـخ عديدة توقع  فإ

وتقدم من طرف عميلـها إىل املؤمن له الذي يـوقعها بدوره وحيتفظ بنسخة منها مع دفـعه  من قبل ممثلها املختص،

  .)1(ويودعها يف األماكن اليت حيددها نظام الشركة القسط األول إىل العميل الذي يستلم النسخ األخرى،

 البيانات املتعلقة بالتأمني وميكن أن منيز بني ثالثة أنواعو  ،اصةاخلو  وثـيقة التـأمني الشروط العامة تظهر         

  :)2(رئيسية

                                                             
  . 33: راشد راشد، التأمينات الربية اخلاصة، مرجع سابق، ص (1)
 .313: ، ص1999مصر، رمسية قرياقص، األسواق واملؤسسات املالية، مركز اإلسكندرية للكتاب،  ،عبد الغفار حنفي (2)
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  .وتغطي خطر يهدده شخصيا أو شيئا ميلكه تصدر لصاحل املؤمن له، :الوثيقة الفردية -        

ة كوثيقة التأمني الصحي،  :الوثيقة الجماعية -         تغطي مجاعة متجانسة جتمعها عدة ظروف متشا

  .والوثيقة اجلماعية ضد أخطار السرقة واحلريق واليت قد تتعلق مبجموعة من السيارات متتلكها الشركة

قة مثل التأمني الشامل للسيارة الذي يغطي أخطار احلريق والسر  عدة أخطار شملت: الوثيقة المركبة -        

  .السيارة بالغري إىل جانب املسؤولية النامجة عن األضرار اليت تلحقها والتصادم،

وأن تشتمل  جيب أن حيرر عقد التأمني حبروف واضحة، مبقتضى املادة الثامنة من قانون التأمينات اجلزائري        

  :باإلضافة إىل توقيع الطرفني املكتتبني على البيانات اإلجبارية التالية

ما؛إ -             سم كل من الطرفني املتعاقدين وعنوا

  الشخص املؤمن له؛ الشيء املؤمن عليه أو -          

  نوع األخطار املضمونـة؛ -     

  كتتاب ومدة سريان العقد؛تاريخ اإل  -     

  .مبلغ الضمان وقيمة القسط -    

وثيقة  وميكن أن يظهر بشكل آخر غري العقد نعقادذي يصل إىل علم املؤمن له يكفي إلقبول املؤمن ال         

 كمذكرة الضمان أو أي مستند كتايب كأن يرسل املؤمن برقية للمـؤمن له أو رسالة حمررة وموقعة من قبله، التأمني،

ائي حىت ولو مل يكن املؤمن له قد دفع القسط بعد، على أن يبقى للمؤمن يف هذه  هذا األخري يلتزم بشكل 

  .املطالبة بالقسط بصفة دائنا مببلغهاحلالة حق 
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  :)1(بداية أثر العقد -3-3-1-2

فاملؤمن ال يتحمل عبء الضمان  مفهوم األثر الفوري لعقد التأمني من طرف املشرع اجلزائري، مل يوضح         

اليوم املوايل األجل الثابت على الساعة الثانية عشر من  وإمنا جعله يسري يف العقود ذات من حلظة انعقاد العقد،

ما عدا إذا كان هناك اتفاق خمالف إما بتأجيل آثار الضمان أو إضفاء األثر الفوري لعقد  ليوم الوفاء بالقسط،

  .التأمني

يهمل شرط تأجيل األثر ألن هذه املذكرة  ملذكرة الضمان قبل وثيقة التأمني، املؤمن له ويف حالة إستيالم         

  . متنح الضمان الفوري

 :)2(مذكـرة الضمــان -3-3-1-3

 فاملادة التاسعة من ،مان حىت يضمن األثر الفوري لعقد التأمنيميكن للمؤمن له احلصول على مذكرة الض

ميكن للمؤمن أن يلتزم جتاه املؤمن له بتسليم مذكرة الضمان، وهذه األخرية أنه  تشري إىل اجلزائري قانون التأمينات

ا موقعة من طرف  املؤمن له ضمن شروط حمددة وخطر  املؤمن مما جيعله ملتزما بالضمان الفوري جتاهتتميز بأ

ا تثبت اتفاقا أوليا بني الطرفني أي بشكل قبول كتايب من طرف املؤمن لعرض مسبق املؤمن له، معني، وهذا  إ

ذي يلزمه دائما املؤمن األخري قدم عرضه إما كتابة وإما شفهيا، ينتج رضا املؤمن له من خالل الوفاء بالقسط، ال

  .يف حلظة تسليم املذكرة

البيانات اإلجبارية لوثيقة التأمني غري ملزمة يف مذكرة الضمان فهي حتوي على الشروط اجلوهرية فقط  تعد          

 ينوجيب أن توقع من طرف املؤمن أو ممثله القانو  القسط واملدة، حتديد اخلطر وبداية سريان األثر، كطبيعة التأمني،

  .لتزام بتعويض الضرر مع حتمل املؤمن له بدفع القسطألن جمرد التوقيع هو إثبات اإل

                                                             
  .            34: راشد راشد، التأمينات الربية اخلاصة، مرجع سابق، ص :بالتصرف (1)
     .35: املرجع السابق، ص )2( 
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  :)1(أركــان عقد التأميــن -3-3-1-4

      .تشتمل أركان عقد التأمني على كل من الرضا واحملل والسبب، وسوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل         

 يكون التأمني واملؤمن له سواء ملؤمنا يعد الرضا الركن األساسي للعقد حيث يتم عادة بني :الرضا) أ         

ذوي االختصاص إلبرام العقود  مؤهلني ميكن للمؤمن أن ينيب عنه موظفنيو  لصاحله أو يستفيد منه شخص آخر،

ي أن يتوافر لألطراف ولكي يكون الرضا صحيحا ينبغ ،ية التعاقد مع املؤمن هلم مباشرةحيث ختول هلم صالح

ما خالية من مجيع العيوب أهلية التعاقد،   .وأن تكون إراد

 رفعناص من وقوعه يف املستقبل، املؤمن له يتمثل حمل عقد التأمني يف اخلطر الذي خيشى :المحل) ب        

  .لتزام كل من الطرفنيإاخلطر حمل ، و لتزام املؤمنإمبلغ التأمني حمل ، لتزام املؤمن لهإالقسط حمل  :التأمني هي

وهذا ما يسمى  يكون السبب هو الغرض املباشر الذي يدفع باملتعاقد إىل إبرام العقد :السبب) ج        

وقد يكون السبب هو الباعث على التعاقد فمصلحة املؤمن له تكمن يف احملافظة على  بالسبب القصدي،

  .املمتلكات أو احلياة من املخاطر اليت قد حتدث

  :)2(نالمبادئ القانونية لعقد التأمي -3-3-2

 منتهى حسن النية وهي تتمثل يف ،تعتمد عقود التأمني مهما اختلفت أنواعها على مبادئ قانونية عامة  

   .   املشاركة يف التأمنيو  احللول ،التعويضو السبب القريب ، املصلحة التأمينيةو 

  :ةمبدأ منتهى حسن الني 3-3-2-1

   فإذا أخل طريف التعاقد عن مجيع احلقائق للطرف اآلخر فال خيفي البيانات اجلوهرية، يفصح كل من    

                                                             
لد الثاين، دار إحياء  الرتاث العريب الرتاث العريب،  -عقود الضرر وعقود التأمني -الوسيط يف شرح القانون املدين ،عبد الرزاق الصنهوري)1(   .30: ، ص1986ا
  .313: ص مرجع سبق ذكره،رمسية قرياقص، ، عبد الغفار حنفي:فبالتصر ) 2(
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ذا املبدأ يكون العقد باطال،  مل يتبع هذا املبدأ إذا أخفى عن املؤمن له ففي التأمني على احلياة يعترب أحدمها 

أو إعطاء بيان غري  راثية يف أسرتهعدم التصريح بوجود أمراض و  أو أنه أصيب مبرض معني أثناء التعاقد، املؤمن

  .صحيح عن عمره

يؤدي  هو من األمور املتعمدة وهذا ما ،أما يف التأمني ضد احلريق يعترب عدم التصريح بوجود مواد ملتهبة       

  .إىل بطالن التعاقد

أما إذا كان اخلطأ  نبإدالء بيانات خاطئة يصبح العقد قابال للبطال املؤمن له مما سبق نستنتج أنه إذا عمد       

ذا املبدأ قد يكون من قبل غري متعمد فإنه يبقى ساري املفعول،  نفسه حيث يظلل املؤمن كما أن اإلخالل 

  .مبعلومات كاذبة فيصبح هلذا األخري احلق يف فسخ العقد املؤمن له

 :ةمبدأ المصلحة التأميني 3-3-2-2

فمثال  لديه مصلحة تأمينية، املؤمن له ما إذا كاناملؤمن التأمني على شخص أو شيء يف حالة  يقبل 

فإذا مل يتحقق اخلطر سوف حيقق رحبا وليس خسارة مادية  كون له منفعة،تمالك بيت عندما يؤمن ضد احلريق 

  .وبالتايل سوف يعمد للمحافظة عليه

  :بب القريبمبدأ الس 3-3-2-3

من احلوادث ة السبب القريب والذي يولد سلسلبدفع تعويض إذا كان اخلطر املؤمن ضده هو  املؤمن يلتزم 

وبالرغم من وضوح هذا  ،دخل أي مؤثر خارجي مستقلدون ت املتصلة اليت تؤدي يف النهاية إىل وقوع اخلسارة،

فمثال يف حالة إبرام عقد تأمني ضد احلريق وحدث  املبدأ إال أن تطبيقه عمليا يسبب خالفات كثرية بني الطرفني،

غري ملزما بدفع تعويض للخسائر الناجتة عن  املؤمن يكون انفجار أنابيب الغاز ونشوب حريق،زلزال تسبب يف 

  .ألنه ليس السبب املباشر يف حتقق األضرار حدوث احلريق،
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  :ضمبدأ التعوي 3-3-2-4

على األقل يعمل على  من تعمد وقوع اخلطر املؤمن ضده أو املؤمن له يهدف مبدأ التعـويض ملنع 

فيما عدا تأمينات األشخاص حيث أن حياة اإلنسان وقيمة  يطبق هذا املبدأ على مجيع أنواع التأمني،، حتياطاإل

أما بالنسبة للتأمينات األخرى فاملؤمن غري ملزم بدفع القيمة الكلية  ،عضو يف جسمه ال تقدر بالنقودأي 

سارة مباشرة، أما إذا كان أقل فيكون إال إذا كان القسط مساويا لقيمة اخلطر املؤمن ضده قبل وقوع اخل للخسارة،

  .ملزما بدفع جزء من اخلسارة واليت تتناسب مع مبلغ التأمني

  :ـولمبدأ الحل 3-3-2-5

فللمؤمن احلق يف احللول  يعترب قرينا مببدأ التعويض وينطبق على التأمينات اليت ختضع هلذا األخري،  

ولتوضيح هذا املبدأ نفرتض أن  ،اخلطأ واخلسارة الناجتة عنهوقوع والدعاوى اليت تكون للمؤمن له قبل  واحلقوق

 رار،وسبب هلا أض علي كان يقود سيارته ونتيجة إلمهاله صدم سيارة شخص آخر يدعى عمار شخص يدعى

مع العلم أنه أمن ضد خطر التصادم لدى  فمن حقه املطالبة بالتعويض الذي يعادل اخلسارة اليت حلت به،

مبا دفعه من تعويض  علي احلق يف احللول حمل لهفيكون  ضى التعويض من هذا األخري،فإنه يتقاس  المؤمن

  .  بالتعويض عما سببه من خسارة عمارومطالبة 

   :ة في التأمينمبدأ المشارك 3-3-2-6

على قيمة  أال حيصل املؤمن له فاهلدف منه هو يعترب مبدأ املشاركة يف التأمني مرتبطا باملبدأين السابقني،  

فهو ال يستـطيع أن يؤمن على اخلطر لدى أكثر من مؤمن  التعويض نتيجة وقوع خطر معني إال مرة واحدة فقط،

وتبعا لذلك ال ينطبق هذا املبدأ على  فال يكون بذلك التأمني وسيلة للكسب غري املشروع، يف نفس الوقت،

ا ال ختضع مل   .بدأ التعويضالتأمني ضد احلوادث الشخصية والتأمني على احلياة كو
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  :إعادة التأمين والتأمين المشترك -4

ا إىل اإلفالس والزوال من السوق،     يصعب على شركـات التأمني مواجهة املخاطر الكبرية مما يدفع 

وتعرف  وذلك راجع إىل عدم الدقة والصواب يف التقديرات اإلحصائية من أجل حتديد األقساط الواجب دفعها،

ا ومصاريفها وهذا رغم تطور أساليب اإلحصاء والعد، ختالالإالشركة  إال أن عنصر  يف التوازن بني إيرادا

ذا فإنه يعد خطرا يتوجب عليها مواجهته فتلجأ إىل  العشوائية قد يتغلب على هذه األساليب، إعادة التأمني و

  .والتأمني املشرتك

  :إعادة التأميـن -4-1

يعرضها بالضرورة إىل دفع  عقود لعمليات تأمينية تزيد عن طاقتها، مماطر شركات التأمني إىل إبرام ضت 

وقد ينتج عنه اإلخالل باألسس الفنية اليت أخذت  مبالغ ضخمة كتعويضات يف حالة حتقق اخلطر املؤمن ضده،

ا إذا ما تصادف حتقق عدإبالتايل قد ال تتمكن من الوفاء بو  بعني االعتبار عند حساب األقساط، د كبري لتزاما

  .من األخطار يف توقيت واحد

ا تقوم عادة بقبول كافة العمليات التأمينية مبا فيها اجلزء الزائد عن طاقتها،         وتطبيقا ملبدأ توزيع املخاطر فإ

ا مث حتول الباقي إىل شركة أو عدة شركات تساهم يف حتمل املخاطر نظري  فتحتفظ لنفسها جبزء يتناسب وقدرا

بعض املخاطر اليت  ويطلق على العمليات اليت حتول فيها شركة التأمني كل أو ،نصيب من األقساط احلصول على

  .لتزمت بتغطيتها إىل جهة أخرى بعمليات إعادة التأمنيإ

املؤمن األصلي أو  ويطلق على الشركة اليت أصدرت الوثيقة األصلية بالشركة املعيدة للتأمني أو املتنازلة أو    

  .)1(يطلق على الشركة اليت يعاد التأمني لديها بشركة إعادة التأمني أو الشركة املتنازل هلا كما املباشر،

                                                             
 .35:راشد راشد، التأمينات الربية اخلاصة، مرجع سابق، ص : التصرفب (1)
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ويتم سداده من  ويسمى املبلغ الذي تدفعه الشركة املتنازلة إىل شركة إعادة التأمني بقسط إعادة التأمني،

ويالحظ أن هذا  بينها وبني املؤمن له،األقساط اليت حتصل عليها من املؤمن له مبقتضى عقد التأمني األصلي املربم 

ا عملية داخلية تتم فيما بني شركات التأمني وحدها، وتتم  األخري ال يدخل طرفا يف عقد إعادة التأمني أل

  .عمليات إعادة التأمني بنفس الشروط واألسعار الواردة يف عقد التأمني األصلي

ملية يف شكل نصيبها من األقساط بنسبة املبلغ املعاد تأمينه حتصل الشركات على منافع من جراء هاته الع         

غري أن نسبة العمولة اليت تدفعها  لديها إىل مبلغ التأمني األصلي لذا جيب عليها أن تتحمل جزء من التكاليف،

رق بني ويرجع الف شركة إعادة التأمني إىل الشركة املتنازلة تكون أعلى من تلك اليت يتقاضاها الوكالء العامون،

  .واليت تتحمل تكاليف احلصول على عقد التأمني) املتنازلة(النسبتني إىل شركة التأمني األصلية 

احلد و  جتاوز حد الطاقـةفيما  إعادة التأمني :يف تتمثل وهي، )1(توجد ثالثة أنواع من عملية إعادة التأمني        

  .، وفيما جاوز اخلسارةمن الكوارث

  :فيما تجاوز حد الطاقـة إعادة التأمين -4-1-1

فيتحمل خماطر العقود املوجودة يف  يقوم املؤمن بعملية إعادة التأمني للعقود اليت تتجاوز حدود إمكانياته،  

  .حوزته واليت ال تفوق طاقته ويعمل على تغطية اخلسائر إن حتقق اخلطر

  :إعادة التأمين فيما جاوز الحد من الكوارث -4-1-2

 املؤمن ومعيد التأمني لتقييم الضرر الناجم عن احلادث إذا حتقق اخلطر املؤمن ضده، يتم التفاوض بني  

  .للوصول إىل حتديد مبلغ التعويض الذي يكون املؤمن قادرا على دفعه والباقي يلقى على عاتق معيد التأمني

 

                                                             
(1) Véronique Pornin, Initiation à la réassurance, édition EFE, Paris, 2000, p 5. 
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  :إعادة التأمين فيما جاوز الخسارة -1-3- 4

ا ختتلف عنها من ناحيتنيينطلق من مفهوم واحد مع الصور      :السابقة، إال أ

لكنها يف حالة جتاوز اخلسارة تدرس  إعادة التأمني فيما جاوز حد من الكوارث تأخذ كل عقد على حدى، -   

 كل العقود املربمة خالل السنة؛

إنه يعني وفق مجيع حيدد التعويض وفقا ملبلغ التأمني املتفق عليه، أما إعادة التأمني فيما جاوز اخلسارة ف -    

  .أقساط التأمني اليت يتقاضاها املؤمن

  :التأمين المشترك -2- 4

وحيدد التزام كل واحد  يقوم عدد من املؤمنني يف االشرتاك أو االجتماع من أجل مواجهة نفس اخلطر   

ويكون  كل مشرتك،إال أن هذه األخرية تتضمنها وثيقة تأمني واحدة يوقع عليها   ،)1(منهم بنسبة معينة من اخلطر

هناك مؤمنا رئيسيا يفوض من طرف اآلخرين من أجل إبرام العقد مع املؤمن له وحتديد كيفية تقاضي األقساط 

  .فيشعر املؤمن له وكأنه يتعامل مع مؤمن واحد ودفع التعويض وغري ذلك من أعمال التسيري،

اسة من قانون التأمينات على يعرف املشرع اجلزائري التأمني املشرتك يف املادة اخلام         مسامهة عدة مؤمنني  أ

تسيري وتنفيذ عقد التأمني إىل مؤمن رئيسي يفوضه  يوكل يف تغطية اخلطر نفسه يف إطار عقد تأمني وحيد،

  .اآلخرون املسامهون معه يف تغطية اخلطر

، أما الثاين على مستوى شركة تأمني واحدة الفرق بني إعادة التأمني والتأمني املشرتك يف كون األوليكمن       

أن يكون يف وثيقة تأمني متعددة حلساب ميكن للدولة  مثال فتأمني األسطول اجلوي يتوزع بني عدة شركات،ف

  .مقابل جزء من األقساطيتحمله كل مؤمن  فيها الضرر الذي إذ يبني الشركة وميكن أن يكون يف وثيقة واحدة،

                                                             
(1) Faivre  Yvan Lambert, Droit des Assurance, 8éme édition, Dalloz, Paris, 1992, p 44.   
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  :المبحث األولخالصة            

موعة،طر وتوزيع اخلسائر اليت قد تلحق صمم نظام التأمني قصد التقليل من درجة املخا          الفرد أو ا

تمع وتدعيم ئف العملية التأمينية وجماالت اإلوبتعدد وظا ستفادة منها كانت األنواع املختلفة للتأمني هامة لبناء ا

  .اإلقتصاديةاحلياة 

 املؤمن له والذي تكون أطرافه متكونة من لية التأمني بعدة مراحل حىت تصبح عقدا ساري املفعول،متر عم       

قساط سبيال والذي يدفع أقساط يف مقابل احلصول على وثيقة تأمني تغطي له املخاطر كما قد تكون تلك األ

الذي يتعهد بدفع تعويض يف حالة  املؤمن الطرف الثاين يفيتمثل و  دخار كما هو احلال يف التأمني على احلياة،لإل

هو  املؤمن له ويف غالب األحيان يكون أما الثالث فهو املستفيد والذي يقبض قيمة التعويض، حتقق الضرر

قسط التأمني  اخلطر املؤمن ضده،و  مبلغ التأمني على عقد التأمني، ويتوفر املستفيد إال يف حالة التأمني على احلياة

فتلجأ إىل إبرام عقود إعادة  مواجهة املخاطر الكبرية، عليها يصعبن خالل قيامها بنشاطها ، وموتعهد املؤمن

ا جتاه املؤمن هلم يف  التأمني والتأمني املشرتك، حىت ال تتأثر مسعتها يف السوق ومكانتها وتفاديا لعدم الوفاء بالتزاما

ا ومصاريفها وتعمل جاهدة للمحافظة على حتقق حالة حتقق اخلطر املؤمن ضده،   .توازن بني إيرادا
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  شركات التأمين: المبحث الثاني

ستثمارها، فتحقق بذلك عوائد إمل على مجع أقساط التأمني لتعيد تعترب شركات التأمني مؤسسة مالية تع       

تمعأجتماعية إىل تصاد وتساهم يف تقدمي اخلدمات اإلقلإل  هي طاملا األرباح من قدر حتقيق ابإمكا كما ،فراد ا

تفصيل إىل وسوف نتعرض بشيء من ال هلم، املؤمن عن لديها املتوفرة البيانات خمتلف دراسةو   حتليل سياسة تتبع

   .رقابة الدولة على نشاطها وخصوصيته، وأشكال اإلستثمار فيهاشركات التأمني  ماهية

  :ماهية شركات التأمين -1

وتعويضهم عند حتقق األخطار املؤمن  هلم املؤمن من األموال تتلقى فهي مزدوج بدور التأمني شركات تقوم       

 ةنياب ستثمارهاإ تعيد مث هلم املؤمن يقدمها اليت األقساط يف تتمثل اليت األموال يقبل كوسيط تعملكما ،ضدها

ا وتبيانكيفية تصنيفها وخمتلف األنشطة تعريف شركات التأمني و  لذا سنتعرض إىل ،عائد مقابل معنه  املنوطة 

ا     .العامة ومصادر أمواهلا ومصاريفهاسياسا

  :اتعريف شركات التأمين وتصنيفه -1-1

، وحىت نستطيع إدراك أمهيتها جيب أن يف الدولة قتصادينيات التأمني من أهم املتعاملني اإلتعترب شرك         

  .  نتطرق أوال إىل تعريفها، ومن مثة تصنيفها لتشكيالت عديدة

 :تعريف شركات التأمين - 1-1- 1

ا يف ذلك شأن البنوك التجارية إستثمارها شركات التأمني على األموال لتعيد حتصل         يف مقابل عائد شأ

 املؤمن له إما بطريقة مباشرة كما هو احلال يف بعض وثائق التأمني علىهذا العائد يشارك فيه وصناديق اإلستثمار، 

  .، ويتم تصنيفها ضمن دائرة الشركات التجارية)1(أو بصفة غري مباشرة من خالل دفع أقساط التأمنياحلياة 

                                                             
  .100: ، ص1999إدارة األسواق واملنشآت املالية، توزيع دار املعارف اإلسكندرية، : منري إبراهيم هندي (1)
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  :)1(نتصنيف شركات التأمي -1-1-2

       . وحسب شكلها القانوين ،تشكيلة األنشطة التأمينيةل اتصنف شركـات التأمني وفق        

  :التصنيف وفق تشكيلة األنشطة التأمينية -1-1-2-1

ميكن تقسيم شركات التأمني وفق األنشطة اليت متارسها لشركات التأمني على احلياة وشركات التأمني  

  .جتماعي مث الشركات الشاملةصناديق الضمان اإل العام،

يشتمل نشاطها على كافة التأمينات املتعلقة بوفاة أو حياة املؤمن له أو  :شركات التأمين على الحياة -         

  ؛)التأمني املختلط ( اليت جتمع بني االثنني 

بالتأمني على املمتلكات وعادة ما يغطي أخطار احلريق والسرقة وتأمني ختتص : شركات التأمين العام -         

  ؛املدنية جتاه الغري كالتأمني ضد حوادث السياراتوكذلك التأمني على املسؤولية  النقل بأنواعه،

تعمل على تغطية تكاليف عالج املؤمن له، حيث يلتزم هذا األخري : صناديق الضمان االجتماعي -        

  ؛بتحمل حد أدىن من تكاليف عالجه ويدفع الصندوق اجلزء الباقي

تصدرها األنواع الثالثة السابقة، وتكون غري  تصدر كافة وثائق التأمني اليت: الشركات الشاملة -         

  .متخصصة يف نوع معني

  :التصنيف وفقا للشكل القانوني للشركة -1-1-2-2

  شركات مسامهة وشركات الصناديق :تأخذ شركات التأمني شكلني قانونني مهاحسب الشكل القانوين 

                                                             
  :ملزيدا من التفصيل إرجع إىل (1)
  .401: ص ، مرجع سابق،منري إبراهيم هندي -
  .84: ، ص 2001،مصر رية،اإلسكند النشر،و   للطبع اجلامعية دار املالية، املؤسساتو   األسواق قرياقص، رمسية -
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  .اليت عادة ما تكون لشركات التأمني على احلياة

تكون امللكية يف يد محلة األسهم العادية الذين خيتارون جملس اإلدارة الذي يتوىل : المساهمةشركات  -         

  .التسيري والذي هلم احلق يف الربح الصايف الذي حتققه

ا تتميز بضخامة احلجم،: شركات الصناديق -          وملكيتها  تشبه إىل حد كبري شركات االستثمار أل

ر من قبل اوتد التأمينية وهي ال تصدر أسهما بل حتل حملها وثائق التأمني املكتتب فيها، تكون يف يد محلة الوثائق

  .خرباء خمتصني

  :)1(األنشطة والوظائف الرئيسية في شركة التأمين -1-2

فباإلضافة إىل وظيفة التأمني اليت هي النشاط البارز الذي جتند له جهود  امزدوج اتؤدي شركة التأمني دور   

ولقد انعكس هذا الدور املزدوج على تنظيم  هناك وظيفة االستثمار وهي أقل وضوحا وفعالية، العاملني بالشركة،

ا و رئيسييفتني ظو ويف هذا الصدد نركز على  وإدارة تلك الشركة،   . نشاطها التسويقيتني تتمثالن يف إدارة عمليا

  :تإدارة العمليا -1-2-1

ومن جمموع األقساط  ،إستثمارهاتؤدي شركة التأمني دور الوسيط الذي يتلقى أقساط التأمني ويقوم ب    

وعوائد االستثمار ختصم التكاليف واملبلغ الذي تدفعه هذه الشركة يف شكل تعويضات وعوائد للمؤمن هلم أو 

وعلى الرغم من أن التعويضات ال تكون معلومة إىل  ،الشركة أصحابليتبقى الربح الذي حيصل عليه  املستفيدين،

   فإنه يتوقع أن تكون قادرة على التحديد الدقيق لقيمة القسط مما ميكنها من تغطية درجة اليقني يف حاالت كثرية،

  ويضاف إليها العمل على ختفيض ات،ـليوهي املهمة الرئيسية إلدارة العم، التكاليف وحتقيق العائد املطلوب
                                                             

 :إرجع إىل )1(
  .196-194:ص، ص 2000والتوزيع، عمان، إدارة البنوك، دار وائل للنشر ، ، مؤيد عبد الرمحان الدوريفالح حسن احلسيين -
 ،2006حممـد توفيـق البلقيـين، إبـراهيم حممـد مهـدي، مبـادئ إدارة اخلطـر والتـأمني، دار املـريخ للنشـر، اململكـة العربيـة،  :جورج رجيدا، تعريب -

  .819-818: ص ص
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  .التكاليف واإلسراع يف حتصيل األقساط 

  :وظيفة االكتتاب - 1- 1- 2- 1 

حيث  تتلخص وظيفة االكتتاب يف تقرير طلبات التأمني اليت ميكن قبوهلا وقيمة األقساط واجبة الدفع،  

قصار جهدهم جلعل أقساط التأمني اليت  ويبذل القائمون تكفل احلماية لشركة التأمني ضد سوء اختيار عمالئها،

فإذا كانت معايري قبول طلبات  يسددها املؤمن هلم متماشية مع فرص تعرضهم للخسائر دون أي مبالغة يف ذلك،

وعلى العكس فلو كانت  التأمني متشددة أو كانت األقساط مبالغ فيها باملقارنة مع شركات التأمني األخرى،

فإن حجم النشاط سوف يزداد وبالتايل فإن قيمة التعويضات قد تفوق  القسط منخفضة،املعايري متساهلة أو قيمة 

  . بقدر كبري قيمة األقساط وهذا ما يؤدي إىل تعرض الشركة خلسائر

  :خفض التكاليف واإلسراع في تحصيل األقساط -1-2-1-2

ويضات املدفوعة للمستفيدين عند حققت شركات التأمني إىل حد كبري جناحا يف التعامل مع تكاليف التع         

حيث ختلت على النظام املركزي بفتح  ،إستثمارهاوأيضا اإلسراع يف حتصيل أقساطها مبا يتيح فرصة  حتقق اخلطر،

  .وبالتايل حتقيق أكرب ربح بأقل تكلفة ممكنة فروع يف مناطق جغرافية خمتلفة حىت تستطيع الوصول إىل املؤمن هلم

  :لتسويقيإدارة النشاط ا -1-2-2

يتضمن التسويق الناجح للخدمة التأمينية تقدمي تشكيالت متنوعة وجذابة لوثائق التأمني والوصول إىل          

صل حىت ت فكلما قلصنا تكاليف ابتكار األنواع اجلديدة وتدريب الوكالء واإلشراف عليهم، العمالء بأقل تكلفة،

  . إىل حتقيق أقساط تأمني منخفضة نسبيا باملقارنة مع شركات التأمني األخرى وبالتايل احملافظة على احلصة السوقية

ا التأمينية، ومنها التسويق املكما          باشر والوكالء تعتمد شركات التأمني قنوات متعددة لتسويق خدما

  .ل شركات التأمني األخرىق من خالعتماد أسلوب التسويإواملنتجون، وكذلك 
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   :أنشطة تحديد احتماالت الخطر -1-2-3

حتماالت وقوع األخطار اليت يغطيها إا بعمل اخلبري املتخصص يف تقدير رتباطا وثيقإيرتبط قسط التأمني   

التأمني، ويعتمد يف ذلك على الدراسة التارخيية ملعدالت وقوع املخاطر املؤمن ضدها وذلك إىل جانب ما يتم 

  .توقعه من تغريات يكون هلا تأثري يف إحداث تغيري يف تلك املعدالت مستقبال

   :إدارة الموجودات ومصادر األموال -1-2-4

ا حيث تقوم بدراسة وحتليل مصادر األموال وجماالت توظيفها    ا ومكونا متثل إدارة عناصر موجودا

اإلدارة ينبغي أن تنعكس إجيابيا على تعظيم قيمة الشركة وذلك من حيث كلفتها واملرونة اليت تتوفر فيها، إن هذه 

ال ميكن إستخدام مؤشرات مالية يف تقسيم أداء وكفاءة شركات التأمني وأبرزها   :املالية، ويف هذا ا

  ف )/ت+ص= (مؤشر األداء 

  :و

  ن)/ف -*ف= (ص 

  ؛ري الذي يطرأ على قيمة املوجوداتالتغي: ص:     حيث

  ؛القيمة الكلية للتوزيعات:  ت           

  ؛الصافية للموجودات يف أول املدة القيمة:  *ف            

اية املدةالقيمة ا: ف               ؛لصافية للموجودات يف 

  .القيمة الكلية لتوزيع األرباح   :ن            
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  : المحاسبة -1-2-5

الية، ويوضح ويعد احملاسب التقارير امل املالية ألي مؤمنمليات احملاسبة قسم احملاسبة مسؤول عن ع    

 ر الدورية بالتعامل مع دخل القسطوحيلل العمليات املالية بالشركة، ويتم إعداد التقاري امليزانيات بالتفصيل

اد ستثمار ومعدالت الفائدة حلاملي الوثائق، ويقوم احملاسبون أيضا بإعدفات التشغيل واملطالبات، ودخل اإلمصرو 

إذا كانت الشركة تدار عن طريق الدولة فمن لضروري إرفاقها مع أقسام التأمني، و التقارير املالية القانونية اليت من ا

  .الضروري أن يقوم احملاسبون بإعداد التقارير احملاسبية املعتمدة على املبادئ احملاسبية املقبولة بصفة عامة

   :الوظيفة القانونية -1-2-6

كتتاب والتخطيط  على احلياة يستخدم احملامون اإل مة لشركات التأمني، ففي التأمنيوظيفة مهتعد   

للتصرف باألمالك، ويضع أيضا احملامون الصياغة القانونية وشروط الوثيقة يف وثائق التأمني، ويراجعون كل الوثائق 

املساعدة القانونية للموظفني الذين يظهرون يف جلسات  أخرى اجلديدة قبل بيعها للجمهور، وتشمل أنشطة

 انونية العامة املتعلقة بالضرائبالتسعري ومراجعة اإلعالنات واملواد األخرى املنشورة وإعطاء اإلرشادات الق

  .   ستثمارات وقوانني التأمني، وممارسة الضغط للوصول إىل التشريع املالئم لصناعة التأمنيالتسويق، اإلو 

   :خدمات التحكم في الخسارة -1-2-7

املمتلكات واملسؤولية املدنية خدمات  مؤمنوالتحكم يف اخلسارة هو جزء مهم يف إدارة اخلطر، ويقدم إن     

األمان والصحة املهنية، وأنشطة ام اإلنذار املبكر، عديدة للتحكم يف اخلسارة، وتشمل هذه اخلدمات إرشادات نظ

إىل ذلك ميكن أن يعطي املتخصصون يف التحكم يف اخلسارة إرشادات قيمة لبناء  منع اخلسائر األخرى، باإلضافة

املباين اجلديدة، أو املصانع جلعلها أكثر أمانا وأكثر مقاومة لألضرار، واليت ميكن أن يتبعها ختفيض جوهري يف 

  .السعر
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   :تشغيل البيانات -1-2-8

التأمني وذلك عن طريق اإلسراع يف تشغيل املعلومات ستخدام احلاسب اآليل ثورة يف صناعة إلقد أحدث   

 بة وتشغيل الوثائق، بيان األقساطوكذلك إلغاء وظائف روتينية عديدة، ويستخدم احلاسب اآليل اآلن يف احملاس

حتليل السوق، التدريب والتعليم، تقدمي اخلدمات ملالكي الوثائق، وميكن و  سرتجاع املعلومات، االتصاالتوإ

  .كتتابستثمارات ونتائج اإل حجم األقساط، معدالت اخلسارة، اإلعة على معلومات عن احلصول بسر 

  :)1(السياسات العامة لشركات التأمين -1-3

ا العامة إىل تطوير وترية منوها وجمال نشاطها،  ومن مثة الوصول  دف شركة التأمني من خالل سياسا

عامة تطبق شركات التأمني سياسات ، تسودها املنافسة تحقيق األهداف العامة واحلفاظ على حصتها يف سوقل

ا،إومطابقة لإلسرتاتيجية اليت    .يع، سياسة التفتيش وما بعد البيعسياسة التبليغ والتوز  وتتمثل يف ختار

   :سياسة التبليــغ -1-3-1

ويعمل على تقييم  دورا هاما يف شركات التأمني حيث يقوم بتقدمي معلومات عن  املنتجات، التبليغ يؤدي 

ا الشركة مبقارنته مع تكاليف اإلشهار، كما  رقم األعمال املتحصل عليه من جراء خمتلف األنشطة اليت قامت 

  .يساعد الوسطاء يف اإلعالن عن عقود  التأمني اجلديدة للشركة

  :سياسة التوزيـع -1-3-2

ا جيب أن     ستخدام إلى إيصال املنتوج للزبون بتعمل عبعد قيام شركة التأمني بالرتويج عن منتجا

ا عدد ،وسائل وطرق خمتلفة كالء كما متنح عالوات للو ا من الوسطاء،  معين افهي ختصص لكل صنف من منتجا

م يشكلون قناة   .تصال بني شركة التأمني وزبائنهاإالعامون كو

                                                             
  .196-194:ص، ص ، مرجع سابقفالح حسن احلسيين (1)
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   : سياسـة التفتيـش -1-3-3

ا ويعملو  اتعني شركة التأمني عدد           ن على تنظيم البيع مبختلف الفروعمن املفتشني املرتبطني مباشرة 

قتنائها من طرف املستهلكني وضمان إجل توزيع املنتجات بطريقة تسمح بمن أ ،ويقومون بالتنسيق بني الوسطاء

   .والتعويضات املقدمة للمؤمن هلم سريورة العقود

    :سياسة ما بعد البيع -1-3-4

فمن خالهلا يتم تصنيف وتعويض العمالء  ما بعد البيع على مسعة ووضعية حسنة للشركة، تعرب خدمات 

م، ذه  بناء على معاجلة ملفا ا  فكلما كانت سياسة ما بعد البيع جيدة كان هذا يف صاحل شركة التأمني أل

التسيري األمثل ستخدام وسطاء لضمان إكما تعمل على  الطريقة ستحافظ على زبائنها وجتلب آخرين جدد،

  .لعقود التأمني

  :االستثمار في شركات التأمين -2

مدة حىت تغطى  يتكون لدى شركات التأمني عادة أموال طائلة،         فوجب عليها أن تستثمر أمواهلا ا

ا املتوقعة مستقبال، لذا سوف نتعرض لطبيعة االستثمار وأشكاله يف شركات التأمني   .  التزاما

   :)1(االستثمارات في شركات التأمينطبيعة  -2-1

دف على شكل ستثماراتاإل متالكتسعى الشركة إل       :أصول 

حتفاظ وائد ومكاسب رأمسالية من جراء اإلتنمية أمواهلا عن طريق التوظيفات املالية، وحتقيق ع  -          

  مث إعادة بيعها ثانية؛ رتفاع قيمتها،إإىل حني  ستثماراتباإل

  .أو الدخول يف أخرى جديدة توطيد العالقات التجارية مع الشركات اليت تستثمر فيها أمواهلا، -           

                                                             
(1) Denis Clair Lambert, op.cit, p 75. 
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هو احلال بالنسبة  ستثمارات يف شكل سندات وأسهم أو يف صورة أصول ملموسة كماتكون غالبية اإل        

  :   نوعني مهاستثمارات إىل اضي واملباين أو الذهب، وتصنف اإلستثمار يف األر إلل

هي تلك اليت ميكن حتويلها بسرعة وسهولة إىل نقدية سائلة، وتقتنيها  :ستثمارات قصيرة األجلإ -           

  . عادة بقصد املتاجرة فيها وبيعها خالل الدورة

 وعادة ما هي اليت يصعب حتويلها إىل نقدية سائلة يف فرتة وجيزة،  :ستثمارات طويلة األجلإ -           

ا ملدة سنة أو أكثرتقتنيها بقصد اإل   . حتفاظ 

لدرجة أن تقييم أدائها قد يعتمد على ما تسفر  ستثمار أحد األنشطة الرئيسية لشركات التأمني،يعد اإل        

وترجع هذه احلقيقة إىل ضخامة األموال اليت تتجمع لديها نتيجة لوجود أكثر من مصدر  عنه نتائج هذا النشاط،

  . على األموالحلصوهلا 

حيث تعترب األرباح والفوائد مصدر أساسي لتغطية  إستثمارهايقوم التأمني على احلياة جبمع املدخرات و         

هتمام الرئيسي حول ما إذا كان جمموع األقساط احملصلة أكثر من يف التأمينات العامة يكون اإلأما  التعويضات،

ستثمارات إن النوع األول يستثمر أمواله يف ومن هنا نستنتج أ ،لسنةملدفوعة للمؤمن هلم يف نفس االتعويضات ا

  .األجل ةقصري  اتستثمار إيوجه أمواله إىل فطويلة األجل، أما الثاين 

  :)1(أشكال االستثمار في شركات التأمين -2-2

ا، يف عدة أشكالستثمارها إلقساط األجتمع شركات التأمني            لتحقيق عوائد تستعملها يف تسديد التزاما

ا و إفوجب علينا تبيان مكونات حمفظة  ستثمارات عقارية، واإلقراض إاليت تتنوع يف شكل أوراق مالية و ستثمارا

  .   برهون

                                                             
  .360-359:ص، ص مرجع سابق رمسية قرياقص،عبد الغفار حنفي،  (1)
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  :ستثمارات في األوراق الماليةاإل -2-2-1

 والسياسية خالل العقدين املاضيني إىل منو سريع يف حجم األسواق املالية، اإلقتصاديةأدت التطورات         

تصال احلديثة املختلفة يف جتاوز احلدود وجود السوق بعد أن جنحت وسائل اإلحبيث مل يعد املكان شرطا أساسيا ل

مما أعطى هذه  وأصبحت الصفقات املالية تعقد سواء مباشرة أوعن طريق وسطاء، واألطر املكانية التقليدية،

وبكفاءة  أضحت معه الصفقات املالية تربم بكل سهولة مهما كان حجمها، األسواق مرونة عالية وتنوعا كبريا،

مارات يف ستثوتأخذ اإل ،نوعية األدوات املالية املستخدمةو  عالية يف ظل توافر كم كبري من نوعية وطبيعة املتعاملني

  .وال املقرتضة أو يف األموال اململوكةستثمار يف األماألوراق املالية شكل اإل

  :ستثمارات في األموال المقترضةاإل -2-2-1-1

ومبعىن آخر فهي عبارة عن دين  سندات تنطوي على عالقة دائنة للجهة أو الشركة املصدرة،تتمثل يف        

األوراق  وسندات الشركات،ومن أمثلتها السندات احلكومية  مستحق للشركة املستثمرة لدى اجلهة املستثمر فيها،

سرتداد األموال إل وتتميز تلك األدوات بوجود تاريخ االستحقاق حمدد التجارية واألسهم املمتازة واجبة السداد،

  :وتصنف أدوات االستثمار يف األموال املقرتضة بدورها إىل ،املستثمر فيها

ا حىت حلول آجال أدوات مشرتاة بقصد اإل -                 ستحقاقها؛إحتفاظ 

  .لتحقيق مكاسب نتيجة تغريات أسعارها يف األجل القصري أدوات مشرتاة بقصد املتاجرة فيها، -              

   :ستثمار في األموال المملوكةاإل -2-2-1-2

 على حق امللكية يف مشروع معني كاألسهم العادية واملمتازة والستثمار يف األموال اململوكة ينطوي اإل        

تطلب سدادا يف تاريخ معني من جانب الشركات املصدرة  وبالتايل فهي ال ستحقاق حمدد،إترتبط عادة بتاريخ 

  .  كذلك فإن العائد على تلك احلقوق غالبا ما يكون يف صورة توزيعات أرباح هلا،
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  :ستثمارات العقاريةاإل -2-2-2

ة أو طويلة ستثمارات عقارية ثابتة، لغرض املتاجر إستثمار جزء من أمواهلا يف شكل تلجأ شركة التأمني إل        

  :  قتناء العقارات فيما يليإاألجل، وتكمن مربرات 

موعة متنوعة من العقارات كأصول ثابتة -            تستخدمها يف إدارة أنشطتها  حاجة شركات التأمني 

إال أنه بالنسبة  ستئجار من الغري فيما خيتص بتلك العقارات،ختيار بديل اإلإوعلى الرغم من أنه ميكن  املختلفة،

ولكن بسبب ما تنطوي عليه ملكية  خنفاض تكلفته أحيانا،إيعد بديل التملك هو املفضل ليس بلشركات التأمني 

ستقرار املركز املايل إا متثل برهانا ملموسا على قوة و بسطها أأمن معان ودالالت يف سوق التأمني الشركة ملبانيها 

  للشركة؛

زدياد قيمتها إتثمارات اجليدة واملضمونة نتيجة سار يف األراضي والعقارات نطاق اإلستثمل اإليدخ -           

أن حيصل على  مما ييسر فرصة حتقيق مكاسب رأمسالية يف اآلجال الطويلة، كما ميكن للمستثمر فيها عرب الزمن،

   .ة يف صورة إجيارات يف حالة القيام بتأجريها للغريعوائد دورية وبصفة منتظم

  :ستثمارات العقارية ختتلف فيما بينها حسب اهلدف من متلكهاثالثة أنواع لإلتوجد         

دف  :ستثمارات عقارية ثابتةإ -             وقد مت شراؤها  يف نشاطها العادي،  ستخدامهاإمتتلكها الشركة 

أو التخلص منها مادامت صاحلة ستخدامها بصفة دائمة ومستمرة دون وجود أية نية لبيعها إأو بناؤها بقصد 

  .ستخداملإل

دف إعادة بيعها يف األجل القصري هي: ستثمارات عقارية للمتاجرةإ -               .عقارات متتلكها الشركة 

دف احلصول على عوائد سواء يف األجل متتلكها: ستثمارات عقارية طويلة األجلإ -              الطويل الشركة 

  . وراء متلكهارد حتقيق أرباح بصفة مستمرة من أو جم بعد إعادة بيعها، 
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  : اإلقراض برهون - 2-2-3

دين طويل األجـل ميلك الدائن فيه أولوية مضمونة حلقه يف املطالبة بواحد أو يتمثل اإلقراض برهون يف         

وبالتايل بيعها إجباريا من خالل نزع ملكية الرهينة إذا مل يدفع الدين يف  وموجودات املدين، أكثر من أصول

قروض  ستثمارات شركات التأمني، وميكن تصنيفها إىلإوهي حتتل جزء ال بأس به من حمفظة  ميعاده احملدد،

   .سكنية وزراعية، جتارية وصناعية

حيث  ألكثر شيوعا حيث يرتبط بتمويل عقارات أو شقق سكنية،يعد النوع ا: القروض السكنية -            

  .ها نقدا بالكامل فيقوم املشرتي بتمويل جزء من مثن الشراء نقدا والباقي بقرضءميكن تدبري مثن شرا ال

املراعي  دف إنتاج احملاصيل املختلفة أو ستصالح وزرع األراضي،إمتول أنشطة : القروض الزراعية -            

  .  الالزمة لتنمية واحلفاظ على الثروة احليوانية

وأيضا  ستثمار مرتفعة،إتيح فرصة جيدة للحصول على عوائد ي: القروض التجارية والصناعية -            

             .للمشاركة يف املكاسب املتوقع حتقيقها مستقبال

  :رقابة الدولة لشركات التأمين -3

واليت ختضع إىل تقلبات  القطاعاتحتضى التأمينات يف عصرنا احلايل بإقبال واسع من طرف خمتلف         

شركات التأمني على عاتقها تغطية تأخذ  املخاطرة اليت ال ميكن هلم يف أغلب األحيان حتمل عواقبها املالية، حيث

ـــهذه املخ ، املؤمن هلم يت تقدم إليها من قبللنقدية الاطر وضمان تعويض احلوادث الناجتة عنها مقابل األقساط اـ

وهذا لضمان التسيري األمثل  ونظرا ملا حتققه من نتائج عمدت الدولة لفرض رقابة صارمة على خمتلف أنشطتها

  :)1(إىل ما يلي التأمينية، وترجع أسباب هذا االهتمام للعملية 

                                                             
(1) Tafiani Boualem, les assurances en Algérie : étude pour une meilleure contribution à la stratégie de 
développement, édition ENAP, Alger, 1988, p 120.  
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ا على  ضمان حقوق املؤمن واملؤمن له ومراقبة التعويضات يف حالة حتقق اخلطر، -             والتأكد من مقدر

ا اجتاه املؤمن له؛  تسديد مستحقا

ا ومراقبة عملية تسيريها،محاية األم          -   تتسبب يف مشاكل اقتصادية كالتضخم مثال؛ حىت ال وال اليت حبوز

ا، -             ا التقنية واليت تتماشى وحجم عمليا   س املال األدىن لتغطية نشاطها؛أبتوفري ر  مراقبة احتياطيا

  يف فرص جيدة؛ إستثمارها  عن طريق تنظيم من املردودية ألموال املؤمن هلم حتقيق درجة عالية -            

  التأكد من تقدمي شركات التأمني لتشكيلة مناسبة للخدمات التأمينية وحبجم مالئم للجمهور؛ -            

  حتديد معدالت التأمني بشكل يضمن حتقيق أرباح معقولة؛ -            

  .ةتنظيم عملية إنشاء وتكوين شركات تأمني جديدة، وترقية السوق الوطنية وفتحها للمنافس -            

  :والمالية لشركات التأمين اإلقتصاديةخصوصيات األنشطة  - 4 

واملالية لشركات التأمني إىل طبيعة نشاطها املمارس من جهة، وإىل  اإلقتصاديةترجع خصوصية األنشطة         

وتتمثل أهم خصائص  ،طرف قانون التأمينات من جهة أخرىالقيود التنظيمية املفروضة على هذه الشركات من 

  .ستغالهلا، املخاطرة يف أصول وخصوم شركات التأمنيإنعكاس دورة إأنشطتها يف 

  :ستغاللنعكاس دورة اإلإ -4-1

تعد شركة التأمني مؤسسة خدمية ال تبيع سلعا ملموسة، إمنا تقوم بعرض وتقدمي خدمات تأمينية متنوعة         

مستقبال، وهذا  دف محاية املؤمن له ضد خطر حمتمل يهدد حياته أو ممتلكاته، وبذلك ال تعرف مداخيلها إال

ا تتحصل على سعإنعكاس دورة إما جعلها متتاز ب بينما تسدد مبالغ  ر بيع منتوجها فور إبرام العقد،ستغالهلا كو

  .التعويض الحقا
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 إمكانية فضال عن ذلك، تتم عملية تقييم املنتوج يف مؤسسة صناعية أو جتارية قبل طرحه يف التداول، مما يتيح

يد التعرف على دخلها قبل البيع، على عكس شركة التأمني جند عملية بيع عقود التأمني عادة ما يسبق حتد

ا ال متلك قيم اإل)1(الدقيق للمنتوج السعر ستغالل عدا تلك اليت ختص إصدار وثائق التأمني  ، كما أ

  .مكاملطبوعات واألقال

تقوم شركات التأمني بإنتاج خدمات متنوعة تتميز بصعوبة تقييمها، وهذا لعدم حتكمها يف سعر التكلفة          

كونه ال يكون معلوم إال بعد مرور مدة من الزمن، ويتم حتديد مبالغ األقساط على أساس فرضيات ودراسات 

وعلى ، رجة املخاطر يف التأمينات العامةأو لد إحصائية وهذا تبعا لسن املؤمن له يف وثائق التأمني على احلياة،

يكون عند حتقق اخلطر حمل التأمني، فإن سعر تكلفة اخلدمة املقدمة ال يعرف إال بعد  عتبار أن أداء مبلغ التأمنيإ

اية الفرتة التأمينية   .      تسوية الكارثة، أو عند سداد رؤوس األموال املضمونة يف 

بطول مدته، حيث أن النتيجة اخلاصة بعملية معينة ال تظهر يف احلسابات إال على  كما يتميز نشاطها         

، ففي تأمينات احلياة يكون مشكل تداخل السنوات أكثر حدة وهذا بالنظر ملدة حياة )2(عدة سنوات موالية

أما على مستوى  ،معة من عقد معني مدة العشرين سنةاملنتوج، وكنتيجة لذلك ميكن أن تتجاوز النتائج ا

نتظار قرار احملكمة قبل تسوية التعويض املطالب به، مما يتطلب العديد إالعامة يتوجب على شركة التأمني  التأمينات

السداد الفعلي ملبلغ الفارق زمين بني حدوث اخلطر و  من السنوات ملعرفة النتائج احملققة، مما يؤدي إىل تواجد

  . ني تكوين خمصصات تقنيةالتعويض مما يفرض على شركات التأم

     فبالنسبة هلذا إن تطور الديون التقنية يتم بصورة خمتلفة يف كل من فرعي التأمني على احلياة والتأمني العام،        

                                                             
(1) Jacques le Douit, Les comptes des entreprises d’assurance", Encyclopédie de comptabilité, Contrôle de gestion 
et Audit, édition Economica, Paris, 2000, p439. 
(2) Bellando J.L et -al ,"L’assurance : Gestion et analyse financière", édition Argus, Paris, 1994, p 395. 
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 األخري ختتلف مصاريفه حسب منط حتقق اخلطر ومعدل تكاليفه، فيكون حجم هذه العقود كبريا مما يسمح

   أما يف فروع التأمني على احلياة فإن ،وء إىل حساب اإلحتماالت واإلحصاءة واللجقاعدة األعداد الكبري بتطبيق 

  .الديون ترتكز أساسا على جداول الوفيات يف حتديد التزام شركة التأمني

  :المخاطرة في أصول وخصوم شركات التأمين -4-2

تعترب شركات التأمني من املؤسسات املالية اليت ختتص بإدارة حركة األموال املتجمعة لديها، حيث تعمل        

كما حتوز على كتلة كبرية نسبيا من األموال واليت يكون مصدرها   ،لتحقق عوائد إستثمارهاوظيفها أو على ت

ا وتسيريها وذلكاألقساط احملصلة واليت تبقى حتت تصرفها ملدة طويلة، مما يتو  من خالل توجيهها  جب عليها إدار

دف توفري األموال الالزمة لدفع  حنو خمتلف التوظيفات املضمونة، لتمارس دور الوسيط املايل يف السوق املايل، 

التعويضات للمؤمن هلم عند حتقق اخلطر من جهة، وتغطية مصاريف مزاولة النشاط التأميين وحتقيق هامش ربح 

  .  )1(أخرىمن جهة 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             
(1) Le résultat d’exploitation des entreprises d’assurance, édition l’OCDE, 1988, p 18. 
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  :خالصة المبحث الثاني          

يث يقوم قتصادي، ح تستهدف الربح وحتقيق الرخاء اإلتعد شركات التأمني من بني املؤسسات املالية اليت         

جتماعية لألفراد وتأمينهم من األخطار اليت قد يتعرضون هلا وذلك من خالل إنشاطها على تقدمي خدمات 

ا تعمد على جتميع األموال ليعاد  األوراق املالية وتقدمي  يف هاإستثمار تقليص اخلسارة احملتمل حتققها، كما أ

أنشطتها على تقوم بوظائف رئيسية تتمثل يف إدارة العمليات والنشاط التسويقي، ولكي تؤدي ، كما القروض

ا لتغطية أكمل وجه جيب أن تعمل على تكوين ر  ا املتوقعة مستقبالإؤوس أموال ال يستهان    . لتزاما

خاص كان نتاجه إصدار العديد من التشريعات لتكفل  اهتمامإ تتمتع به من أمهية أولتها الدول ونظرا ملا

قة علمية حىت تضمن إىل إمكانية تقييم أدائها بطري وذلك من أجل الوصول، ورقابة كافة العمليات التأمينية تنظيم

االتإبقائها يف جو تسوده حتوالت ستمراريتها و إ   . قتصادية يف شىت ا
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  م المحاسبي في شركات التأميناالنظ: المبحث الثالث

جتماعية، وتطورت مع إوقانونية و قتصادية إملختلفة إن احملاسبة وليدة ظروف تبني من الدراسات احملاسبية ا      

تطور احلاجة إىل البيانات واملعلومات احملاسبية خلدمة طوائف متعددة سواء داخل املؤسسة أو خارجها، كما تبني  

تمع ككل إنكذلك  ا ولكنها وسيلة خلدمة أصحاب املؤسسة، واإلدارة بل وا   .احملاسبة ليست هدفا يف حد ذا

على توفري البيانات واملعلومات اليت تساعد املستويات اإلدارية شركات التأمني يف  حملاسيبيعمل النظام ا     

ختاذ القرارات املناسبة، ويشتمل النظام احملاسيب على ملختلفة متهيدا إلاملختلفة يف تقييم نتائج تطبيق السياسات ا

وتبويب البيانات املالية مث جمموعة من النماذج والسجالت واإلجراءات والوسائل اليت تستخدم يف تسجيل 

 تلخيصها وعرضها يف شكل معلومات مفيدة ملن يهمه األمر من مستخدمي هذه البيانات واملعلومات سواء من

  .و خارجهاأداخل املؤسسة 

 :وأهدافه تعريف النظام المحاسبي -1

 تشكل يف جمموعها  يتكون النظام احملاسيب من جمموعة أو نسق مرتابط من األجزاء أو العناصر واليت        

دف حتقيق جمموعة من األهداف واليت صمم أصال من اجلها   .األساس العلمي هلذا النظام وذلك 

يعتمد جناح وفاعلية النظام يف حتقيق أهدافه املرجوة على سالمة اهليكل التنظيمي وتعاون األفراد ومدى      

وم النظام احملاسيب على جمموعة من املقومات تتمثل رغبتهم يف حتقيق وبلوغ هاته األهداف، وفضال عن ذلك يق

موعة املستندية، جمموعة دفرتية وجمموعة التقارير والقوائم املالية: يف   .ا

الوسائل اليت متكن إدارة املؤسسة من جتميع وتشغيل وتقرير البيانات الضرورية  من بنيعترب النظام احملاسيب ي        

السجالت، و  ظام احملاسيب على جمموعة النماذجيشتمل النو  بتوجيهها وبإشرافها مال اليت متتعن نتيجة األع

اإلجراءات والوسائل املستخدمة يف تسجيل وتلخيص وتقرير البيانات املالية املطلوبة بواسطة اإلدارة لتحقيق الرقابة 

  .  على األنشطة، ولتقدميها إىل اجلهات اخلارجية املهتمة بأعمال املؤسسة



 الفصل األول............................................................................................حماسبة شركات التأمني   49

نسق متكامل من املوارد البشرية واملادية والذي يعمل من خالل املنظمة، ويقوم : و ميكننا  تعريفه على أنه        

 إىلبإعداد املعلومات املالية، والبيانات اليت يتم احلصول عليها من مجع وجتهيز وتشغيل هاته البيانات بغية الوصول 

ظام مع اهليكل تزامات معينة، وجيب أن يتوافق هذا النلإارير والقوائم تعد يف ضوء شروط و جمموعة من التق

    .)1( قصد خدمة األطراف الداخلية واخلارجيةبالتنظيمي للشركة، 

كان يقتصر املفهوم التقليدي للنظام احملاسيب على تقدمي البيانات التارخيية اليت تساعد يف إعداد ولقد  

دف إظهار نتيجة  كان ، وتطوره  ح أو خسارة وإظهار املركز املايلنشاط املؤسسة من ربالقوائم املالية التقليدية، 

ضال عن تدخل الدولة يف النشاط حتياجات املؤسسات من البيانات واملعلومات ملمارسة مهامها، فإنتيجة تنامي 

باء جديدة قتصادي وحاجتها املاسة إىل اإلشراف والرقابة على نشاطها األمر الذي ألقى على النظام احملاسيب أعاإل

ا يف   :ميكن بلور

  توفري البيانات واملعلومات املالية والكمية ملختلف املستويات اإلدارية وأقسام املؤسسة بالشكل والصورة

 ؛والتوقيت املناسب سواء يف التخطيط أو الرقابة

 ؛رجية مثل أجهزة اإلشراف والرقابةيوفر املعلومات اليت تطلبها األطراف اخلا 

  ؛جتماعية العامةواإل اإلقتصاديةة األهداف اخلاصة باحليايقوم بتحقيق 

 وذلك  توفري جمموعة متكاملة من التقارير حتتوي على معلومات يستفيد منها كل من له عالقة باملؤسسة

 ؛دف ترشيد قراراته جتاهها

 استخدام التقارير من طرف أجهزة اإلشراف ملراقبة النشاطات املختلفة املمارسة من قبل املؤسسة . 

 :تصميم النظام المحاسبيومبادئ ركائز   -2

  وجيب أن يكون وفقا لكل نظام حماسيب ركائز ومبادئ يعتمد عليها حىت حيقق أهداف املؤسسات،    

                                                             
  .275: ص، 2003شركات التأمني، دار املناهج، عمان، سات املالية البنوك التجارية و حماسبة املؤس ،حممد مجال علي هاليل، عبد الرزاق قاسم شحادة (1)
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 .تكون مفهومة وواضحة ملستخدميها املختلفني ألطر علمية ليجعل خمتلف العمليات احملاسبية

 :ركائز تصميم النظام المحاسبي -2-1

يسعى النظام احملاسيب إىل خدمة إدارة املؤسسات لتحقيق أهدافها، وهلذا جند ركائز أساسية ينبغي أن           

 :  )1(تراعى عند تصميم النظام وإمهاهلا يرتتب عليه آثار سيئة، وتتمثل يف

  : مالئمة التقارير المالية -1- 1- 2     

إن دراسة وحتليل القوائم املالية وغريها من البيانات اليت حتتاجها اإلدارة تعترب الركيزة األوىل للبدء يف           

تصميم النظام احملاسيب، إذ ينبغي على املصمم أن يضع نصب عينيه أهداف ونوعية ودرجة إدراك مستخدمي 

سواء يف الوقت احلايل أو يف املستقبل، حىت يتمكن من اختيار  نها التقارير املالية اليت يعدهااملعلومات اليت تتضم

م واليت تساعدهم على حتقيق    .األهدافطرق القياس احملاسيب اليت تتفق واحتياجا

  :  الدقة -2 -2-1   

صميم النظام احملاسيب يف عند ت تعترب الدقة من العوامل اهلامة جدا اليت جيب أخذها بعني االعتبار          

، وجيب أن يتحقق مصمم النظام من توافر الدقة يف كل ناحية من نواحي النظام، وقد يبدو للبعض أن شركاتال

ا جيب أن  الدقة تعين توازن احلسابات التحليلية مع حسابات الرقابة، ولكن هذه النظرة ضيقة ملوضوع الدقة، إ

د وتصنيف وتلخيص العمليات املختلفة، بدرجة جتعل القوائم النهاية تعكس تتسع لتشمل التحقق من صحة قي

  .املركز املايل احلقيقي ونتيجة األعمال مما سيساعد الشركة على اختاذ القرار

 هتمام إىل املناطق اليت حيتمل اخلطأ فيها كما جيب أن يوفر الوسائل الكفيلةإجيب على املصمم أن ينظر ب         

ا وهلذا جيب أن تكون احلقائق إعها، ومن مثة سيساعد اإلدارة يف خطاء جمرد وقو كتشاف األإب    تعرضهاختاذ قرارا
                                                             

  .250-278: ص ص، مرجع سابق ،الرزاق قاسم شحادةحممد مجال علي هاليل، عبد ) 1(
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  .   ستمرار مع ضرورة عرضها بطريقة جيدةإب

  :السرعة -3 -2-1

 متوفرة عتبارات املهمة يف تصميم النظام احملاسيب، فال شك أنه إذا كانت املعلومات غريتعد السرعة من اإل       

لوقت متأخرا إلصالح الضرر ويكون ا قرارات خاطئة فيما يتعلق املشكلةختاذ إحتمال إلدى اإلدارة، فإن هناك 

جيب أن تكون السجالت احملاسبية أكثر من سجالت تارخيية إلظهار النتائج السابقة وجيب أن يعد و  ،الواقع

عنها وبطريقة نتهاء الفرتة املعدة إمية والشهرية معروفة مباشرة بعد النظام احملاسيب بطريقة جتعل تقارير التقدم اليو 

  .  ختاذ القرارات اليوميةإتساعد اإلدارة على 

  :قابلية المعلومات للقياس -4 -2-1

ياس، وبالتايل فإن احملاسب يركز ستخدام النقود كوسيلة للقإب اإلقتصاديةتعترب احملاسبة أداة لعرض احلقائق        

  .هتمامه على البيانات واملعلومات اليت ختضع للقياس الكمي ويعرضها يف التقارير احملاسبيةإ

  :موضوعية المعلومات -5 -2-1

ا ذات         ا متعددة من ناحية، ومن ناحية أخرى بأ تتميز األطراف اليت تستخدم املعلومات احملاسبية بأ

د هذه املعلومات، ومن هنا ينبغي على معد املعلومات احملاسبية مصاحل متعارضة بينما يقوم طرف واحد فقط بإعدا

  .  أن يراعي احلياد بني مجيع األفراد الذين يستخدمون هذه املعلومات

  :قابلية المعلومات للتحقق -6 -2-1

إن مراعاة املوضوعية واحلياد عند إعداد املعلومات احملاسبية، تساعد كثريا يف أن تكون هذه املعلومات قابلة         

ا ارتكزت على قواعد قياس موضوعية تعمل من خالل مفاهيم حمددة ال حتتمل اللبس أو  للتحقق، حيث إ

  .  التأويل يف تفسري هذه املعلومات
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  :الرقابة الداخلية -7 -2-1

هود، تعترب الرقابة الداخلية أحد اإل       عتبارات اهلامة يف تصميم النظام احملاسيب، وتتكون من تنظيم العمل وا

ا احملاسبية، ولزيادة   ا داخل الشركة حلماية أصوهلا، ولضمان دقة وسالمة بيانا واإلجراءات املنسقة اليت يتم القيام 

ا التشغيلية   .كفاء

ا، ولكن هذا يعترب مرحلة من   تعين الرقاب         ة الداخلية أكثر من تصميم لنماذج احملاسبية وحتديد مسارا

ا، فطاملا  إىلمراحل الرقابة اليت قد متتد  اتنظيم الشركة ذا تعين تنظيم العمل، فان مصمم النظام احملاسيب قد  إ

  .يتطلب بعض التغيريات يف اهليكل الوظيفي للشركة

ر الرقابة الداخلية كما سبق وذكرنا على الدفاتر والبيانات املستخرجة منها، ولكنها تشتمل على وال تقتص        

ا حلماية أصول الشركة من ضياع أو اإلسراف، فان أي إجراء يوضع داخل الشركة  أية إجراءات يتم القيام 

زيادة الكفاءة التشغيلية أي خطة املنظمة لو  لضمان مراجعة سجالت ميكن أن يندرج حتت الرقابة الداخلية

ولتشجيع األفراد على تطبيق سياسة اإلدارة أيضا تندرج حتت الرقابة الداخلية، كما تشتمل على وضع معايري 

ويعترب توزيع املسؤوليات بطريقة جتعل عمل الفرد يراجع بواسطة  ،ووضع التقارير على األداء الفعليمقدمة لألداء 

غريه تلقائيا من مظاهر الرقابة الداخلية، ذلك ألنه يف هذه احلالة جيب أن يتفق أكثر من فرد على أي تالعب مما 

  . يصعب معه القيام به

الداخلية املرتبطة  وظائف الرقابةعتماد على البيانات املختلفة أو دقتها أحد يعترب احلكم على درجة اإل      

البيانات متر بأقسام حلسابات فقط طاملا أن التقارير و ال شك أن هذه العملية ليست وظيفة إدارة اباحملاسبة، و 

خمتلفة قبل وصوهلا إىل إدارة احلسابات، وهلذا فإن مسؤولية التأكد من صحة البيانات يقع على عاتق مجيع أقسام 

تعترب من أحد مسؤوليات إدارة املؤسسة لصياغة سياسات خاصة ا عالقة بتشغيل البيانات، و ون هلاملؤسسة اليت يك
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م يف إرشاد اإلدارة يف هذا  للمحافظة على أصوهلا وحتقيق أرباح، وميكن أن يشرتك مصممو النظم احملاسبية خبربا

ال، ولكن هذا ال يغري من كون الرقابة الداخلية هي مسؤولية إدارة املش   .روع جمتمعةا

وجيب على مصمم النظام أن يتأكد من ضرورة حتقيق الرقابة الداخلية يف كل مرحلة من إعداد النظام،       

ا، فأي نظام يسمح  فاملؤسسة ال تعيش بقصد االحتفاظ بسجالت وقوائم ولكن لتحافظ على أصوهلا وزيادا

ا عن طريق اإلمهال وعدم الكفاءة أ و السياسات احملاسبية غري السليمة ال يعترب نظام بتسرب األصول أو نقصا

  .فعال على اإلطالق

  :التكلفة -8 -2-1

يراعي مدى ة بتصميم النظام وإدارته، و جيب أن يويل مصمم النظام احملاسيب عناية خاصة بالتكاليف املرتبط    

زيدا من األرباح، وقبل خالله مإمكانية حتمل املؤسسة لتكاليف تطبيق النظام املقرتح، وما إذا كانت ستجين من 

  .ختاذ القرار بتنفيذ النظام اجلديد جيب إعداد قائمة تكاليف مقارنة تقارن الوضع القدمي باجلديدإالبدء يف 

عتبارات والركائز كان هدفها زيادة رحبية املؤسسة وحتسني مركزه املايل بطريق مباشر ويالحظ أن مجيع اإل

املالية يتم عرضها بقصد جتنب اخلسائر وتفادي عدم الكفاءة وبالتايل زيادة األرباح، أو غري مباشر، فالتقارير 

عليها يف  عتمادا متد اإلدارة مبعلومات ميكن اإلوبنفس الطريقة فان الدقة والسرعة حتقق هذا اهلدف على أساس إ

قصود منه هو احملافظة على أصول قق نفس اهلدف طاملا أن املحتعتبار الرقابة الداخلية إالوقت املناسب، وكذلك 

دف زيادة أصوهلا أو احملافظة عليها   .  الشركة وزيادة كفاءة العمليات وااللتزام بالسياسات اإلدارية 

  :مبادئ تصميم النظام المحاسبي -2-2

  تدفق يتم تقسيم الشركات إىل إدارات أو أقسام، وتعترب املشكلة الرئيسية للنظام احملاسيب هي ضمان         

  .مشاكل النظام املعلومات بني تلك اإلدارات وما يرتتب على ذلك من أعباء كتابية جسيمة هي من أصعب
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يتم توزيع السلطة واملسؤولية على كل قسم يف املؤسسة فيصبح مستقل عن غريه ومسؤول أمام املستوى 

ناك بعض الصعاب املتعلقة كان ه  اإلداري األعلى ومتساوي مع األقسام املوجودة معه على نفس املستوى، فإذا

رتباك يف إنه حدث أرباء النظم حلل هذه الصعاب، كما ستعانة بأحد خميكن اإلنه إحد األقسام فأبسجالت 

تصال، فاخلبري يف كلتا أن يعاد النظر يف عملية تنظيم اإلتصال بني قسمني من أقسام الشركة فيجب خطوط اإل

قرتاح حل للمشكلة القائمة الذي قد إإلجراء القدمي أو الوضع القائم و ة ااحلالتني كل ما ميكنه عمله هو مراجع

  .يرتتب عليه مشاكل أخرى

وجيب ضمان أقصى مستوى للكفاءة من خالل إلقاء نظرة شاملة للنظام ككل، أما النظرة الضيقة 

ا قد تكون مفيدة يف بعض احلاالت، إال إنه يف معظم األحوال جيب  للمشاكل اليت تعرتي أجزاء من النظام فإ

رق املستخدمة كلما حدث إعادة دراسة النظام للتغلب على املشاكل األساسية فيه، بدال من تغيري اإلجراءات والط

حد أجزاء النظام، وهلذا الغرض جيب أن يكون اخلبري ملما جبميع أعمال الشركة وبالعالقات الداخلية أمشكلة يف 

  .بني إداراته وأقسامه املختلفة

 مجع، وجب ع العمليات واألقسامميكن تصميم النظام بطريقة تسمح بتدفق املعلومات بني مجي وحىت

 من وبأي ،معارفو  حمللة بيانات خام، بيانات شكل وعرضها يف اوآلي ايدوي ومعاجلتها وختزينها وتنظيمها البيانات

، ممكنة ستمرار لضمان أقصى كفاءةإتؤخذ بشاملة جيب أن ن هذه النظرة الإف، )1(والصوتية واملرئية النصية الوسائل

وال ميكن حبال من األحوال أن ينقسم النظام احملاسيب إىل جمموعة من النظم يف كل قسم، ولكنه وحدة واحدة 

ختصاصات، وقد تصل ح تغيريات متنع تداخل اإلقرتا إمتكن اخلبري من يع مصاحل الشركة، إن هذه النظرة تغطي مج

      .  كفاءةالشاء أقسام جديدة لضمان الرقابة و تلك االقرتاحات إىل إن

ويف معظم احلاالت جند أن إعادة تنظيم الشركة يعترب أمرا ضروريا بعد إدخال النظم احملاسبية اآللية، أو 

اإللكرتونية وهذه تعترب أيضا من املسؤوليات امللقاة على عاتق مصممي النظام احملاسيب، ويالحظ أنه ال جيب أن 
                                                             

 املريخ دار وتطبيقات، القرارات مفاهيم إلختاذ احملاسبية املعلومات نظم حجاج، أمحد سعيد، الدين كمال :سيكمن، ترمجة مارك ستيفن موسكوف،) 1(
  .25: ، ص2002الرياض،  للنشر،
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ا أدوات لزيادة سرعة العمليات فقط،ينظر إىل  ا تؤدي إىل زيادة الكفاءة   تلك الوسائل احلسابية احلديثة على أ إ

ى علم تام وبناء على ذلك فإنه جيب أن يكون مصمم النظام عل ،وختفيض التكاليف يف بعض احلاالت الدقةو 

ذا اإلملام ميكنه أن يصمم شركةمة لبقاء الواخلارجية الالز  املراسالت الداخليةبالسجالت والتقارير والقوائم و   ،

  .)1(النظام بطريقة تيسر احلصول على هذه املطالب يف الوقت املناسب

يصمم  شركةإذا كان كل قسم من أقسام ال ومما سبق يتضح أن النظام احملاسيب لن يكون متكامال

لنظر إىل بقية أجزاء املشروع، وتنحصر دون ا هأعمالبويستخدم النماذج اخلاصة به وخيطط اإلجراءات املتعلقة 

إعادة النسخ بالنسبة لبعض املستندات الذي قد تكاليف املرتفعة لعمليات القيد والنسخ و خطورة هذا الوضع يف ال

يه حدوث أخطاء يف تلك العمليات يصل إىل مرات عديدة يف أقسام خمتلفة، وهذا بطبيعة احلال يرتتب عل

   .ختاذ القراراتة على تقدمي التقارير املناسبة إلوعدم القدر  بلة حتقيق الرقابة، استحالو 

  :العوامل المؤثرة في تصميم هيكل النظام المحاسبي -3

والقواعد واملعايري اليت حتكم , مبا ينطوي عليه من تشكيله النظم الفرعية أثر اختيار هيكل النظام احملاسيبيت

 ،وعناصر الرقابة ونظم التقارير ،وإجراءات التشغيل ،وجمموعة الدفاتر واملستندات وطرق تصميمها, األداء احملاسيب

   :)2(اوغري ذلك من العناصر واملقومات بعدد من العوامل منه

 واليت خيتفي فيها تقسيم العمل  يف املنشآت الصغريةالرقابة املباشرة للمالك تكون  :حجم المنشأة

 هيكل النظام مبسطا بدرجة كبرية يكون ،احملاسيب ورمبا يعتمد يف أدائه على موظف واحد أو شخص خارجي

كبرية على درجة  أما يف املنشآت الكبرية فيكون النظام  ،ما يكون بالقدر الذي يليب املتطلبات القانونية وغالبا

من التنوع على درجة كبرية  من التنوع وتعدد املراحل واإلجراءات ويراعى فيه تلبية احتياجات خمتلف األطراف

 .واخلارجيةالداخلية  وتعدد املراحل واإلجراءات ويراعى فيه تلبية احتياجات خمتلف األطراف
                                                             

  .45:، ص1997للنشر، اإلسكندرية،  الدار اجلامعية احملاسبية، املعلومات نظم وتصميم حتليل مجعة، إمساعيل مسري الصبان،) 1(
، ص 1991عادل حممد احلسون، خالد ياسني القيسي، النظم احملاسبية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، مطبعة دار الكتب والوثائق، بغداد،  العراق، ) 2(

  .178- 176: ص
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 منشآت عامة متتلكها الدولة بالكامل  تقسم املنشآت إىل: الشكل القانوني للمنشأة وطبيعة الملكية

ومن الطبيعي أن يتأثر  ،ومنشآت خمتلطة تشارك الدولة جبزء من رأمساهلا ،ومنشآت خاصة مملوكة لألفراد

 .النظام احملاسيب بالشكل القانوين لكل من هذه التنظيمات

 دف إىل الربح :أهداف المنشأة ومنشآت غري هادفة للربح كاملنشآت احلكومية  ،فهناك منشآت 

هتمام النظام احملاسيب يف املنشآت اهلادفة إىل إومن الطبيعي أن ينصب جل  ،والبلدية والتعاونية واخلريية

هتمام النظام الثاين من إبينما ينصب  ،خسارة أويد صايف النتيجة من ربح دالربح على طرق قياس وحت

 .السياسات اليت تعمل هذه املنشآت على حتقيقهااملنشآت على الربط مع 

 فيختلف النظام احملاسيب يف منشأة جتارية عنه يف  ،كرب من غريهأيؤثر هذا العمل بدرجة  :طبيعة النشاط

إىل نظام  فال حتتاج املنشأة التجارية مثال ،منشأة صناعية أو مصرفية أو شركة تأمني أو منشأة زراعية

وحتتاج  ،كما إن نظام التكاليف يف منشأة صناعية خيتلف عن النظام ذاته يف منشأة زراعية  ،للتكاليف

 .عن املنشآت السابقة وكذلك احلال بالنسبة لشركات التأمني نظام خمتلف متامااملنشأة املصرفية إىل 

  تلف فهو يتسع يف إال إن حجم التأثر خي ،بالتشريع النظام احملاسيب ألي منشأة حتما يتأثر :أثر التشريع

ثر التشريع على التشريعات أوال يقتصر  ،املنشآت العامة أكثر مما هو عليه احلال يف املنشآت اخلاصة

 . فالفروع اخلارجية تتأثر أيضا بالتشريعات السائدة يف البلدان املقامة فيها ،الوطنية

 أما يف حالة النظام  ،اسيب مركزييف حالة التنظيم املركزي تربز احلاجة إىل نظام حم :التنظيم اإلداري

 .الالمركزي فتربز احلاجة إىل تكييف النظام لتلبية احتياجات خمتلف مراكز القرار من املعلومات احملاسبية

 احملاسبية  ففي ظلها ختتفي بعض السجالت وبعض الوظائف وهي تؤثر بدرجة كبرية :ستخدام الحاسباتإ

 .الوضع اجلديد وتربز احلاجة إىل إتقان عناصر الرقابة مبا يتفق وخصوصية النظام احملاسيب حنو املركزية ويتجه

 الفروع عدد  على دة حتتاج إىل تقسيم النظام أفقياإن املنشأة ذات الفروع املتعد :نتشار الجغرافياإل

 .أيضا ن للفروع اخلارجية خصوصيتهاكما إ  ،وإعداد نتائج األعمال واحلسابات اخلتامية لكل فرع
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  تربز احلاجة إىل قرارات سريعة وبالتايل احلاجة إىل توفري  ،فعندما تشتد املنافسة مثال :اإلقتصاديةالمؤثرات

 .وبتفاصيل أكثر ومات احملاسبية بأوقات قصرية جدااملعل

 وتصبح هلا وظائف جديدة   ،منذ بداية القرن احلايل وأفق احملاسبة يتسع بإضطراد :تساع أفق المحاسبةإ

إن   ،وغريها التضخم وحماسبة املوارد البشريةحماسبة  ،احملاسبة عن املسؤوليات االجتماعية ،كاحملاسبة القومية

 . كل هذه الوظائف تتطلب أنظمة حماسبية جديدة أو تكييف يف األنظمة القائمة

 :التنظيم المحاسبي في شركات التأمين  -4

د اليت يعتموأصبح ميثل أهم الركائز  ،ت مضىأكثر من أي وق يكتسي أمهية بالغةالتأمني اليوم إن نشاط   

شركات ستثمار أموال إالتنمية وبشكل فعال عن طريق  سامهته يف حتقيقنظرا مل ،عليها االقتصاد يف أية دولة

 د سجالتوكذا وجو  اساباحع جتممما جعلها  ،طرخاامل رءكل هذه املبالغ لدالتأمني، فهي تقوم بتجميع  

   .ستخدام خمتلف األنشطة املتمثلة يف التعويضات وكذا عمليات إصدار وثائق التأمنيإو 

  :لقة بكيفية تنظيم محاسبة التأمينالمبادئ األساسية والقواعد المتع -4-1

وباإلضافة إىل األسس الفنية  ،ترتكز حماسبة التأمني على املبادئ األساسية للمحاسبة الصناعية والتجارية  

يمها تربز بشكل واضح هذه والقواعد املتعلقة بكيفية تنظ ،اخلاصة بالتأمني اليت تتطلبها أعمال شركات التأمني

  :)1(فيما يلي والقواعد املتعلقة بكيفية تنظيمها حماسبة شركات التأمني، وتتمثل مبادئ املبادئ

  ؛ستثماراتاإلة بإعادة تقدير القواعد املالية املتعلقوكذا حتياطات احلسابية اخلاصة بعمليات التأمني تشكيل اإل -

ول تنظيم حساب األرباح أص ،تنظيم القيود وموازين املراجعةو  تسجيل عقود التأمنيكيفية تنظيم قواعد   - 

  ؛القواعد املتعلقة بإعادة التأمني، وكذا ة تقدير األموال املتداولةإعاد ،وامليزانية العامة واخلسائر

   التحتويل األرصدة العائدة بالعم ،يةتنظيم امليزانية العامة وكذلك حساب األرباح واخلسائر بالعملة الوطن -
                                                             

  .21-20: ص ص، 1994 ،الطبعة األوىل، بريوت ،دار النهضة العربية ،حماسبة شركات التأمني ،خريت ضيف (1)
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  ؛وفق أسعار الصرف السارية بتاريخ تنظيم امليزانية العملة احملليةاألجنبية إىل 

اية كل شهر من أجل تنظيم قوائم اجلرد جيب -   ؛حتديد عدد وأشكال موازين املراجعة الواجب تنظيمها يف 

وتقوم األموال املتداولة  ،وكذلك املؤونات الواجب رصدها ،تقومي األموال املتداولة حبيث حيدد النوع املراد تقييمه -

  ؛التقومي والسيما األوراق املالية بأدىن سعر يف البورصة بتاريخ يوم

حبيث أوجبت قوانني التأمني على هيئات  ،أصول تنظيم حساب األرباح واخلسائر وامليزانية العامة املعدة للنشر -

  .وفق األشكال اليت حتددها السلطات الرمسية املشرفة على قطاع التأمنيها أن تنشر  التأمني

  :الحسابات المميزة لشركات التأمينو  سجالت التأمين -4-2

وبالتايل قيود وتسجيل حماسيب خاص هلا وفقا لنشاطها  حماسبة معينة دفاتر قتصاديةإشركة متسك كل 

ا لن ختتلف يف الكثريختلفت إن إف ،لكنها يف األصل متكاملة ، وشركات التأمني كغريها لديها يف شيء فإ

  .سجالت وحسابات متيزها عن باقي الشركات

  :سجالت شركات التأمين -4-2-1

ا على مزاولة  ىكل قسم من أقسام التأمني على حد  عبارة عن سجالت ميسكها من أجل مساعد

  .سجالت مالية وحماسبية، سجالت إحصائية وبيانية: نقسم إىلوت ،نشاطها

    :السجالت اإلحصائية والبيانية -4-2-1-1

  :)1(تتمثل السجالت اإلحصائية والبيانية يف  

                                                             
  :بالتصرف) 1(

 .63: ، ص1999سبة يف شركات التأمني، مؤسسة الوراق، عمان، احملا نضال فارس عربيد، -
  .23-20: ص ،2002/2003الدار اجلامعية، مصر،  ،حماسبة شركات التأمني ،أمحد صالح عطية -
، ص 2007الــنظم احملاســبية يف البنــوك وشــركات التــأمني، دار املنــاهج للنشــر والتوزيــع، عمــان، الطبعــة األوىل، عبــد اإللــه نعمــة جعفــر،  -

  .325-324: ص
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مجيع البيانات اخلاصة بنوع طلب التأمني ويتضمن بيتقدم العميل  ):العمليات الجديدة(اإلصدار  سجل -

   .سم املستفيدإسن املؤمن عليه و  ،تهمدومبلغه و  موضوع التأمني ،نوع التأمنيو اسم العميل  :التأمني املطلوب وهي

نتهاء مدة التأمني إيوم من  15رسل مذكرة للعميل قبل تقوم الشركات بتجديد العقد وت :سجل التجديدات -

فيما يفيد املوافقة أو عدمها على التجديد أو إجراء أي تعديالت على  ،وتطلب منه توقيع خطي على هذه املذكرة

ا تقوم بتسجيل هاكي تستطيع الشركة ضبط عقود التأمني ومعرفة أوقات جتديدلو  ،عقد التأمني ها، يف سجالت فإ

  .   خيص كل جزء منها شهر من أشهر السنة وحسب التسلسل التارخيي لكل عقد 12إىل  مقسمة

وتثبت عمليات التعديل  ،هإىل تعديل العقدأثناء مدة  له منؤ كثريا ما يضطر امل  :واإللغاءاتسجل التعديالت  -

وثائق  هويقيد في واإللغاءاتبسجل التعديالت ويدعى  ،أو اإللغاء يف سجل خاص لتتبع النتائج املالية املرتتبة عنها

ا االستمرار بسريا ملحق وثيقة لعادة يف شركات التأمني أن تصدر وقد جرت ا ،االتأمني اليت ال يرغب أصحا

  .جزء ال يتجزأ من الوثيقة األصليةويعترب هذا امللحق  ،التأمني يبني التعديل الذي طرأ عليها بزيادة أو نقصان

 ويف موعد أقصاه مني جيب إبالغ شركة التأمني فوراعند وقوع حادث مشمول بعقد التأ :ويضاتسجل التع -

فاء كافة اإلجراءات القانونية عند وقوع يستإوجيب  هاهناك سبب قاهر حيول دون إبالغ ساعة ما مل يكن 48

رقما خاصا به يعطى ) بوقوع احلادث تصريح(بتعبئة منوذج خاص  له املؤمنوبعد إبالغ الشركة يقوم  ،ثاحلاد

وبعد ذلك يقوم قسم  ة تارخييا حسب إبالغ الشركة هلاوتكون أرقام احلوادث يف كل نوع من أنواع التأمني متسلسل

وما إذا كان هناك أضرار أخرى  هومعرفة سبب وقوع الكشف عن احلادث وتقدير األضرار احلوادث بإجراءاته مثل

  .تكمال هذه اإلجراءات تقوم الشركة بدفع تعويض املقدر واملنفق عليهعند اس ،مسؤولة عن احلادث

تسجل به كافة البيانات املتعلقة بالوسطاء أو وكالء التأمني املتعاملني مع الشركة ويشمل  :سجل الوسطاء -

  .ل وسطاء التأمني باهليئةرقم وتاريخ قيد الوسيط بسج ،اسم الوسيط وعنوانه: اآليت
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ويشمل البيانات  ،وتقيد به مجيع عمليات إعادة التأمني الواردة للشركة حمليا أو من اخلارج :االتفاقياتسجل  -

تاريخ بدأ السريان ) إن وجد(اسم السمسار الذي توسط يف عقد العملية  ،اسم وعنوان اهليئة املسندة: التالية

من عمليات إعادة التأمني أو االتفاقية  ليةالتبادل الذي يتم مقابل العم ،الشروط األساسية للتعاقد, ومدته

ا الشركة وبيان إعادة التأمني الباقي  أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها ،الصادرة   . احلصة اليت حتتفظ 

هو سجل يتم فيه بيان األموال املوظفة من املال الواجب ختصيصه والتعديالت  :سجل األموال المخصصة -

هذه األموال، ويتم قيد األموال اخلاصة بعمليات تأمينات األشخاص وتكوين األموال اليت تطرأ على تكوين 

  .وعمليات تأمينات املمتلكات واملسؤوليات كل على حدا

  :السجالت المالية والمحاسبية -4-2-1-2

  :)1(تتكون السجالت املالية واحملاسبية كما يلي  

ا  :دفتر يومية الصندوق المساعدة - املقبوضات واملدفوعات العائدة لعمليات اليومية وتدون مجيع وتسجل 

اية كل شهر يف اليومية العامة املركزية   :وتتكون من جانبني ،العمليات يف 

 املدينون ،التعويضاتو  األقساط ،رقم املستند ،التاريخ: مايليوتضم  :جانب المقبوضات 

 .إيرادات االستثماراتو  شركات إعادة التأمني ،لفروعاو  لوكالءلالرسوم املالية  ،فوائد القروض ،الدائنونو 

 فيهادون بيانات موضحة بيومية الصندوق املساعد للشهر وتظهر ت :جانب المدفوعات :

خاص سجل  وجود إىلباإلضافة  ،اخلصمو مصروفات االستثمارات  ،رسوم التأمني ،شركات إعادة التأمني

 :احلقوق هي، وهذه املدفوعات بشكل حقيقيه بعض احلقوق اليت تظهر يضاف إليللعمليات النقدية 

 .تصفية وثائق التأمني على احلياة بصفة إجبارية وإختيارية، القروض بضمان وثائق التأمني على احلياة

                                                             
  :بالتصرف )1(

 .49: ص ،2000 ،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،حماسبة شركات التأمني ،حممد عزيز عبد الكرمي -
 .123 -115: ص ،1998 ،الطبعة األوىل ،األردن ،دار زهران ،أعمال التأمني ،اد السباعي، رزق اهللا انطاكي -
االطار النظري والتطبيق العملي وفقا ألحدث املعايري احملاسبية لشركات التأمني وإعادة التأمني، ايرتاك  –ثناء حممد طعيمة، حماسبة شركات التأمني  -

  .84 -77: ، ص ص2002للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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ميسك قسم احملاسبة العامة لدى شركات التأمني عددا من السجالت ال خيتلف  :سجالت الحسابات العامة -

وتتكون هذه السجالت من  ،وخيتلف تنظيمها تبعا لظروف وأعمال الشركة ،باختالف الطريقة املتبعةعددها 

  .دفرت األستاذ العام ،دفرت األستاذ املساعد ،اليومية العامة

 حبيث تسجل  عن دفاتر اليومية املستخدمة يف الشركات األخرى شكلهال خيتلف  :اليومية العامة

اميع الشهرية للعمليات جتديد  ،اجلديدة املدونة يف اليوميات املساعدة والسيما إصدار وثائق التأمني ا

يسجل يف هذه اليومية  إعادة التأمني إضافة إىل هذا ،واإللغاءاتالتعديالت  ،وثائق التأمني والصندوق

اية الدورة ،صارفحسابات املو  رديةقيود التسويات اجل   .املالية وقيود اإلقفال يف 

  امليزانية العامةيف  حيتوي هذا الدفرت على احلسابات الرئيسية العامة اليت تظهر :األستاذ العامدفتر 
  .ت كل فرع من فروع التأمنيوكما يظم حسابات إيرادا ،وحسابات األرباح واخلسائر

 دفرت األستاذ : يليشركات التأمني فيما  هااليت متسكدفاتر النحصر أهم وت :دفتر األستاذ المساعد

  .والدائنني دفرت األستاذ املساعد للمديننياملساعد للوكالء والفروع، اخلاص باستثمارات الشركة، 

  :الحسابات المميزة لشركات التأمين -4-2-2

 فان اختلفت عنها ،اإلقتصاديةكبقية املؤسسات على املبادئ األساسية للمحاسبة  شركات التأمني تعتمد 
 ختالفات املميزةومن بني هذه اإل ،اليت تتطلبها أعمال شركة التأمني الفنية اخلاصة يف بعض األسسستختلف 

  :)1(التاليةاحلسابات والقيود 

   :حسابات وكالء التأمين -1- 2-2- 4

ا        هلا  الوكالء املمثلون الوحيدون ويعترب ،تتعامل شركات التأمني مع الوكالء والسماسرة وذلك لتحقيق عمليا

   ، وجيبؤمن هلم ويتقاضون عمولةتأمني حلساب املويتوسطون بإجراء عقود ال ها،بواسطة عقود خاصة مع تبطونير و 

                                                             
  :رفبالتص )1(

 ..73-65 :ص ص ، مرجع سابق،حممد عزيز عبد الكرمي -
 .190 -179 :ص ص ،مرجع سابق ،نضال فارس العربيد -
  .406-403 :عبد اإلله نعمة جعفر، مرجع سابق، ص ص -
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  :، ويتفرعون إىلن هلم حساب خاص يف حماسبة الشركةأن يكو 

دفرت  ،اليومية املساعدة للوكالء(تقوم شركات التأمني مبسك حسابات وسجالت خاصة  :الوكالء المحليون  -

ا الشركة بشكل مدققإوذلك من أجل ضمان تتبع و ) لوكالءاألستاذ املساعد ل   .ستمرار العمليات اليت تقوم 

وذلك حسب ما  نيابة عنها عمليات التأمنييتولون أجانب تمد شركات التأمني على تع :الوكالء األجنبيون -

  .على حسابات الوكالء احملليني احملاسبية ال ختتلفعمليات من الناحية ال ، وهاتهعمولةعقد ويتقاضون ال ينص عليه

   :حسابات عمليات إعادة التأمين -2- 2-2- 4

وستقتصر دراستنا على  ،اليت تقوم بعملية إعادة التأمني تستعمل لدى الشركة األصلية املتنازلة والشركة

شركات التأمني أن تعيد  علىلقد أوجب قانون هيئات التأمني ، و ة األصلية دون املعيدة للتأمنيحسابات الشرك

ا املباشرة  وجيب أن يدون يف  ،بصورة إجباريةاملكلفة بإعادة التأمني  لدى الشركات الوطنيةتأمني جزء من عمليا

  .   سم الشركة املعيدة للتأمنيإتأمينه مع ذكر  سجل اإلصدار املبلغ الذي أعيد

 على حصوهلامقابل  إعادة التأمنيتقوم شركة التأمني بسداد أقساط  :دفع األقساط لشركة إعادة التأمين -

  .أو هو ما يثبت يف دفرت اليومية العامة للشركة ،وذلك عند حتقق اخلطر املؤمن ضدهوأيضا على تعويضات  عمولة

لذلك تقتضي اليت جتريها الشركة األصلية مع زبائنها و جتديدات متتالية  طرأت :تجديد عمليات إعادة التأمين -

   .يف سجل خاص يدعى بسجل عمليات جتديدات إعادة التأمني هاتثبيت

   نصيب من التعويضات املستحقة عنتتحمل شركة إعادة التأمني  :والتخفيضات واإللغاءاتاإلضافات  -

ويتم إبالغ قسم إعادة التأمني بالتعويضات  ،الوثائق املعاد تأمينها بنسبة مماثلة لنصيبها من األقساط هلذه الوثائق

   .وذلك بالرجوع إىل شركات اإلعادة بنصيبها يف التعويضات ،املستحقة للمؤمن هلم مبجرد حتديد قيمة التعويضات
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 ينشأ عن العمليات بني الشركة األصلية وشركة إعادة التأمني عمليات نقدية منها إيداع :العمليات النقدية -

فتخضع هذه  ،كضمان لدفع التعويضات أو إبقاء مبالغ نقدية جاهزة لديها لغرض توظيفهاحتياطية  أموال إ

ا العاديةاألموال إىل دفع فوائد نقدية حتددها اإل    .تفاقية بني الشركتني وتدفعها الشركة األصلية من أصل واردا

   :حسابات التأمين على الحياة -3- 2-2- 4

،  األقساط اليت يقدمها املؤمن لهواملتمثلة يف يف حسابات اإليراداتحسابات التأمني على احلياة تتمثل          

والذي  حتياطيباإلضافة إىل املال اإل كالتعويضات اليت تقدمها الشركة والعموالت لوكالئها  حسابات املصاريفو 

لذلك فهي تعترب أن  حتياطي سنويااملال اإلقدير ملا كانت ال تقوم بت، و يراداتاإلصروفات و املحساب حيمل إىل 

اية السنة رصيد حسابات اإلي   . قوائم املاليةجيب أن يظهر يف ال الذي اجلاريةرادات واملصروفات يف 

  : ات العامةحسابات التأمين -4- 2-2- 4

كاألقساط وصايف الدخل من االستثمارات   يف حسابات اإليرادات حسابات التأمينات العامةتتمثل 

 االحتياطيحسابات املال من التعويضات املسددة والعموالت املدفوعة، أما  املصروفاتوالعموالت وتتكون 

  .والتعويضات حتت التسديد األخطار الساريةفتتضمن يف احتياطي 

  :وحسابات األرباح والخسائر القوائم المالية -4-2-2-5

  رحل إليه النتائج تشركات التأمني  اخلتامية يفأحد احلسابات  يعترب :لألرباح والخسائرالحساب العام

كما يقفل فيه اإليرادات ،  سواء كانت رحبا أو خسارة تالنهائية لكل من حسابات اإليرادات واملصروفا

  .واملصاريف العامة الغري خمصصة لفرع من فروع التأمني بعد إجراء التسويات اجلردية

  اية السنة املالية بعد بإعداد قوائمها املالية تقوم شركات التأمني  :ائم الماليةالقو تلخيص مجيع يف 

البيانات اليت يتم تسجيلها يف دفاتر األستاذ املختلفة على شكل جمموعة من التقارير، وتعد من أهم 

 .  امليزانية، حساب النتيجة وامللحق: نالوثائق احملاسبية اليت ينتجها النظام احملاسيب، وتتكون القوائم املالية م
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  :الثالث خالصة المبحث   

أن بتوفري وتقدمي معلومات ملستخدمي التقارير املالية، مما يستوجب يهتم التنظيم احملاسيب لشركات التأمني 

نستطيع تقييم نتائج يكون النظام احملاسيب مالئما وبإستطاعته أن ميثل الصورة احلقيقية لشركة التأمني، ومن خالله 

  .األحداث اإلقتصادية املاضية واحلاضرة واملستقبلية

ونظرا ألمهية شركات التأمني يف القطاع اإلقتصادي وخصوصية نشاطها، عمدت لتنظيم سري عملها 

اإللزامية كاليومية، دفرت األستاذ، دفرت اجلرد، سجل العقود جمموعة من الوثائق حماسبيا، وذلك من خالل إنشاء 

والكوارث، سجالت إتفاقيات إعادة التأمني، وإىل جانب هذه الوثائق جيب أن تستخدم دليل للحسابات يعد  

ا           .كخطة رقمية خاصة بتصنيف وتبويب احلسابات يف القوائم املالية اخلاصة 
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  :خالصة الفصل األول

  

، وتزداد أمهيتها يف خمتلف املنظومات اإلقتصاديةية بالغة حتلت شركات التأمني منذ فرتات طويلة أمهإلقد 

قتصاديات الوطنية من جهة، ومع التحوالت العميقة لتطورات اهلامة اليت تطرأ على اإلمن يوم آلخر خاصة مع ا

  .اليت يشهدها احمليط الدويل من جهة أخرى

فهي تعمل جاهدة  والبقاء،ستمرارية ضمان اإللاملنشآت االقتصادية  تسعى شركات التأمني كغريها منو 

ا  ستقرار،إانتها يف بيئة تنافسية تتسم بال للمحافظة على مك فوجب عليها قياس درجة تقدمها وتقدير مدى كفاء

ومقارنته مع الشركات العاملة يف نفس  هاستو معرفة مو  ،ها بالرقابة املستمرة على أدائهاوذلك من خالل قيام

ختاذ القرارات إتطلب ت ةأو مهم هتماماإلسرتعي تال  ةطفيف تسواء كان تن وجدإ اتحنرافاإلاحمليط، وكذا حتديد 

  .التصحيحية

ا شأن  اعمليافكان من الضروري أن تعتمد شركات التأمني على مسك حماسبة ملختلف      املنشآت شأ

العمليات املالية من واقع لتزامها بنفس املبادئ والقواعد احملاسبية يف تسجيل اإلقتصادية األخرى، من حيث إ

خر كل فرتة حماسبية، وهو ما يعرف د البيانات املالية اخلتامية يف آاملستندات، مث تبويبها يف الدفاتر لغرض إعدا

  .عموما بالنظام احملاسيب

لكن تبقى شركات التأمني حتتفظ خبصوصيتها ومتيزها عن باقي األنشطة اإلقتصادية مما جعل هناك   

سبتها، نظرا خلضوعها لقيود تنظيمية وقانونية مفروض عليها من طرف نصوص تشريعية بغرض إختالف يف حما

  .  الرقابة واإلشراف عليها حلماية أموال املؤمن هلم
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سلسلة مـن القـرارات تتعلـق  إختاذفالفرد يبدأ يومه ب ،القرارات جزء من حياة الفرد اليومية إختاذتعترب عملية     

القرارات عملية متتـد أطرافهـا إىل كـل خطـوة يف   إختاذو  ،بعمله وأوقات راحته أو األموال اليت سيقوم بإنفاقها وهكذا

 إختـاذوذلك ألن أي عمل يقوم بـه إمنـا يـتم مـن خـالل  ،القرار إختاذكل عمل يؤديه أي مدير أو أي مستعمل عن 

ة القـرار الـذي يـؤدي إىل تغيـري رار يتطلب قدرا أكرب من الدراسة والتحليـل كمـا يف حالـقرار معني سواء كان هذا الق

  .جتاه أو كان هذا القرار ال يتطلب قدرا أكرب من الدراسة والتحليل اإل

إىل  يف حاجـةمما جعلهم يواجه متخذو القرارات العديد من املشكالت لكنها ليست متساوية يف األمهية، و         

 املؤسسـات كـنميم معلومـات فعـال انظـ حماسبة مالية تتماشى مع املعـايري الدوليـة حـىت يسـتطيع احملاسـب مـن وضـع

د من مدى بل ال بد من التأك، إىل مستخدميها هاتوصيلو  من احلصول على املعلومات يف الوقت واجلودة املناسبني

  .لومات ويف الوقت املناسبحتياجات متخذ القرارات من املعتلبية نظام املعلومات إل

املاليـة وإختـاذ القـرار مـن خـالل ثـالث هذا الفصل سيتناول اإلطـار املفـاهيمي للمحاسـبة بناء على ما تقدم فإن     

مــن خــالل ماهيتــه ومراحــل عمليــة إختــاذ القــرار وأســاليبه  ختــاذ القــرارإلمباحــث، حيــث يتعــرض يف املبحــث األول 

ــه، أمــا املبحــث  الثــاين فنتطــرق فيــه لإلطــار العــام للمحاســبة املاليــة حســب جملــس املعــايري احملاســبية املعتمــدة وفاعليت

ا ومفهومها وأهدافها واملبادئ احملاسبية اليت ترتكز عليهـا، يف حـني يتضـمن املبحـث الثالـث  الدولية من حيث نشأ

  .املعايري احملاسبية واإلجراءات املعتمدة يف صياغتها

  

  

  

 تخاذ القرارإاإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية و  :الثانيالفصل 
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  القرار إتخاذ: المبحث األول

يتجلـى يف   ه، ذلـك أن دور شـركات التـأمنيلتصميم النظام املعلومايت ل القرار ضروري إختاذإن فهم عملية         

وبالتــايل فــإن املصــادر اإلعالميــة بتعــدد واخــتالف  ،مبعلومــات كاملــة ومناســبة للوصــول إىل أفضــل القـرارات هاتزويـد

، ويف الواقــع بة هــذا األســاس يكــون القــرار موفقــا، وبقــدر صــالهــي األســاس الــذي يبــىن عليــه القــرارمراجعهــا تبقــى 

القــرار تعتــرب جــوهر كــل  إختــاذ، ذلــك ألن عمليــة مرتبطــة بــنهج ونــوع القــرار املتخــذ تكــون وظيفــة النظــام اإلعالمــي

 ، وتنظيمية باإلضافة إىل القرارات اخلاصة)ق العمل ر حتديد األهداف والسياسات واإلجراءات وط(عملية ختطيطية 

   . بالتوجيه واحلفز والرقابة 

  :القرارات إتخاذماهية عملية  -1

القرار جوهر العملية اإلدارية وأهم عناصرها وتكون مالزمة لعمل القيادات اإلدارية ويف  إختاذتعترب عملية         

والصعوبات يف عملية  ،ختيارنا عليه هو القرار الالزم حلل املشكلةإن احلل الذي يقع إو ية، اإلدار خمتلف املستويات 

القرارات  إختاذختيار البديل املناسب ويف حالة عدم الشروع بن يف عملية تقييم بدائل احللول إلالقرارات تكم إختاذ

لإلخفاق والتنصل عن أداء املهام  الصحيح فذلك يؤدي أو خيلق تكريساها بالشكل املناسب و إختاذأو عدم 

القرار وأمهيتها، تصنيف  إختاذإىل مفهوم عملية  سنتعرفلذا ، راد اجنازهاة لتحقيق األهداف املواألنشطة املطلوب

  .القرارات إختاذالقرارات ومن مث نتعرف على العوامل املؤثرة يف عملية 

  :القرارات  إتخاذمفهوم عملية  -1-1       

جد عدة تعاريف وإن بل تو  ،القرار إختاذتاب يف تعريف عملية ال يوجد تعريف عام موحد يتفق عليه مجيع الك     

ا  قـرر : فقـد جـاء يف اللغـة ، القـرار إختاذ، إال أن مفهومها يتفق على بعض العناصر األساسية لعملية اختلف أسلو

  .)1(سكن واطمأن، وقرر األمر رضي عنه وأمضاه، وتقرر أي ثبت واستقرمبعىن 

  
                                                

  .453: ص دار النهضة العربية، لبنان، املعجم العريب، )1( 
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يكن األداة الوحيـدة للمـدير يف ممارسـة حقـه عبارة عن أداة من أدوات ممارسة السلطة إن مل " :هعرف بأنو 

بالبـديل األفضـل الـذي يـتم اختيـاره (الشرعي الذي من خالله حيقق نتائج ملموسة له وللعاملني يف التنظيم ويعـرف 

  .)1( "من بني البدائل املتعددة املتوفرة ملتخذ القرار

اعملية إختاذ القرار  اللوزي وآخرون رفوع   اء ويف خمتلف السليم ملختلف املدر جوهر األداء ": بأ

م اإلدارية،    . )2( "ا ترتبط بالوظائف اإلدارية املختلفة كالتخطيط والتنظيم والتحفيز والرقابةأ ذإمستويا

عملية تقوم على االختيار بـني " :إعطاء تعريف يصف من خالله القرار بأنه عبد الحي مرعيكذا حاول 

 .)3(" لذي يتسم حبالة عدم التأكد وجانبا من املخاطرةبدائل خمتلفة تتعلق باملستقبل ا

ــتم " :يف حــني أورد بعــض البــاحثني تعريفــا آخــر مــن خــالل توضــيح أن القــرار هــو     مجلــة مــن األفعــال الــيت ي

اختيارهــا مــن بــني عــدد البــدائل املتاحــة، والــيت تصــدر يف شــكل أوامــر وتعليمــات وسياســات تغــري وتعــدل مــا هــو 

  .)4( "موجود

هـو عمليـة اختيـار بـديل واحـد مـن بـني بـديلني حمتملـني أو " :بـأن القـرار محمـد حـافظ حجـازي ويضـيف     

أكثــر لتحقيــق هــدف أو جمموعــة مــن األهــداف خــالل فــرتة زمنيــة معينــة يف ضــوء معطيــات كــل مــن البيئــة الداخليــة 

  . )5(" واخلارجية، واملوارد املتاحة للمنظمة

دف إىل  إختاذمن مجلة التعاريف السابقة نستنتج أن عملية  بديل من بني مجيع  إختيارالقرارات هي 

أي أن البدائل املتاحة ألفضليته يف حتقيق األهداف اليت يبتغيها متخذ القرار بأعلى كفاءة وأقل جهد وأدىن تكلفة، 

دف أساسا إىل احلكم على األمور من ح إختاذعملية    تنفيذها  أولوية األهداف الواجب إختياريث القرارات 

                                                
لد عبد اجلبار أمني حممد هالل،)1(   .137: ، ص2006العراق،  ،، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرةاألول ، العدداألول دراسات إدارية، ا
  .162: ص ،2008 عمان،، ثراء للنشر والتوزيعإمبادئ اإلدارة واإلعمال، , للوزياموسى سالمة , محود خضري كاظم )2(
  .44: ، ص1998عبد احلي مرعي، املعلومات احملاسبية وحبوث العمليات يف اختاذ القرارات، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان،  )3(
  .  63: ، ص1994الطالبية، عمان،  تاإلدارة احلديثة، املركز العريب للخدما: عبد الباري دره وآخرون) 4(
  .  105: ، ص2006حممد حافظ حجازي، دعم القرارات يف املنظمات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،  )5(
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  .سواء كانت مالية أو إدارية أو فنيةوإجياد احللول للمشاكل  شركةحسب اخلطة املرسومة لل

القرار  إختاذخصائص متيز عملية  ةهناك عدالقرار نستطيع أن نستنتج أن  ختاذومن املفهوم الشامل إل

   :)1(يتمجاهلا باآلإميكن 

 ا تقبل بالوصول إىلالقرار  إختاذعملية  تتصف  ؛ احلد املعقول وليس احلد األقصىبالواقعية حيث أ

  ؛القرار إختاذلشخص األشخاص الذين يقومون با مل اإلنسانية املنبثقة عن سلوكبالعواتتأثر 

  ؛ستمرار للماضيإمتداد و إهي  اإلقتصاديةمعظم القرارات اإلدارية بالوحدات 

 ا و بإ اإلقتصاديةمعظم الوحدات  تشمل  ؛هامجيع املناصب اإلدارية فيختالف ختصصا

  امن جمموعة خطوات متتابعةتتكون  ؛، وتتأثر بالعوامل احمليطة 

  ستمرارية، واإلعملية عدة نشاطات ولذلك رمبا قد توصف بعض األحيان بالقصدالتشمل. 

  :القرارات إتخاذأهمية  -1-2

القــــرارات هلــــا أمهيــــة كبــــرية ســــواء يف احليــــاة العامــــة أو اخلاصــــة وســــواء يف اإلدارات أو يف  إختــــاذإن عمليــــة 

ثـــل أهـــم حمـــور يف أي عمـــل إداري أو القـــرار مت إختـــاذ، ذلـــك أن عمليـــة اإلنتاجيـــة أو اخلدميـــة اإلقتصـــاديةالوحـــدات 

، ويرى الـبعض اآلخـر أن القرار هو جوهر كل عملية ختطيطية إختاذقتصادي، لذلك يرى بعض الكتاب أن صنع و إ

 إختـاذ، وتأسيسا على ما تقدم ميكـن القـول أن صـنع و لركن األساسي لقيام أي تنظيم كفءعملية صنع القرار هي ا

، ألن مقــدار النجــاح الــذي حتققــه أي وحــدة ئيســية للوحــدة أو اإلدارة الناجحــةالقــرار يعتــرب مــن أهــم املقومــات الر 

، إذن هنـا القـرار القـرارات املناسـبة إختاذلى صنع و وكفاءة ع متع به من قدرةدود على مدى ما يتيتوقف يف أبعد احل

، حبيث ستغالل الوقت املتاحإواملادية و  ستثمار املوارد البشريةإاملعربة عن النجاح أو الفشل يف  هو األداة أو الوسيلة

                                                
  .22-21: ص ص ،2001 ، دار كريدية للطباعة والنشر، بريوت،)مدخل نظري وكمي(قرارات اإلدارية نظرية العلي حسني علي، رشاد الساعد،  )1(
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هتمــام برتشـيد عمليــة مث يصـبح اإل، ومــن لوصــول إىل أفضـل القــرارات املمكنـةرتباطــا أساسـيا مبــدى إمكانيـة اإتـرتبط 

  .هتمام األطراف كلهاإالقرارات وحتديثها هو  إختاذصنع و 

موقـف وننتهـي منهـا بإصـدار قـرار  أبة حلظـة عـابرة نتعـرض هلـا كلمـا طـر لذلك ال يعترب إعطاء القرارات املناس        

ـاالت كاإلنتــاج والتســويق والتنظـيم واألفــراد، ومرتبطــة بقــرارات  وإمنـا هــي عمليــة حيـة متصــلة ومســتمرة يف خمتلــف ا

تطـوير وتوضـيح مـدى مـا قـد إسرتاتيجية حتدد مسـتقبل الشـركة، تكـون نتيجـة تـوارد سلسـلة مـن املواقـف تنـتج عنهـا 

  .يعرتض من مشكالت تستدعي تدخالحنراف أو ما قد إينشأ من 

القرار هو جوهر العملية اإلدارية، كون مجيـع الوظـائف داخـل املؤسسـة تنطـوي علـى جمموعـة  إختاذومن مثة يعترب    

  :القرار فيما يلي إختاذ، وتتمثل جماالت )1(من القرارات احلامسة 

 ؛اخلاصة باملؤسسةسرتاتيجيات القرارات بصدد صياغة اإل إختاذيتم  :مجال التخطيط 

 ؛متس القرارات اهلياكل التنظيمية، وحتدد نوع وحجم السلطات لكل وظيفة :مجال التنظيم 

 ؛بينهم، وبني املستويات التنظيمية املختلفة تصالز العاملني وطرق اإلتتمثل يف قرارات حتفي :مجال التوجيه 

  ــــةمجــــال ــــرارات حتــــد :الرقاب يري اجلــــودة املســــتخدمة يف الرقابــــة ومعــــا ،د مؤشــــرات اإلنتاجيــــة واألداءتؤخــــذ ق

 .   حنرافات وأساليب عالجهاواإل

  :تصنيف القرارات -1-3

ــاة املشــاريع      ــا هامــا يف حي ــا يف تطورهــا وتنميتهــا، وقــد  اإلقتصــاديةتشــكل القــرارات جانب وتــؤدي دورا حيوي

ملختلــف املمارســات الــيت يقــوم بأدائهــا متخــذ القــرار وأمهيــة املتغــريات الــيت  إىل عــدة أشــكال وفقــاالقــرارات صــنفت  

سـرتاتيجي والـيت هـا، وقـرارات ذات بعـد إإختاذيتعامل معها، فهناك القرارات اليت ال تتطلب جهدا ووقتا طويال عنـد 

وميكن حتديد أنـواع  ستمرارية عمل املشروع وسبل حتقيقه ملكانة سوقية مالئمة، لق بطبيعة التطوير واليت ترتبط بإتتع

  : القرارات وفقا ملا يلي

                                                
  .36 :ص ،2007 اإلسكندرية، مصر، ،أمحد ماهر، اختاذ القرار بني العلم واالبتكار، الدار اجلامعية: بالتصرف )1(
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  : القرارات حسب درجة األهمية -1-3-1

، إذ أن قـرار الـدخول يف ـا واملهـام املقرتنـة فيهـا لدرجـة األمهيـة الـيت تتسـم ها وفقـاإختاذتباين القرارات املراد ت

لتسـويق منـتج يف منطقـة  علـى درجـة عاليـة مـن األمهيـة خبـالف القـرار الـذي يسـتند العامليـة يعتـرب قـراراال األسواق جم

ن هنــاك العديــد مـن املعــايري الــيت يــتم يف إطارهــا حتديــد درجــة األمهيــة الــيت إطــار التعــامالت اليوميــة ولــذا فــإمعينـة يف 

ا القرار املراد   :)1(يتجنازه وهذه املعايري تتحدد باآلإ يتسم 

  ب املرتبطة نتيجة لألسبا اإلقتصاديةالنتائج اليت يتوخى الوصول إليها يف جمال حتقيق أهداف الوحدة

  ؛القرار املعني إختاذب

 ؛زدادت أمهية ذلك القرارإكلما   هملما زاد عددفكه، إختاذالقرار الذي يتم فراد الذين يتأثرون باأل دعد  

 االت اإلرتكه القرار يف إطار األثر الذي ي  كان حجم األموال املطلوبة كبرياكلما    إذستثمارية أو املالية ا

  ؛ية األكربالقرار باألمه سمتإكلما 

 وال ميكن الرتيث كلما ملحا كان الضغط الزمين   كلما  إذ ،هاضوئالقرار يف  إختاذلزمنية املراد الفرتة ا

ال يشكل أولوية أو  هه يعين أنإختاذلرتيث بإذ أن ا ،تسم ذلك القرار باألمهية الكبرية والعكس صحيحإ

  ؛أمهية معينة

 بالقرارات  ما تتسم بأمهية نسبية أقل قياسا لقرارات اليت يتكرر حدوثها غالبا، إذ أن ادرجة تكرار القرار

  ؛الغري متكررة احلدوث

  ا القرار من حيث التغيري، إذ أن القرارات اليت تكون أكثر قابلية للتغري بعد درجة املرونة اليت يتسم 

 .بالقرارات اليت يتعذر تغيريها ها نتيجة العديد من املتغريات فهي قرارات ال تتسم باألمهية قياساً إختاذ

  

 

                                                
  .177- 176: مرجع سبق ذكره، ص صمبادئ اإلدارة واإلعمال،  ،للوزياموسى سالمة  ،محود خضري كاظم )1(
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  :القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية -1-3-2       

  :)1(وتنقسم إىل 

 ويؤكد  ،لآلخرين يتمتع املدير بأحقية إصدارها حبكم منصبه ويستطيع تفويض سلطته :القرارات التنظيمية

ا األقسام ةة وكما تتضمن قواعد وتعليمات شاملاملنشأ دارةإمقدرته على  لتنظيم وتنسيق أعمال ونشاط  تلتزم 

ا وطري  ،اجلمهورقة تعاملهم مع أفرادها وحتديد صالحيا

 وتعكس ميوله وقيمته وهي قرارات فردية يتخذها املدير بصفته الشخصية العادية :القرارات الشخصية 

 . الذاتية

   :وشبه المبرمجة غير مبرمجةالقرارات المبرمجة والقرارات  -3-3- 1        

  : )2(إىلوتقسم                  

 ــة املتكــررة والــيت ميكــن  :القــرارات المبرمجــة هــا وفقــا إلجــراءات حمــددة إختاذهــي تلــك القــرارات الروتيني

ومسبقة حللها، ويالحظ يف هذا النوع من القرارات أن معايري احلكم عليها عـادة مـا تكـون واضـحة وغالبـا مـا 

ا كمــا تتــوافر بي ــبــدائل منهــا، ومــن مثــة نــه مــن الســهل حتديــد الأانــات ومعلومــات كافيــة بشــأ ن أتأكــد نســيب ب

  ؛ف يرتتب عليه حل املشكلة بفاعليةالبديل املختار سو 

 بالثبــات النســيب علــى املــدى الطويــلهــي قــرارات تتخــذ مــرة واحــدة وتتميــز  :القــرارات غيــر المبرمجــة 

ــا غــري متكــررة وغــري روتينيــة وغــري حمــددة جيــدا، وعــادة مــا تظهــر احلاجــة لصــنع هــذه القــرارات  وتتصــف بأ

ل هـذا وجـد أمنـاط حمـددة حلـتن كيفيـة حلهـا، وال أمة مشكلة ال توجد خـربات مسـبقة بشـملنظعندما تواجه ا

ا مــن ســتثمارات املاليـة وآثارهــا علـى املــدى البعيــد، ومـن مث فهــي أقـل تنظيمــالنـوع مــن املشـكالت خاصــة اإل

 ؛الناحية اهليكلية من األوىل

                                                
  .199 :، ص2005، بغداد مطبعة الرشاد،شامل،  يإسرتاتيج، مبادئ اإلدارة العامة منظور ، جنم عبد اهللا العزاويجاسم حممد الذهيب )1(
صر، مىن عطية خزام خليل، اإلدارة واختاذ القرار يف عصر املعلوماتية من منظور اخلدمة االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، م )2(

  .92 :، ص2009
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 علومـات جيـدة ويتـوافر فيهـا قـدر مـن املميكـن حتديـد بعـض مراحلهـا بصـورة  :القرارات شـبه المبرمجـة

ن مث ميكـن برجمـة جـزء بعدم التأكد ومف خر فيصعب حتديده بصورة جيدة ويتصوالبيانات، أما البعض اآل

 .والباقي يظل غري مربجما، وهاته القرارات حتتوي على قرارات مربجمة وغري مربجمة من القرارات

   :القرارات حسب درجة التأكد -1-3-4

القرار بدرجة بسيطة من املخاطر ودرجة عالية من اليقني، كما  إختاذالقوى أو العوامل البيئية على قد تؤثر 

ا  إختاذأن عملية  من بني البدائل مع درجات بسيطة من الصعوبات والتعقيد، وعلى  إختيارالقرارات ال تتعدى كو

العكس ففي ظل عدم التأكد وارتفاع درجة املخاطر يف الظروف احمليطة فإن املدير جيب عليه أن يكون مستعدا 

 : )2(وتصنف القرارات وفق هذا التقسيم لثالثة أنواع وهي ،)1(القرار إختاذملواجهة موقف حييط بعملية 

 تكون لدى متخذي القرار يف هذه احلالة معلومات كافية وأكيدة تسمح له  :القرارات في حالة التأكد

  ؛دراسة وحتري لفرتة طويلة إىلالقرار  إختاذمبعرفة نتائج قراره، ونادرا ما حيتاج 

  أي  املتخذ،تتميز بتوفر معلومات جزئية بالنسبة ملا ميكن أن حيدث للقرار  :المخاطرةالقرارات في حالة

ا معلومات غري كافية لكنها تسمح ملتخذي ال قدرة  هنا ؤديحتمال، وتقرار مبعرفة املستقبل على وجه اإلأ

قلل من حتماالت دورا أساسيا يف فعاليات القرارات املتخذة، وال نستطيع أن نمتخذي القرار على تقدير اإل

  ؛رتتبة على أحداث معينةستنتاج والتوقع للنتائج املأمهية اخلربات الشخصية لإل

 ري معقول، ومن علومات أمر غاملالقرار مع عدم توفر  إختاذإن عملية  :القرارات في حالة عدم التأكد

ستعانة ميكن مع ذلك اإلو مؤمتنة العواقب،  تصبح قضية مقامرة غري امثل هذه احلاالت أل جتنابإاألفضل 

ا  القرارات يف هذه احلالة، ولذلك كانت التوقعات إختاذبتقنيات اإلحصاء التحليلي لتحسني عملية  للنتائج أ

 اإلعتماد فقط على متتد ما بني اكتشاف جديد بأقل األضرار إىل كارثة مدمرة، ولكن ليس معىن ذلك أنه جيب

                                                
  .252 :، ص2005ثابت عبد الرمحان إدريس، إدارة األعمال نظريات ومناذج وتطبيقات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  )1(
  .102: ، ص2000بركات عباس علي، عبد اهللا عزت، مدخل إىل علم اإلدارة، الطبعة الثانية، وحدة احلدباء للطباعة والنشر، املوصل، العراق،  )2(
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   .القرارات إختاذالتخمني من جانب متخذي القرار ولكن من خالل األساليب العلمية املنهجية يف  

   :القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية -3-5- 1        

  :)1(وتصنف إىل             

 ؛، أوامر مكتوبةكل الئحة تعليماتالقرارات اليت تصدر بش :القرارات المكتوبة 

 ا املدير القرارات اليت تصدر :القرارات الشفوية   .عن طريق كلمات يتفوه 

  :القرار إتخاذعناصر  -1-4

قرار إال  إختاذميكن اعتبار أي عملية هي عملية  أي قرار وال إختاذهناك جمموعة عناصر جيب توافرها عند 

  :)2(يتبوجود هذه العناصر واملتمثلة باآل

  درجة أمهية  ، وتعتمد أمهية القرار علىلقرار إال إذا كان هناك هدف معنيال يتخذ ا :القرار إتخاذالهدف من

  ؛القرار السليم إختاذساعد ذلك على  كلما كان اهلدف واضحاو  ،اهلدف املراد حتقيقه

 الدافع  ،، مثًال هدف مضاعفة قيمة املنشأةان وراءه دافع معني لتحقيق اهلدفال يتخذ القرار إال إذا ك :الدافع

  ؛فيهه هو الربح أي أن الدافع هنا هو حتقيق الربح املرغوب إختيار وراءه درجة الوضوح يف املشروع الذي يتم 

 قرار معني ذلك أن معظم القرارات  إختاذوهو أمر يتعلق بتقدير ما سيحدث يف املستقبل يف حالة  :التنبوء

ا على الشركة  ؛تتعامل مع املستقبل واجتاهاته، واملتغريات احملتملة وحتديد انعكاسا

  ختفيض  ، ووجب عليهالبدائلعدد كبري من ووجود ارات القر  إختاذتتطلب منه مواقف تواجه املدير  :البدائل

   ؛ىل أدىن حد ممكنالبدائل إ عدد

  لذا  ،مدة تنفيذ القرارو  اخلربة، التأكد من املردودو  درجة املخاطرةكالقرار قيودا   يواجه متخذ :القرار إتخاذقيود

  على الشركة يف وإنعكاساته من صحة وسالمة قراره التأكد ن منحىت يتمك ودراستها وجب عليه أخذها باالعتبار

                                                
  .200: مرجع سابق، ص، شامل يإسرتاتيجمبادئ اإلدارة العامة منظور جاسم حممد الذهيب ، جنم عبد اهللا العزاوي ،  )1(
  .105-104: بركات عباس علي، عبد اهللا عزت، مرجع سبق ذكره،  ص ص )2(
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 .ضاملستقبل الذي يكتنفه الغمو 

  :القرارات إتخاذالصعوبات والعوامل المؤثرة في عملية  -1-5

العوامل  وإذا ما تداخلت هذه ،القرار تزيد من صعوبة وكلفة هذه العملية إختاذإن العوامل املؤثرة يف عملية 

ا تقود أحيانا ثار ومدى حمدودين آأي قرار ومهما كان بسيطا وذا  إختاذهلذا فإن ، إىل القرارات اخلاطئة بقوة فإ

   .العوامل خمتلفة التأثري على القرارالصعوبات و نه يستلزم من اإلدارة التفكري يف عدد من إف

  :القرارات إتخاذالعوامل المؤثرة في عملية  -1-5-1

تحكم يف عمليـة القرار عوامل متعددة، ومن أمهها  هناك العديـد مـن العوامـل الـيت تـ إختاذتؤثر على عملية     

  :القرارات هي إختاذ

 يكون متخذ القرار يف وضع أحسن إذا توافرت لديه املعلومات  :القرار تخاذدقة وتوافر المعلومات الالزمة إل

ع أو على أن تكـون هـذه املعلومـات كافيـة ودقيقـة حبيـث ينـتج يف النهايـة القـرار قريبـا مـن الواقـ ،القرار ختاذالالزمة إل

  ؛مالئما للتطبيق حلل املشكلة

 متخـذ القـرار بدرجـة عاليـة مـن الـذكاء والتعلـيم واخلـربة ال شـك يتمتـع  :درجة ذكاء وتعلـم وخبـرة متخـذ القـرار

ا، وبالتايل أكثر قدرة على  القـرار املالئـم حللهـا، كمـا أن  إختاذسيكون أكثر قدرة على حتديد املشكلة ومعرفة أسبا

ــا متخــذ العلــى مــدى القــدرة اإلبداعيــة أو اإل القــدرة علــى إجيــاد احللــول تعتمــد قــرار، وهــذا مــا بتكاريــة الــيت يتمتــع 

  ؛ى كل منهماالقرار لد ختاذيوضح لنا ملاذا ينجح متخذ القرار ويفشل آخر رغم توافر املعلومات الكافية إل

 ــــرارصــــالخ ــــب األحيــــان بالســــمات الســــلوكية  :ائص الشخصــــية لمتخــــذ الق تتــــأثر القــــرارات املتخــــذة يف أغل

ا إختــاذديــده للمشــكلة و والشخصــية ملتخــذ القــرار خاصــة عنــد حت ذوي العقليــات اجلامــدة ســوف ، فــ)1(قــرار بشــأ

 خلـربة ولـديهم نظـام جيـدجيدون صعوبة يف البحث عن املشكلة حىت ولو كـانوا يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن التعلـيم وا

 التفرقة  كتشاف الفرص يتطلب ذهن لديه القدرة على تقبل املخاطرة ولديه القدرة علىإوذلك ألن للمعلومات، 

                                                
  .30، ص1997 ،عمان ،املسرية للنشر والتوزيع والطباعةدار  ،الطبعة األوىل ،)مدخل كمي يف اإلدارة(ت اإلدارية نظرية القرارا ،حسن علي مشرقي )1(
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رقـة وذلك ألن اكتشاف الفرص يتطلب ذهن لديه القدرة علـى تقبـل املخـاطرة ولديـه القـدرة علـى التف، للمعلومات 

  ؛بني البدائل اجليدة والرديئة

 القرارات بصـفة عامـة، ويف مرحلـة حتديـد أو  إختاذتؤدي العوامل العاطفية دورا هاما يف  :تأثير العوامل العاطفية

رشــيدة  إقتصــاديةالقــرارات بصــفة عامــة ليســت عمليــة  إختــاذالتعــرف علــى املشــكلة بصــفة خاصــة، ذلــك أن عمليــة 

، حتمال تأثري العوامل العاطفية موجود بدرجة مـاإعلى معلومات جامدة فإن  ضة حىت وإن مت تأسيس القرار بناءحم

ـا ليسـت بديلـة للتفكـري )1(القـرار إختـاذة املولـدة للعاطفـة املسـبوقة باألفعـال هلـا دور يف املشاعر الداخليوتعد  ، إال أ

 ؛نطق واملشاعر وإمنا مزيج بينهماال يوجد عمليا قرار ال حيتوي على املوعليه فإنه  املنطقي

 ــا   مباشــرة أو غــري مباشــرة تتــأثر الشــركات بصــفة :العوامــل التــي ال يمكــن الــتحكم فيهــا بــاملتغريات احمليطــة 

جمموعـة القـرارات الـيت تتخـذها  اتقنيـة والقـيم والعـادات، ويضـاف إليهـو ، سياسـية، اجتماعيـة قتصاديةاإلظروف كال

تمع سواء كانت منافسة أو متعاملة م إقتصاديةوحدات   ؛)2( اعهأخرى يف ا

 3( يالقرار وه إختاذهناك عدة عوامل أُخرى ميكن تن تؤثر أيضا يف عملية  :عوامل أخرى(:  

 كبريا على متخذ القرار، فكلما زادت الفرتة الزمنية  يشكل عنصر الزمن ضغطا :الزمن عنصر

قراره كلما كانت البدائل املطروحة أكثر والنتائج أقرب إىل الصواب  ختاذاملتاحة أمام متخذ القرار إل

  ؛لمعلومات متاحة أكثر والعكس صحيحوإمكانية التحليل ل

  بية مجــع املعلومــات الكافيــة، وتتعلــق األمهيــة النســأثــرت علــى  تــهكلمــا ازدادت أمهي  :القــرارأهميــة

 .هاختاذالوقت الالزم إل ،ودرجة هذا التأثر وكلفة القرار والعائد هعدد األفراد الذين يتأثرون ببلكل قرار 

  :القرار إتخاذالصعوبات التي تعترض عملية  -1-5-2

  وجود أي قرار يرضي اجلميعتعرتض القرار مهما كان نوعه مجلة من الصعوبات واملشاكل، نظرا لعدم 

                                                
  .110: حممد حافظ حجازي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .29: مرجع سبق ذكره، صحسن علي مشرقي،  )2(
  . 39-38: ، ص ص2006كاسر نصر املنصور، األساليب الكمية يف اختاذ القرارات، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان،  )3(
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 مجال هذه الصعوباتإوميكن ، بشكل كامل ولكنه ميثل على األقل أحسن احللول ضمن الظروف واملؤثرات الراهنة

  :)1(فيما يلي

حيث يلقى املدير صعوبة يف حتديد املشكلة وقد تنصب  ،صعوبة أو عدم إدراك املشكلة وحتديدها بدقة -

  ؛قراراته على حل املشكلة الفرعية من املشكلة وعدم التعرض إىل املشكلة احلقيقية

واملقصود بالبيئة  ،التعرف على مزايا وعيوب البديل املتوقع إمكانيةالبيئة اليت تعمل فيها املؤسسة بغية  -

  ؛واملالية والسياسية والتطورات التكنولوجية قتصاديةاإلالظروف ، القات اإلنسانيةوالع القوانني، التقاليد والعادات

فتقار املدير للبيانات واملعلومات إما يشكل  إذ غالبا، القرار إختاذنقص البيانات واملعلومات املتاحة عند  -

صعوبة حتديد األهداف املراد ، وكذا املتوفرة العديد من العقبات يف حتقيق القرارات اهلادفة يف املعاجلات املطلوبة

 .إذا مل يتسىن للمدير توضيح األهداف بدقة وشفافية خاصة ،جنازهاإ

  :القرارات إتخاذمراحل عملية   -2

ن القـرارات املتخـذة ، وحـىت تكـو سـاس علمـي حتكمـه عـدة عناصـر أساسـيةالقرار على أ إختاذتستند عملية    

القــرار  إختـاذقراراتـه، حيـث أن عمليـة  إختـاذاألسـلوب العلمـي يف إسـتخدام  ، جيـب علـى متخـذ القـرارفعالـة ورشـيدة

ا قبل حتديد املشكلة وبالتايل ميكن حتديد مراحل  القـرار   إختاذتسبقها مراحل أخرى جيب على متخذ القرار املرور 

  :كما يلي

  :تحديد األهداف -2-1

يشـرتط أن تكـون يف شـكل ، والـيت التوصـل إليهـاديد األهداف املـراد هي حتالقرار  ل خطوة تواجه متخذأو 

ـــىن خمميكـــن قياســـه ـــى أســـاس األهـــداف احملـــددة تب ـــة هامـــة وهـــذا ألنـــه عل تلـــف القـــرارات التقنيـــة ، تعـــد هـــذه املرحل

  .)2(واإلدارية

                                                
  .33-32: مرجع سبق ذكره، ص صحسن علي مشرقي،  )1(
  .25-24: ، ص صالسابقاملرجع  )2(
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  :جمع المعطيات الالزمة -2-2

أن تعتمــد علـــى  ميكــن لـــإلدارة ، فــالبيانـــات اخلاصــة باألهــداف املختلفـــةيــتم مــن خالهلـــا مجــع الوثــائق وال

ا ا وتصرفا الـيت تسـاعدها يف واملعلومات املعطيات  إال إذا مجعت القدر الكايف من األهداف اليت هي أساس قرارا

  .)1(مبثابة معايري قادرة على قياس النتائج جعل هذه األهداف

  :تحديد المشكلة -2-3

ــار أن القــرار الــذي ســيتخذ يعتمــد إتعتــرب مــن أدق املراحــل ب   وضــوع إىل حــد كبــري علــى حتديــد املشــكلة معتب

 عبـارة عـن موقـف أو نتيجـة أو حالـة هـيدراك وتشخيص املشـكلة، و ، وهذا يرجع إىل إالقرار حتديدا واضحا ودقيقا

ـــراد  الغمـــوض أو التعـــارضغـــري مرغـــوب فيهـــا يـــراد تصـــحيحا هلـــا أو معاجلتهـــا ويتصـــف هـــذا املوقـــف بشـــيء مـــن  ي

، وميكـن اتج عـن تغـري معـني أو أسـباب معينـةنـ وحنـراف الشـيء وهـإلة عبارة عـن تصحيحا هلا أو معاجلتها، واملشك

  : )2(حتديد املشكلة من خالل

  ؛حنراف بينهما فعال مث حتديد اإلالتعرف على وجود فجوة بني ما جيب أن يكون وما مت -

 ؛سباب املختلفة اليت أدت إىل ظهور هذه الفجوة بني الواقع واملفروضحتديد األ -

 ؛حنرافحتماال لإلإحتديد السبب األكثر  -

 .مراعاة جمموعة احملددات والقيود اليت حتد من معاجلة الفجوة -

  :ول أو البدائل المالئمةإيجاد الحل -2-4 

 ، والتفكرييد البدائل املالئمة حلل املشكلةبعد حتديد املشكلة تأيت اخلطوة التالية املتمثلة يف إجياد أو حتد   

 ، ويفر عدد من احللول اجلديدة للمشكلةبتكاإمبعىن أن الفرد ميكنه إجياد أو  بتكاراإيف هذه املرحلة غالبا ما يكون 

  ، وقد يستعنيتحديد هذه البدائل والتوصل إليهااألحيان يستعني متخذ القرار مبساعدين أو مستشارين لمعظم  

                                                
  . 35: ، ص2003إبراهيم سلطان، مبادئ التنظيم واإلدارة، دار كريدية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  )1(
  .122 -119: حممد حافظ حجازي، مرجع سبق ذكره، ص: بالتصرف )2(
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  .بدأ يف إعطاء حلول أو بدائل للحلجيدا وتستشارات اليت تدرس املشكلة مبكاتب اخلربة واإل

  :تقييم البدائل -2-5

، ذلـك )1(تتم هذه املرحلة من خـالل املقارنـة بـني األوزان املختلفـة للبـدائل ملناقشـة مزايـا وعيـوب كـل بـديل    

ــافع أو املزايــا وبــدون عمليــة التقيــيم ال ميكــن الوصــول إىل   ألن كــل بــديل حيقــق عــددا مــن قــرار معــني حلــل  إختــاذاملن

املشــكلة وال بــد أن تــتم عمليــة التقيــيم بطريقــة موضــوعية بعيــدا عــن التحيــز الشخصــي ملتخــذ القــرار، وتســتلزم هاتــه 

إن عمليـة تقيـيم البـدائل وحتديــد  ،علـى أساسـها التقيـيم هلــذه البـدائلالـيت ســوف يـتم   املرحلـة ضـرورة حتديـد املعـايري

  :ن ثالث خطوات هيلكل منها تتكون مأوجه الضعف والقوة 

  ؛ه وتنفيذهإختيار كل بديل يف حالة جيب على متخذ القرار أن حيدد بكل دقة ممكنة التأثري املتوقع ل -

 ؛ه وتنفيذهإختيار كل بديل يف حالة عتبار مقارنة التأثريات املتوقعة لب على متخذ القرار أن يأخذ يف اإلجي -

ت حتمـــاالالتـــأثريات املتوقعـــة لكـــل بـــديل اإل مقارنـــةعتبـــار عنـــد ب علـــى متخـــذ القـــرار أن يأخـــذ يف اإلجيـــ -

البــديل  ختيــار، أي أهــداف الوحــدة الــيت تســعى إىل حتقيقهــا يف املفاضــلة إلاملســتقبلية لألهــداف التنظيميــة

 .الذي يبدو أنه مفيد بدرجة كبرية للوحدة عن غريه من البدائل اليت تقل عنه يف هذه اخلاصية 

  :بديل معين إختيار -2-6

البـديل األكثـر مالئمـة حلـل املشـكلة والـذي يتماشـى مـع ظـروف  إختيـاريـتم  بعد إجراء عملية تقييم للبـدائل       

ــة منهــا أو البشــريةوإمكانيــات الوحــ ، وجيــب فيــذه مــع السياســات األخــرى املتبعــة، وال يتعــارض يف تندة ســواء املادي

ا االبديل ع إختيارأيضا دراسة أثر    .)2(لشركةلى املنطقة اليت تعمل 

  :وقعة أو متابعة القرار وتقييمهتقييم النتائج المت -2-7

  القرارات، بل تقوم مسؤوليات أخرى إختاذاحلل املناسب ال ميثل املرحلة األخرية يف عملية  إختيارإن          

                                                
  .263 :، ص2005إدارة األعمال نظريات ومناذج وتطبيقات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  الرمحان إدريس،ثابت عبد  )1(
  .171 :محود خضري كاظم، موسى سالمة اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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القـرارات هـي تقيـيم النتـائج أو  إختـاذتتعلـق بتطبيـق القـرار والرقابـة عليـه وتقييمـه، إذن فـإن املرحلـة النهائيـة يف عمليـة 

وتبـدو الصـعوبة يف إجيـاد معـايري  ،؟خرتنـا القـرار املناسـبإهـل  :السؤالوهنا يطرح  البديل إختيارمن  العوائد املتوقعة

فــإن هنــاك عــدد مــن النتــائج الــيت جيــب قياســها ســواء كانــت  ،تــهمتكــن احلكــم علــى دقــة القــرارات وعلــى مــدى فعالي

 .القرار نادرا ما يتم حتسينه إختاذتتعلق باألجل الطويل أو األجل القصري، وبدون وجود معلومات مرتدة جيدة فإن 

 :القرارات إتخاذأساليب  -3

من األساليب اليت متكنه من ذلك، وتصف كيفية إقراره ملا  القرارات إىل العديد إختاذيف يلجأ متخذ القرار 

ات، سنذكر القيام به وإجناز اهلدف املنشود، ويف هذا الصدد توجد العديد من األساليب وطرق صنع القرار جيب 

  :أكثرها شيوعا فيما يلي

  :قرار المبني على التجربة العلميةأسلوب ال -3-1

وتكييف اإلجراءات  ستعمالإساليب التقليدية اليت تنطوي على العلمية من األيعد أسلوب التجربة            

ال، مبعىن آخر فإن متخذ القرار من خالل التجربة العلمية يقوم بأداء  والطرق املستخدمة سابقا يف نفس ا

ال  يتخذ فيه  الذيالعمليات وإجنازها كما هو معتاد، ولكي ينجح متخذ القرار فال بد من متاثل الظروف وا

ستعماله يف املاضي وتكييفه ملا حيدث يف الوقت احلاضر، مما يسمح ويساعد على سرعة إنفس القرار، أي ما مت 

  .التصرف واإلملام باملشكل دون العمل على دراسته وتشخيصه

صـنع وممارسـته يف فـه وخرباتـه يف هذا النوع من األسلوب باإلحساس إضـافة إىل معار  يسرتشد متخذ القرار

التطـرق للدراسـة  اخلـربة العمليـة فهـو يبـادر مباشـرة حبـل املشـكل الـذي يواجهـه دونعتماده على إار املناسب، وبالقر 

  .، كنتيجة لذلك فإن تكلفة حل املشكل والوقت املوجه له منخفضة مقارنة باألساليب األخرىوالتخطيط املسبق

العملـي، ولكـن رغـم املزايـا الـيت يقـدمها فهــو ال نتشـارا لنجاحـه علـى املســتوى إيعـد هـذا األسـلوب األكثـر 

ــار أن القــرارات الصــادرة إفســح جمــاال لإلبــداع والتجديــد علــى خيلــو مــن العيــوب، حيــث ال ي عتياديــة ومرتبطــة إعتب
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بالعادة بشكل كبري مما قد حيدث وأن ال يتماشى الوضع احلايل مع الوضع السابق لتكييـف نفـس القـرار، وطبعـا يف 

  .القرار الصائب ختاذاملغايرة تصبح العادات وحدها غري كافية إلظل العوامل 

  :القرار إتخاذأسلوب المواجهة و  -3-2

بتكارية وفيه ال يتخذ متخذ القرار مبا هـو معتـاد ويلجـأ لتكييفـه هذا األسلوب بأسلوب القرارات اإل يدعى

قراراتــه بواســطة التحــرر مــن األفكــار علــى الوضــع احلــايل، بــل يكــون لديــه ميــل للتجديــد والتطــوير يف أســلوب صــنع 

ــه ينقــل ميــل التجديــد  القدميــة وتوظيــف أفكــار جديــدة ملســايرة التطــور والتغــري وتطبيــق مــا هــو مســتحدث، حــىت أن

  .واإلبداع ملساعديه واملنفذين لتحقيق األهداف

ــ ــه يقــوم علــى التغيــري والتجديــد وتطبي ق مــا يعــد هــذا األســلوب مــن األســاليب األكثــر حساســية وذلــك ألن

  .توصل إليه العلم، كما يتطلب التحلي بالصرب ألن السرعة يف تنفيذ ما هو جديد قد تنتج خماطر هامة

  :أسلوب إتباع القادة -3-3

، شـركات القائـدة يف النشـاط املمـارستبعـه القـادة أو الإعلـى مـا  ارا حمـددا بنـاءقـر  غالبـا يصدر متخـذ القـرار

ا علـى القائـدة بتطبيـق املسـتحدث يعد هذا األسلوب ناجحا ومالئما للتطبيـق عنـدما تقـوم الشـركات  وذلـك لقـدر

وتكـون  سـلوباألحتمل تكاليف البحوث والتطوير، فإذا ما ثبت جناح الفكرة جند أن الشركات التابعـة تطبـق نفـس 

ـا قتصاديةاإلبه داخل الوحدة اموا تكاليف يف حدها األدىن، قد يكون أسلوب إتباع القادة وما قال ، كـأن يطبـق ذا

مدير فرع نفس السياسة املطبقة من طرف مدير فـرع آخـر يف نفـس الشـركة، مبعـىن أن السياسـات اجلديـدة يف جمـال 

  .ما تطبق يف جمال آخر

يعــاب علــى هــذا األســلوب أن الشــركات صــغرية احلجــم قــد ال تســتطيع حتمــل اخلســائر النامجــة عــن فشــل 

  .الذي طبقته الشركات القائدة يف نفس الفرع والقادرة على حتمل املخاطر احملتملة ،رالقرا
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  :أسلوب المشاركات الجماعية -3-4

يعـــرب هـــذا األســـلوب عـــن الـــنمط الـــدميقراطي يف اإلدارة، وتتمثـــل أهـــم املزايـــا املرتتبـــة علـــى إتبـــاع األســـلوب    

  :)1(اجلماعي يف اآليت

االت املتنوعةستفادة من اآلراء املخاإل -  ؛، وحتقيق املشاركة يف التفكري بالبدائلتصة يف ا

 ؛القرارات إختاذتنمية املرؤوسني أو أعضاء اجلماعة وتدريبهم على و ، الروح املعنوية ألعضاء اجلماعةرفع  -

 .التنفيذ بسبب مشاركة اجلماعة فيهكسب التأييد والدعم للقرار عند  -

احلديثة الـيت تسـتخدم يف إدارة األسـلوب اجلمـاعي وزيـادة فاعليتـه، والـيت مـن أبرزهـا هناك العديد من الوسائل       

  :)2(ما يلي

 هــو عمليــة تنطــوي علــى تشــجيع األفــراد ليكونــوا يف حريــة تامــة مــن حيــث التفكــري واإلبــداع  :العصــف الــذهني

 ؛مفيديف ظل مناخ تنافسي ات بالنسبة ملشكلة معينة، واحلث على العمل املشرتك قرتاحواإل

 ؛ن األعضاء غري موجودين وجها لوجهعلى حتديد البدائل ومناقشتها غيابيا يف اجتماع يكو تعتمد  :دلفي 

 ختيــارالبــدائل أو اإل إقــرتاحيكــون تكوينهــا علــى الــورق، وأفــراد اجلماعــة ال يتقــابلون أثنــاء  :الجماعــة الصــورية 

ال يدري ويتم كل ذلك بشكل سري و النهائي للبديل، وذلك لتفادي تأثري بعض األعضاء على األعضاء اآلخرين، 

بـديل معـني، وهـم جيتمعـون يف مناسـبة واحـدة، أثنـاء مناقشـة البـدائل املختلفـة  إختيـارأو  إقرتاححد من الذي قام بأ

ا، ودون أي توضيح أي  ؛من األعضاء اقرتح أي من البدائل للتعرف على مزاياها وعيو

 كـرب قـدر ممكـن مـن األفكـار أبـدائل احلـل، ولكـي يـتم إثـارة  إقـرتاحيتم تكـوين مجاعـة ملناقشـة املشـكلة و  :لسلما

وضخها يف املناقشات يتم إضافة عضو جديد للجماعة حبيث حياول العضو التساؤل عن مزايا وعيوب البدائل اليت 

 ؛بدائل جديدةها، مث يقرتح هو إقرتاحمت 

                                                
  .266: مرجع سبق ذكره، ص ثابت عبد الرمحان ادريس، )1(
  .361 - 325: مرجع سبق ذكره، ص ص بالتصرف امحد ماهر، )2(
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 مهاراتـه يف إستخدام  كل اإلمكانيات الذهنية للفرد وبشكل منتظم، ويتدرب علىإستخدام   يتم :تنظيم الذهن

الكتابة والرسم والتحليل والربط، وذلك يف التعامل مع املشاكل اليت يواجهها، فرسم املشكلة يعين قدرة العقل على 

  ؛ائل كثرية حلل املشكلةحيرر العقل ويطلق إمكانياته يف توليد بدتنظيم أفكاره بصورة متحررة، األمر الذي 

 موعـــة، وبــختصــيص الوقــت ال :التركيــز كرب قــدر ممكــن مـــن النشــاط الــذهين يف دراســـة أكـــايف لكــل فــرد مــن ا

 ؛قصر وقتأجمموعة من احللول يف  إىلاملشكلة، وبالتايل التوصل 

 ؛بتكرة للمشكلةوالتسليم به، والبحث عن حلول وأفكار جديدة وم يتم فيه رفض الوضع :بتكاريالتحدي اإل 

 عــدد مــن عــدد مــن املفــاهيم الفرعيــة مث  إىلنطــالق يف حتديــد البــدائل يكــون تقســيم نقطــة اإل :مروحــة المفــاهيم

 ؛وتغطية املشكلة حبلول متكاملة األفكارعمل موحد لتوليد  طارإل صل، والتو األفكار

 أنجنونيـة، والبـد  أفكـار، وتبـدو يف ظاهرهـا مألوفـةجديدة وغـري عاديـة وغـري  أفكارنقوم بطرح  :األفكار إثارة 

 .فكرة صائبةلمهما كانت حىت نصل  اتم 

 م، الكاريكتري، القصص والشعرمن خالل استعمال الرس كري احلراخليال والتفإستخدام  يتم :جمالية أساليب . 

  :القرار إتخاذفاعلية  -4

لـيس يف  اإلشـكالداخل املؤسسـة، لكـن  اإلداريالقرارات اجلزء الرئيسي من عمل املدير  إختاذمتثل عملية 

 فـإنو يف استغالل فرصة ما، وبذلك أبنوعيتها من حيث فاعليتها يف حل مشكلة معينة  إمناعدد القرارات املتخذة 

ا مدى قدرة القرار على حتقيق  القـرار  إختـاذة ميكن زيادة فاعليـة عمليـ املتوقعة منه، وحىت األهدافالفعالية يقصد 

  : يف أمههاويتمثل  خذ يف احلسبانأهناك عدة عوامل ت

ومــن مث الرتكيــز علــى حتديــد املشــكلة  ،القــرار إختــاذحــل املشــاكل عنــد ممارســة عمليــة  أســلوب إتبــاعضــرورة  -

 ؛البديل املناسب إختياروالبحث عن البدائل وتقييمها، و 

ــة املتعلقــة باملشــكلة  ،ودقيقــة مــن البيانــات عتمــاد علــى قاعــدة كافيــةاإل - حــول املتغــريات الداخليــة واخلارجي

 ؛اواملوقف احمليط 
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املعلومات الدقيقة  إنتاجالقرار، بغرض  إختاذمراحل عملية  أثناءستخدام املناسب لتكنولوجيا املعلومات اإل -

 ؛حتياجات متخذ القرارإملصنفة حسب وا

بتكـــار لتنميـــة احللـــول واإلن تنطـــوي علـــى التفكـــري اخلـــالق أالبـــد و  ،القـــرار غـــري روتينيـــة إختـــاذعمليـــة تعتـــرب  -

 ؛البديلة

 ســتفادة مــند املــدير بــالقرار لوحــده، وذلــك لإلنفــراإاجلمــاعي يف ظــروف ال تســتدعي  باألســلوب هتمــاماإل -

 ؛اخلربات والتخصصات املتنوعة وحتقيق املشاركة بينهم

بعـاد أثري و أغـري متوقعـة، ومـن مث جيـب تقـدير تـ خـرىأعلـى جوانـب متوقعـة و  القرار ينطوين أ إدراكضرورة  -

نسـانية الـيت تواجـه متخـذ القـرار، والقـرار الفعـال هـو الـذي حيقـق دراك اجلوانـب النفسـية واإلإوكـذا  ،هذه النتـائج

 ؛فيهغري امللموسة عتبارات العاطفية نطقية وامللموسة يف القرار، واإلالتوازن بني االعتبارات امل

ستمرار يف متابعـة تنفيـذه والكشـف عـن جلة املشكلة، واإلمت اكتشاف عدم فاعليته يف معا إذاتعديل القرار  -

 .يقه وحتقيق النتائج املرجوة منهاملعوقات اليت قد حتول دون تطب
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  :خالصة المبحث األول      

فبعضـها حمـدد األبعـاد ومتكـرر، يكتسي القرار أمهية كبرية داخـل املؤسسـات وينـتج يف حالـة وقـوع مشـكلة 

والــبعض اآلخــر ال يتصــف مبثــل هــذا التحديــد وال يتكــرر إال علــى فــرتات متباعــدة، ورمبــا ال حيــدث إال مــرة واحــدة 

القـرارات املناسـبة  ختـاذالـيت حنتاجهـا إل فقط، وينتج عن هذا التنوع يف املشكالت تنوع يف طبيعة وشـكل املعلومـات

حتياجات املعلوماتية يف كافة املستويات اإلداريـة ويف درة على تلبية اإلاألمر الذي يستدعي إنشاء نظم معلومات قا

االت الوظيفية خاصة أن  القرار السليم أصبح إحدى التحديات الـيت نواجههـا اليـوم نظـرا للتقلبـات  إختاذخمتلف ا

  .يف البيئة احمليطة باملؤسسة يف ظل االجتاه حنو العوملة وتعقد املتغريات اليت تواجهها اهلائلة

 يف صـــياغة خمتلـــفكليـــا ال توجـــد طريقـــة مثلـــى يعتمـــد عليهـــا   لكنـــهالقـــرار،  إختـــاذأســـاليب  ولقـــد تعـــددت

ـا، حـىت  إختيارالكفء املدير القرارات، وجيب على  األسلوب الذي يتوافق ويـتالءم مـع ظـروف مؤسسـته وإمكانيا

، وجيــب أن يكــون مرنــا يف إختــاذ قــراره حــىت أســلوب مسرتشــدا بــالظروف الراهنــة أن بإمكانــه التوليــف بــني أكثــر مــن

  .يستطيع تغيريه إن وجدت إحنرافات يف تطبيقه ولكي يصل إىل أفضل احللول بأجنع الطرق
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  مجلس المعايير المحاسبية الدوليةحسب المالية للمحاسبة  عاماإلطار ال :الثاني بحثالم

العام للفكر احملاسيب البنية األساسية والذي يعترب حقل من حقول املعرفة، ويشمل األهداف  اإلطاريعد     

واملفاهيم والفروض واملبادئ ويستخدم كأساس منطقي لتقييم املبادئ واستبعاد املمارسات غري املرغوب فيها 

  .بني البدائل ختيارواإل

  :ومفهومها نشأة المحاسبة -1

ا لغة األعمال، حيث يتم من خالهلا توصيل املعلومات      قتصاديةاإلتوصف احملاسبة بشكل عام بأ

ن احملاسبة يف وقتنا احلايل ال يقتصر دورها أواحلقيقة  ،ىل خمتلف األطراف املستفيدة منهااملتعلقة مبنشآت األعمال إ

األعمال كاملستثمرين والدائنني بل يتعدى ذلك إىل على توصيل املعلومات إىل الذين هلم عالقة مباشرة مبنشآت 

تمع كافة، خاصة إن عصرنا احلايل شهد ظهور منشآت كبرية ذات أثر اقتصادي واضح وملموس يف  أفراد ا

تمع بأسره ن البحث يف تواريخ حمددة لنشأة احملاسبة هو أمر يف غاية الصعوبة لكن ما ال يقبل الشك ، كما أ)1(ا

ا ظهرت ، وهناك من يرجع تاريخ إقتصاديةحيث صاحب تاريخ هذه احلضارات نشاطات  ، كل احلضاراتيف أ

، من خالل مسك سجالت حماسبة عينية كأعداد املاشية أو )2(م.ق 3500احملاسبة إىل العهد اآلشوري حوايل 

   يف لدى البابليني الطينيةاأللواح إستخدام  أدلة على ذلك واضحة يفكما توجد  أحجام احلبوب واملعادن الثمينة،

  .)3(تدوين معامالت التبادل التجاري

إن احملاسبة قد حتولت من جمرد االهتمام بالنواحي احلرفية املتمثلة يف فنون مسك الدفاتر وتنظيم احلسابات 

ا احملاسبة  ، )4(إىل ما يعرف باحملاسبة عن املسؤولية االجتماعية   : )5(يليكما وميكن تقسيم املراحل اليت مرت 

                                                
  .26: ، ص2003شر، الطبعة األوىل، عمان، للن ل، النموذج احملاسيب املعاصر، دار وائحنانرضوان حلوه  )1(
  .11:، ص2007حسني القاضي، مأمون محدان، نظرية احملاسبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )2(
  .3: ، ص2003، 1عبد الستار الكبيسي، النظرية احملاسبية، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، ط )3(
  .15: ، ص1990عباس مهدي الشريازي، نظرية احملاسبة، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،  )4(
  .17: ص2001، 1يوسف حممود جربوع، نظرية احملاسبة، عمان، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان، ط )5(
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كان هدف احملاسبة يف بدايتها هي احملافظة   :مرحلة تكوين الجانب الفني: المرحلة األولى -

حيث يقتصر  ،ختالس ورعاية الشؤون املالية لصاحب املالملمتلكات ومحايتها من السرقة واإلعلى األموال وا

دور احملاسب على مسك السجالت وتدوين العمليات فيها حيث كانت تستخدم وسائل املراقبة الداخلية 

املزدوج يف تسجيل العمليات  طريقة القيدإستخدام  وقد شهدت هذه املرحلة، لغرض إخالء مسؤولية الوكالء

واحلسابات الشخصية  ات احلقيقيةاحلساب :عتمدت هذه الطريقة على تصنيف احلسابات إىل طائفتنيإوقد 

ويتم حتديد دخل الفرتة يف هذه املرحلة وفق ما يسمى ، وهذه احلسابات تعكس يف قائمة املركز املايل للمنشأة

مبدخل امليزانيات أو طريقة مقابلة امليزانيات حيث حيدد دخل الفرتة من مقارنة صايف األصول يف آخر الفرتة 

  . ةمع صايف األصول يف أول الفرت 

يعد أهم تغيري شهدته احملاسبة يف  :هتمام بالجانب المهني واألكاديميمرحلة اإل :المرحلة الثانية -

زدياد حجم الوحدات إالتاسع عشر ألسباب متعددة أمهها جانبها املهين أو التطبيقي كان يف بداية القرن 

وهذا كان له تأثري كبري على احملاسبة  ،نتيجة لظهور الثورة الصناعية ومن مث ظهور الشركات املسامهة قتصاديةاإل

شهدت باإلجناز، نفصال امللكية عنها عن طريق مقابلة اجلهد إاجة إىل تقومي أداء اإلدارة بعد حيث بدأت احل

ا الدفع ب  إقتصادية اهذه املرحلة أحداث ظهور الثورة  :)1(لتطبيقي للمحاسبة وكاأليتجتاه اجلانب اإكان من شأ

  .والشركات املسامهة، فرض ضرائب الدخل وظهور شركات املنافع العامة الصناعية

حملاسبة حىت بدأ وقد استمر تطور ا :نها نظام للمعلوماتأالنظر إلى المحاسبة على : لثالثةالمرحلة ا -

القرار جتميع املعلومات  إختاذحيث تتطلب عملية  ،القرارات إختاذا نظام للمعلومات لغرض أينظر إليها على 

ذا القرار وبذلك تساهم يف ترشيد القرار وختفيض درجة عدم التأكد وكذلك لغرض  واحلقائق املتعلقة 

تجابة من وتسمى هذه املرحلة أيضا مبرحلة احملاسبة اإلدارية وهي وليدة القرن العشرين حيث متثل اس ،)2(التقومي

                                                
  .44: ، ص2007، 1حيدر حممد علي عطا، نظرية احملاسبية واملراجعة، عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط )1(
  .44: ، ص1986الكويت، منشورات ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  يوسف العاديل، حممد العظمة، املقدمة يف احملاسبة املالية، )2(
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احملاسب مسؤوال عن نظام  فأصبحنتشار الفكر اخلاص مبدرسة اإلدارة العلمية احملاسبني نتيجة إل جانب

والرحبية وتقييم األداء وتقدمي هذه  واإلنتاجيةحيث بدأ االهتمام بقياس التكاليف  ،املعلومات الرمسي يف املنشأة

دف املساعدة يف جماالت التخطيط والرقاب   . )1(القرار إختاذة وبالنتيجة يف عملية املعلومات إىل اإلدارة 

نتيجة للزيادة املطردة يف حجم وقدرات  :جتماعيةالمحاسبة عن المسؤولية اإل: رابعةالمرحلة ال -

جتماعية كبرية حيث إشركات تأثريات وبصفة خاصة الشركات املسامهة فقد أصبح هلذه ال قتصاديةاإلالوحدات 

تمع كافةإالتقارير احملاسبية تأخذ اجتاها مشوليا يغطي  بدأت   . )2(حتياجات أطراف ا

ا شأن غريها من العلوم            باإلطار والبيئة اليت تعمل فيها، وتشتمل البيئة اليت  اإلنسانيةوتتأثر احملاسبة شأ

والسياسية والقانونية السائدة، وما تنطوي عليه من قيود  قتصاديةاإلجتماعية و مل فيها احملاسبة على األوضاع اإلتع

نتيجة للتطورات التكنولوجية وما  قتصاديةاإلصل يف النشاطات ااحللتطور لنظرا ، و )3(وآثار تنعكس على احملاسبة

خاصة  قتصاديةاإلصاحبها من تطورات يف جماالت احلياة األخرى، تعددت اجلهات ذات املصلحة يف الوحدات 

املعلومات إىل تلك  على احملاسبة أن تنهض بأعباء تقدمي التمويل وأشكاهلا حىت صار لزاما ن تعددت مصادربعد أ

ن قبل املؤسسات املهنية نعكس ذلك على تعريف احملاسبة مإإلجراءات احملاسبة، وقد  اجلهات وهدفا أساسا

ختالف مواكبة جهة وضعت فيه، وختتلف بإف الزمن الذي تعددت التعريفات للمحاسبة املالية بإختالف ،املختلفة

ا سيما وأن احملاسبة هلا القدرة  تعريف احملاسبة ألن كل جهة تصوغ التعريف من اجلانب الذي يغطي كل احتياجا

  .على أن تتشكل ومتلك من املرونة ما جيعلها مفيدة جلهات عدة

ا فن تسجيل وتبويب  احملاسبة) AAA( األمريكية للمحاسبة معيةاجلعرفت  1941في عام ف  بأ

، تسفر عنها هذه العمليات واألحداثوتلخيص العمليات واألحداث اليت هلا طبيعة مالية وتفسري النتائج اليت 

                                                
  .23 :يوسف حممود جربوع، مرجع سابق، ص )1(
  .27: عباس مهدي الشريازي، مرجع سابق، ص )2(
ل، الدار اجلامعية، أمحد حممد نور، وصفي عبد الفتاح أبو املكارم، شحاته السيد شحاته، احملاسبة املتوسطة مشاكل قياس الدخل واحملاسبة واالفصاح عن األصو  )3(

  . 20: ، ص2002/2003مصر، 
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كم بشكل ميكن األطراف ذات العالقة من احل) املالية( قتصاديةاإلوقياس وإيصال املعلومات  وتقوم بتشخيص

ا إختاذعلى األمور املالية للمنشأة و    .القرارات املناسبة بشأ

ا احملاسبة فقامت بتعريف وظيفة احملاسبة  وقامت اجلمعية نفسها  ابالرتكيز على الوظيفة اليت تقوم   بأ

ا ذات فائدة يف جمال  وهي أساسا قتصاديةاإلعن الوحدات توفري معلومات كمية  معلومات مالية من املفروض إ

، كما أن احملاسبة عبارة عن عمليات حتديد وقياس وتوصيل رارالق إختاذوترشيد عملية  قتصاديةاإلالقرارات  إختاذ

  .)1(القرار األفضل بإستخدام تلك املعلومات إختاذستفادة منها يف لإل قتصاديةاإلاملعلومات 

الصادرة يف شهر ) 4(يف النشرة احملاسبية رقم  )AICPA( األمركيني كما عرفها معهد احملاسبني القانونيني       

ا نشاط خدمي وظيفتها تزويد املعلومات الكمية ذات الطبيعة املالية أساسا ملنشأة معينة 1970سنة  10  ،بأ

   .)2(الرشيدة قتصاديةاإلالقرارات  إختاذواليت يقصد منها أن تكون مفيدة لذوي العالقة يف 

   لحةذات املص ا نظام يقوم بتقدمي املعلومات إىل اجلهات املستفيدة أوأبدأ بالنظر إىل احملاسبة على  ولقد

دف إىل ،ت املستفيدةومبرور الوقت تعددت اجلها قتصاديةاإلبالوحدة   توفري املعلومات املفيدة يف مما أصبحت 

  .جتماعيةمن الرفاهية اإل تحقق مزيدال قتصاديةاإلالقرارات  إختاذ

احملاسبة على جمموعة من القواعد واملبادئ واألسس والنظريات اليت تستخدم يف حتليل  كما يشتمل علم        

اية الفرتة  دف التعرف يف  وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات املالية من واقع مستندات مؤيدة هلا وذلك 

  .)3(عرفة مركزها املايلاملالية على نتيجة أعمال املشروع من ربح أو خسارة وم

حيث يتضح البعد العلمي  ،بعد علمي وبعد فين: حاسبة بعدين أساسينيمن هذا التعريف يتضح أن للم   

على نظريات وأسس ثابتة فهو  كل ما يقومالنظريات و على جمموعة من القواعد واألسس و  حملاسبةمن اعتماد ا

ذلك من خالل تبويب و تصنيف أعمال املشروع وفق بة و فهو اجلانب التطبيقي للمحاس أما البعد الفين علم،
                                                

)1(  America Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory, New York, 1966. 
)2(  American Institute Certified Pubic Accountants , Accounting Practices Board, statement No.4, Basic Concepts 

and Accounting principle Underlying financial statements of Business enterprises, New York, 1970. 
  .15: عباس مهدي الشريازي، مرجع سابق، ص )3(



   90     املفاهيمي للمحاسبة املالية واختاذ القرار اإلطار.........................................................................الفصل الثاين
 

ك ميكن التصنيف هي عمليات فنية تطبيقية ولذلابع االجتهادي فعمليات التبويب و أسس يغلب عليها الطقواعد و 

  .)1(فنالقول بأن احملاسبة علم و 

فن تدوين  هبأنيقودنا تعريف احملاسبة للتفرقة بينها وبني ما يطلق عليه مسك الدفاتر حيث يعرف و   

ستخراج نتائجها وفقا ملبادئ احملاسبة، من هذا التعريف يتبني عمليات املالية ألي مشروع أو منشأة يف دفاترها وإال

أن مسك الدفاتر هو العمل اآليل أو امليكانيكي الذي يقوم به  إذأن احملاسبة أكثر مشولية من مسك الدفاتر 

وإمنا يكفي معرفته باألسس احملاسبية  ،عرفة كل مبادئ وقواعد احملاسبةماسك الدفاتر والذي بدوره غري مطالب مب

سري ي وهذا كله جزء ج نتيجة املنشأة من ربح أو خسارةستخرا حتليل وتسجيل العمليات املالية وإاملستخدمة يف 

ماسك  ومن هنا جاءت مقولة أن احملاسب ميكن أن يكون ماسك دفاتر ولكن يصعب على ،عمل احملاسب

  .)2(أن يكون حماسباالدفاتر 

مة األهداف الواجب بلوغها بواسطة القوائم املالية ويقدم قائ للمحاسبة املالية اإلطار املفاهيميحيدد         

اباملبادئ احملاسبية الواجب اإل    : )3(احملاسبةتعترب  ، حيثلتزام 

 ؛وتسجيل املعلومات القاعديةنظام لتنظيم املعلومة املالية اليت تسمح بتحرير و تصنيف  -

تقدمي القوائم املالية اليت تعطي صورة صادقة للحالة املالية للوحدة يف تاريخ غلق احلسابات، وعلى هذا  -

 لاألصو األساس جاءت معايري احملاسبة الدولية لتقدمي إطار مفاهيمي يبني ما يراد تسجيله، وكيفية تقييم 

  ؛واخلصوم واملعلومات اخلاصة بشرح احلسابات وبالتايل متثل دليل مهين ذو جودة للجمهور

 ؛حيدد املستعملني للقوائم املالية وكذا طبيعة وأهداف هذه القوائم -

 ؛تفاقيات احملاسبية القاعدية واخلصائص النوعية واملبادئ احملاسبية األساسيةحيدد اإل -

                                                
، 2005، اخلداش،وليد زكريا صيام، عبد الناصر ابراهيم نور، اصول احملاسبة املالية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، اجلزء األول ىحسام الدين مصطف )1(

   .17-15: ص ص
  .11، ص 1965علي حممود عبد املتعال، التوجيه احملاسيب، اجلزء االول،  القاهرة، مصر،  )2(

)3(  Jean François des roberts, François Mechin, Herve Puteaux, normes IFRS et PME, Edition Dunad, France, 
2004, p 12. 
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 ؛يل احملاسيب والتقييميقدم تعريفات وحيدد قواعد التسج -

  .يعاجل مفهوم رأس املال واحملافظة عليه -

    :المحاسبة المالية أهداف - 2

تلك اليت قام  هامن أمه، واليت و لتحديد أهداف القوائم املالية جهودا احملاوالت العلمية اليت بذلت تعددت

مع األمريكي للمحاسبني القانونيني  سم إتكوين جلنة هلذا الغرض عرفت بمت  1971، ففي عام )AICPA(ا ا

 وقد جاء تقرير هذه اللجنة شامال الثين عشر هدفا تكون يف جمموعها هيكال متسقا )True Blood(جلنة تروبلود 

  .)1(له عدة مستويات متدرجة من العموميات إىل اخلصوصيات

اف التنبؤ واملقارنة أعاله املعلومات املطلوبة من قبل املستخدمني على ضوء أهدلقد حددت اللجنة و 

ت بينت اللجنة أمهية هذه املعلوما والقدرة الرحبية وتوقعات النقدية، وقد قتصاديةاإلوالتقومي للوضع املايل للوحدة 

 عتبارهاإمدون عليها من القوائم املالية بالذين هلم قدرة حمدودة يف احلصول على املعلومات اليت يعتللمستخدمني 

  . )2(قتصاديةاإلعن فعاليات الوحدة  يرئيسمصدر 

  أو خسارة التعرف على نتيجة أعمال املشروع من ربحو  القرارات إختاذاملفيدة يف  إذا يعترب تقدمي املعلومات        

  :)3(، أما األهداف الفرعية فيمكن تلخيصها مبا يأيتهدفا عاما

  ؛ئتمانيةستثمارية واإليف ترشيد القرارات اإل واآلخرين معلومات تفيد املستثمرين والدائنني -         

ستسلم  معلومات تفيد املستثمرين والدائنني واآلخرين يف تقدير مبالغ عدم التأكد لتوقعات النقدية اليت  -   

 ؛سرتداد املبالغ األخرى من املدينني ومقدار النقدية املدفوعة إىل الدائننيإكمقسوم أرباح أو فائدة أو 

  احلاليون واملرتقبون كاملستثمرينيف تقدير التدفقات املستقبلية   األطرافلومات اليت تفيد بعض توفري املع -  

  املوزعة والفوائد األرباحعلى  املعلوماتمل توتش ،القرارات ختاذوكذلك الدائنون وكافة مستخدمي املعلومات إل

                                                
  .47 :صمرجع سبق ذكره، جربوع، يوسف حممود  )1( 

 )2( Most Kennith , Accounting Theory, Crid Inc, 1977, USA, p 109. 
)3(  Donald E. Kieso & Jerry J. Weygantd, Intermediate Accounting, John Wiley & sons Inc, 1986, USA, p 6. 
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 ؛تسود وقت البيع أناليت ينتظر  باألسعاراملالية  األوراقعلى السندات وناتج التصرف يف هذه          

   املعلومات حول موارد املنشأة واحلقوق على هذه املوارد وآثار العمليات واألحداث اليت تؤدي إىل التغري   -

 ؛لتزاماتواإل يف تلك املوارد

دف الرجوع تسجيل العمليات املالية اليت تتم يف املشروع عند حدوثها مشروع مباشرة ووفق تسلسل وقوع - ها 

 ؛عند احلاجة إليها

وما  أصولا من املشروع ومعرفة ما هل دف التعرف على مديونية ودائين تبويب وتصنيف العمليات املالية -

 ؛لتزاماتعليها من إ

وما طرأ عليها من تغيري منذ  هلتزاماتوإ هاملشروع وبيان مركزه املايل للتعرف على موجودات أعمالستخراج نتائج إ -

 املشروع؛ التقارير املالية اليت تقدمها احملاسبة إلدارة إعداداية الفرتة املالية السابقة وحىت تاريخ 

واملتوقعني  توفري معلومات ختدم أغراض فئات من داخل املشروع وأخرى من خارجه كالعاملني واملالك احلاليني -

 ؛واجلهات احلكومية وغريها

ستثمار ئتمان واإلقرارات اإل أنفعلى الرغم من  أرباحهاة وحتديد أملنشا أداءتوفري املعلومات اليت تفيد يف تقييم  -

هذه التوقعات عادة ما تؤسس  أن إالاملنشاة يف املستقبل  إلدارةتعتمد على توقعات متخذ القرار بالنسبة 

 ؛يف الفرتات املاضية األداءعلى تقييم 

تتضمن التقارير املالية على  أنوجيب  األموالتوفري املعلومات اليت تفيد يف حتديد درجة السيولة وتدفق  -

ا  أنويالحظ هنا  فيهاالتصرف  وأوجهاملنشاة  أموالمعلومات عن مصادر  املعلومة اخلاصة بالرحبية ومكونا

      ؛ا املنشاة عتتمتيف تقدير درجة السيولة اليت  أيضاقد تفيد 

مفيدة يف  اإلداريةتكون التقارير  أنحيث جيب  أدائهاوتقييم كفاءة  اإلدارةتوفري املعلومات يف تقدير مسؤولية  -

ا وبصفة خاصة حتديد مدى جناح  اإلدارةتقييم مقدرة  يف احملافظة على موارد  اإلدارةعلى النهوض مبسؤوليا

ا هذه املوار   ؛داملنشاة وكذلك مدى الكفاءة اليت تدار 
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 أومالحظات  أيةتتضمن التقارير املالية  أنحيث جيب  اإلدارةتوفري معلومات تتعلق مبالحظات وتفسريات  -

ا من معلومات ايفهمو كي   ،ملستخدمي هذه التقارير أمهيتها اإلدارةتفسريات ترى          .ما جاء 

   :الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية- 3

، وبالتايل منهج فائدة املعلومات احملاسبية املالية هو نقطة البداية يف تطبيقن حتديد األهداف للتقارير إ

هي تلك املعلومات األكثر فائدة  ن املعلومات اجليدةإت املستخدمني، و حتديد فائدة اإلبالغ املايل يف ترشيد قرارا

نبغي أن تتوافر فيها جمموعة من ي احملاسبية الفائدة املرجوة منهايف جمال ترشيد القرارات، ولكي حتقق املعلومات 

  :)1(، واليت تتمثل يفاليت يطلق عليها اخلصائص النوعيةو الصفات 

  :الخصائص النوعية األساسية  -3-1

  إىل أن )2( يف بيان مفاهيم احملاسبة املالية رقم ) FASB( لقد أطر جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي     

 ماوأ القرارات ختاذاحملاسبية مفيدة إلواملوثوقية مها اخلاصيتني األساسيتني اللتان جتعالن املعلومات  املالئمة

 ،ا عدمية الفائدةفإ مالئمةهناك مل تكن  إذات احملاسبية وثوقية باملعلومامدرجة حيث حىت لو كانت ، مرتابطتان

ا وباملقابل أن املعلومات تكون ذات فائدة قليلة لذا ال   .ميكن التعويل عليها والثقة 

  : المالئمة -3-1-1

ا مقدرة املعلومات على إجراء تغري عند  املالئمةتعرف  القرارات بوساطة مستخدمي تلك  إختاذبأ

ا املالئمةكما عرفت  ،)2( تاملعلوما    .)3(املعلومات القادرة على أحداث تغيري يف سري القرار على أ

تؤثر على القرارات و لكي تكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون مالئمة حلاجات متخذي القرارات و         

م يف تقييم األحداث املاضية واحلاضرة واملستقبلية قتصاديةاإل أو عندما تؤكد أو  ،للمستخدمني وذلك مبساعد

                                                
 )1(  Richard Clark Schroeder and jack Cathay, Accounting Theory and analysis, 7th, john Wiley, sons, Inc.USA, 
2001, p 18. 

)2(  Geoffry Elliot & Susan Striking, Business Information Technology, System Theory and practice, longman 
Modular texts in business and economic, London, 2000, p 349. 

   .20: ، ص1987عبد الباسط رضوان، وآخرون، احملاسبة املالية، الكويت، مؤسسة دار الكتب،  )3(
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أي أن املعلومات تكون ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو حتريفها قد يؤثر على ، املاضية متقييماتصحح 

  .اليت يتخذها املستخدمون باالعتماد على تقارير اإلبالغ املايل قتصاديةاإلالقرارات 

ن ها وأن تكو إختاذن ما جيعل هذه اخلاصية أساسية هو أن تكون املعلومات مرتبطة بالقرارات اليت يتم إ

ستناد إىل نتائج على عمل تنبؤات عن املستقبل باإل ، وذلك مبساعدة املستخدمنيعلى إجياد فرق يف القرارقادرة 

ميكن أن توجد فرقا يف القرارات عن طريق حتسني ، إذ تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقةاملاضي واحلاضر أو 

  .  آن واحدثنني يف، أو اإلالتغذية العكسيةو عن طريق تقدمي القدرات اخلاصة مبتخذي القرارات يف التنبؤ أ

ن معرفة نتائج األعمال املاضية سوف حتسن من قرارات متخذي القرار على التنبؤ بنتائج األعمال إ

ة،املستقبلية  أنه بدون  ااملهمة، كمأساس التنبؤ سوف يفقد أحد عناصره  فإنوأنه بدون معرفة املاضي  املتشا

  :يتحتقيق خاصية املالئمة من خالل اآلوعليه ميكن ، )1(عرفة املاضي ستكون عقيمةم فإنهتمام باملستقبل اإل

لكي تكون املعلومات احملاسبية مالئمة، جيب أن تكون متوفرة ملتخذي  :التوقيت الزمني المناسب -

م، أن املقصود بالتوقيت املناسب هو توفري املعلومات يف الوقت  ا على التأثري يف قرارا القرارات قبل أن تفقد قدر

ن تفقد قابليتها الذي تطلب فيه للوصول إىل القرار املناسب، أي توافر املعلومات لدى متخذي القرارات قبل أ

ا حينئذ فإالقرار  إختاذعلى التأثري على القرارات، ويف حالة عدم توفريها عند احلاجة إليها أو تتوافر بعد فرتة من 

القرار، لذا ينبغي أن حيصل  إختاذعد التوقيت املالئم عنصرا مهما من عناصر النجاح يف وي، )2( املالئمةتفقد صفة 

  .)3(أفضل قرار إختاذالقرار بوقت كاف ليساعدهم على  إختاذاملستخدمون على املعلومات قبل 

كما وتتوقف قيمة املعلومات يف التقارير املقدمة على صحتها وتوقيت إصدارها فكلما طالت فرتة إعداد 

كما أعلنت مجعية ،القرار إختاذفائدة قليلة من أجل التقارير السنوية أصبحت املعلومات اليت حتتويها ذات 

، لذا فالشركات ر حيوي من عناصر اإلفصاح املناسباحملاسبني األمريكيني أن توقيت هذه التقارير هو عنص
                                                

  .50-49: ، ص ص2006االئتمان، الدار اجلامعة للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  ثمار ومنحاملالية ألغراض االست طارق عبد العال محاد، حتليل القوائم )1(
  .25: ، ص2001مدخل معاصر يف احملاسبة املالية الطبعة األوىل، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ،صادق أمني احلسين، كمال الدين الراوي )2(
، 2التقــارير املاليــة الســنوية يف الشــركات املســامهة العامــة األردنيــة، جملــة الدراســات، اجلامعــة األردنيــة، عمــان،  العــدد غرايبــة، باســم األزهــري، توقيــت إصــدار فــوزي  )3( 

  .10-9: ، ص ص1998
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املستثمرين على اطالع  املسامهة ملزمة بإعداد التقارير السنوية خالل فرتة حمددة من تاريخ انتهاء السنة لغرض

  .)1(ل الشركة خالل الفرتة املاضية نتائج أعما

يف الغالب وتعرب عن أحداث حدثت خيية معلومات تعد تار  توفرتقارير اإلبالغ املايل السنوية ومبا أن 

ا ال تأيت  نتهت يف املاضيإو  ، برزت احلاجة إىل إعداد تقارير مالية ملدة أقصر القرارات إختاذمتزامنة مع عملية وأ

  .القرارات إختاذتزامنا مع عملية  وذلك لتوفري معلومات أكثر تقارير املالية املرحليةتسمى ال من سنة مالية

القرار أن  إختاذالبد للمعلومات احملاسبية كي يكون هلا تأثري على متخذي عملية  :القيمة التنبؤية -

    تؤدي إىل حتسني قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج املتوقعة يف املستقبل، أي أن قيمة املعلومات كأساس للتنبؤ

ا بالتدفق    .)2(يراديةاإلات النقدية للمنشأة أو بقو

ا على التنبؤ باملستقبل وزيادة الثقة فيها وذلك وأن تتميز ا             لتجنب حدوث خسائر حمتملةملعلومات بقدر

ل أو زيادة اخلصوم أو  ولزيادة الدقة يف املخصصات الواجب تكوينها للمستقبل ملواجهة احتماالت نقصان األصو 

، وإتباع ف أساليب وأدوات القياس احملاسيبختالبقا إلط هتمام بقدرة املعلومات التنبؤية، وكذلك اإلكليهما معا

  .ك املعلومات احملاسبية بشكل أفضليف خلق القدرة التنبؤية لتلسياسات حماسبية خمتلفة تساهم 

ولقد عرفها جملس معايري  ،اإلستثماراتتقيم  مناذجمفهوم القيمة التنبؤية للمعلومات من  شتقاقإولقد مت 

ا (2)يف بيانه رقم  ( FASB ) احملاسبة املالية ة هي خاصية املعلومات اليت تساعد املستخدمني على زياد" :بأ

  ".تصحيح تنبؤات نتائج أحداث حاضرة  إحتمال

أن هناك على  1972سنة " التقرير املايل للشركات"وأوضحت اجلمعية األمريكية للمحاسبة يف تقرير هلا حول      

  :)3(ستفادة من مفهوم القيمة التنبؤية هياألقل أربع طرائق لإل

 ستخدام احملتملمن تطبيق هذه الطريقة سوء اإلحيد و  ،وهي تزويد اإلدارة بالتنبؤات :الطريقة المباشرة  

                                                
  .293: ، ص2004مقدمة يف نظرية احملاسبة، دار وائل للنشر، عمان،  النقيب،كمال عبد العزيز ) 1(
  .323: ، ص2004املهنية احملاسبية، دار وائل للنشر، عمان،  حممد مطر، التأهيل النظري للممارسات  )2(

Eldon's Hendrickson & Michael F.Van Bread, Accounting Theory, 5th ed, Mc Graw Hill, Boston, 1992, p 135 )3(  
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  ؛قد تنشأ عن التوقعات غري الدقيقةلتزامات اليت واإل

 ؛استقبليممن التنبؤ  لتمكن املستخدمني وهي تقدمي بيانات عن أحداث ماضية :الطريقة غير المباشرة  

  ا مؤشرا سابقا حلدوث حتركات  :رات مرشدةشطريقة اعتماد مؤ ا وتغريا وهي تزويد بيانات تكون حتركا

  ؛ا املتنبئوتغريات يف األحداث 

 وهي تزويد بيانات حماسبية قد تستخدم يف التنبؤ ببيانات أخرى :طريقة المعلومات المفرزة.  

رتدادي والتغذية التقييم اإلى متكني مستخدميها من ويقصد بذلك قدرة املعلومات عل :رتداديةالقيمة اإل -

 العكسية أو املرتدة من خالل املعلومات اليت ينتجها نظام املعلومات واليت تساهم يف حتسني وتطوير نوعية

خمرجات النظام وقدرته على التكيف يف الظروف البيئية املتغرية باستمرار، لذا ميكن القول إن املعلومات املالئمة 

    ، من تعزيز التوقعات احلالية أو أحداث تغيري فيها وتقييم نتائج القرارات السابقةهي اليت متكن متخذ القرار 

سرتجاعية إذا ما كشفت عن مدى جناح املستخدم يف تنبؤاته السابقة، حيث إمتتلك املعلومات احملاسبية قيمة و   

ودحض أو تعزيز التوقعات جتاه القرار من خالل ختفيض درجة عدم التأكد إؤدي هذه املعلومات إىل تغيري يف ت

  .)1(تقدمي أساس للتنبؤات املستقبليةو السابقة 

  :الموثوقية -3-1-2

بأن املعلومات خالية من األخطاء  اتأكيدوتعد ، املالئمةبعد خاصية تعد املوثوقية اخلاصية األساسية الثانية  

ا متثل بصدق ما تزعم متثيله عتماد عليها والثقة فيها، وهذا لإل تتمتع بقدر كافو  والتحيز بدرجة معقولة وإ

لقرار من الثقة يف هذه مببدأ اإلفصاح واملوضوعية واحليادية لتلك املعلومات ليطمئن متخذ ااإلهتمام يستلزم 

، ومتثل نتائج أعمال الوحدة اإلقتصاديةاملركز املايل للوحدة عن  عرب تعبريا صادقا وحقيقياعتبارها تإ، باملعلومات

  :  ما يليوقد بني جملس معايري احملاسبة الدولية أن هذه اخلاصية تتحقق من خالل  ،)2(أفضل متثيل

                                                
  .196-195: ص ص ،2001 ،عمان ،ليةدار العلمية الدو ال ،بةمدخل نظرية احملاسـ تطور الفكر احملاسيب ،رضوان حلوة حنان )1(
  .294: ، صمرجع سبق ذكره النقيب،كمال عبد العزيز )2(
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 إذا ما مت شخص،أي القدرة على الوصول إىل النتائج نفسها من قبل أكثر من  :القابلية على التحقق -

دم مصطلح وغالبا ما يستخ احملاسبية،ستخدمت يف قياس املعلومات إالطرائق واألساليب نفسها اليت إستخدام 

 . )1(مرادف للتحقق وهو املوضوعية

ئق املعاجلات احملاسبية بني طرا ختيارعتماد عليها يف اإلحدى األسس اليت ميكن اإلإكما متثل هذه اخلاصية 

ا تزيد من ثقة القارئ يف املعلومات احملاسبية والقابلية للتحقق هي اخلاصية اليت تعكس اجتماع أكرب املختلفة ، كو

ر شرط املوضوعية يف أي وتعين يف املفهوم احملاسيب توف، اإلقتصاديةعدد من احملاسبني على طرائق قياس األحداث 

ستخدام أساليب معينة للقياس إيها شخص معني بائج اليت يتوصل إل، وهذه اخلاصية تعين أن النتقياس عملي

أما إمكانية التثبت من  ،األساليب نفسهاإستعمال خر بآمعني واإلفصاح يستطيع أن يتوصل إليها شخص 

، ولكن هذه علق بشخصية القائم بعملية القياساملعلومات فهي خاصية حتقق لنا جتنب ذلك النوع من التميز املت

اهر لتحقيق الثقة يف املعلومات ألن املعلومة قد ال تكون صادقة يف التعبري عن مضمون الظو اخلاصية ال تعد كافية 

ا وبني القدرة على التثبت املراد قياسها واإلفصاح عنها ، أي ينبغي التفرقة بني القدرة على التثبت من املقاييس ذا

  .     )2(من صحة التطبيق لطريقة القياس

، حبيث ال يتم إعداد وعرض ون املعلومات املالية غري متحيزةادية أن تكتعين خاصية احلي :الحيادية -

، أو اسبية على حساب األطراف األخرىالقوائم املالية خلدمة طرف أو جهة معينة من مستخدمي املعلومات احمل

ا لالست  . )3(خدام العام ودون حتيزلتحقيق غرض أو هدف حمدد وأ

ا لدى إعدادن هذه الصفة هي األخرى إ         ذات صلة وثيقة مببدأ املوضوعية وهلا أمهية خاصة جيب مراعا

كما   أوضاع الشركة مصدرة البيانات املالية املنشورة، وذلك باحلرص على أن تظهر تلك البيانات حقيقةالبيانات 

    . وليس بالصورة اليت حتقق رغبة فئة بعينها مثل إدارة الشركة مثال أو مسامهيهاهي 
                                                

  .36: ، ص2003العراق، نظم املعلومات احملاسبية، دار احلدباء للنشر، املوصل،  زياد هاشم ،، حيىي احلبيطيقاسم حمسن ) 1(
ربـد، عمـان، العـدد إدرجـة يف األسـواق املاليـة، جملـة علـى أرض الواقـع يف الشـركات امل ظاهر القشي، حازم اخلطيـب، احلاكميـة املؤسسـية بـني املفهـوم إمكانيـة تطبيقـه )2(

 .13: ، ص2006، 1
  . 9: ، ص2008حممد أبو نصار، محيدات مجعة، معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدويل، دار وائل للنشر، عمان،  )3(
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األساسي جيب أن يركز على املالئمة واملوثوقية يف املعلومات اإلهتمام ن املقصود باحلياد وعدم التحيز أن إ  

جتاه معني أو حماولة الوصول إىل نتيجة إيز والتأثري على متخذ القرار يف اليت يتم اإلفصاح عنها، وأن يبتعد عن التح

ة للمستخدمني الذين يكون لديهم ا توفر معلومات متنوعة وكثري فإحمددة سلفا، وبالنسبة ألهداف التقارير املالية 

  .هتماماتأن تناسب كل اإل ون من املتوقع لنتيجة حمدد مسبقاهتمامات متنوعة ولن يكإ

جيب أن تعرب بصدق عن العمليات املالية  حىت تكون املعلومات املالية موثوقة :التمثيل الصادق -

، فعلى سبيل املثال جيب أن توقع أن تعرب عنها بدرجة مقبولةشأة أو من املواألحداث األخرى اليت حدثت يف املن

تعرب قائمة املركز املايل بصدق عن العمليات املالية واألحداث األخرى اليت تنشأ عنها أصول والتزامات وحقوق 

 .)1(راف احملاسبية عيخ إعداد التقرير وفقا ألسس األملنشأة بتار املكية 

أي نقل احلقائق وعرضها دون  واألحداث،ينبغي أن تكون املعلومات معربة بصدق وأمانة عن احلقائق 

ا والتحقق منها وبالتايل ميكن  ا من قبل متخذي  اإلعتمادتشويه أو حتيز مع إمكانية إثبا عليها والوثوق 

 ، واإلفصاح سواء عن قصد أو غري قصداألمانة يف التمثيل جتنب التحيز يف عملية القياس ، وتتطلب )2(القرارات

، أي عدم إمهال أي من كتمالاإل  ت على أكرب قدر ممكن منوأن التحرر من التحيز يتطلب أن تكون املعلوما

  .   )3(الظواهر املهمة عند إعداد التقارير

  : الخصائص النوعية الثانوية  -3-2

ا وتصبح أكثر فائدة إذا أمكن تعد املعلومات احملاسبية اليت تتوافر فيها املالئمة  والثقة مفيدة يف حد ذا

وعليه جيب أن تتصف  ،مقارنتها مبعلومات منشأة مماثلة أو مقارنتها مبعلومات مدة سابقة للمنشأة نفسها

  :  )4(اآلتيةاملعلومات احملاسبية باخلصائص النوعية الفرعية 

  
                                                

  .8: ص مرجع سابق،حممد أبو نصار، محيدات مجعة،  )1(
  .96: مرجع سابق، ص ،صادق أمني احلسين، كمال الدين الراوي )2(
  .202عباس مهدي الشريازي، مرجع سابق، ص  )3(

(4) Donald E. Kieso & Jerry J. Weygantd, op.cit, p 37. 
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  :القابلية للمقارنة -3-2-1

متثل القابلية للمقارنة خاصية نوعية تظهر العالقة بني مفردتني أو أكثر من املعلومات، وهذه اخلاصية    

ومبا حيقق زيادة فائدة املعلومات  معهاتعد خاصية متواصلة ، و )1(واملوثوقية  املالئمةليست بنفس أمهية خاصييت 

ومتكن قابلية  ،اليت يتم قياسها والتقرير عنها باألسلوب نفسه من قبل منشآت أعمال خمتلفة تكون قابلة للمقارنة

 ، وذلك عن طريق إجياد العالقة بنيختالفاسبية من حتديد أوجه التشابه واإلاملقارنة مستعملي املعلومات احمل

  أو األرقام بالنسبة للشركات املختلفة ونفس الشيء يقال عن املقارنة بني نتائج النشرات نوعني من املعلومات

  . القرارات الصحيحة يف ختصيص املوارد بني البدائل املتاحة إختاذلنفس املنشأة، وذلك مبا يسهل عليهم 

ن على و ن قادر أنه جيب أن يكون املستخدمو ويف السياق نفسه يضيف جملس معايري احملاسبة الدويل    

ة اإلقتصاديةمقارنة املعلومات املالية للوحدة  جتاهات وذلك من أجل حتديد بعض اإل ،عرب الفرتات الزمنية املتشا

املتعلقة باملركز املايل للوحدة وأدائها كما جيب أن يكونوا قادرين على مقارنة املعلومات املالية ملختلف الوحدات 

على أنه من أهم ما  ،واألداء النسيب وكذلك التغريات يف املراكز املالية لتلك الوحداتوذلك لتقييم املركز املايل 

تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة هي إعالم املستخدمني عن السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم 

مبا يف ذلك اإلفصاح عن السياسات  املالية وأي تغريات وأثار هذه التغريات وأن تطبيق املعايري احملاسبية املعتمدة

احملاسبية يساعد على حتقيق القابلية للمقارنة، كما أنه من غري املناسب للمنشأة أن تبقى على سياستها احملاسبية 

وموثوقية ومبا أن املستخدمني يرغبون مبقارنة املركز املايل  مالئمةن وجدت سياسات بديلة أكثر إدون تعديل 

  . )2(ه من املهم أن تظهر القوائم املالية املعلومات املقابلة للفرتات السابقة فإنعرب الزمن، فيه واألداء والتغريات 

 : التوحيد-3-2-2

  إجراء املقارنة بني هاميكنحىت ق يف التحضري لتلك املعلومات نفس األساليب والطر جيب أن تتبع املنشأة   

 كالعامل، يعمل جملس معايري احملاسبة الدولية جاهدا على تضيق نطاق تل منشآت األعمال يف خمتلف أرجاء
                                                

(1) FASB, SFAC, No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information, 1980, Par.46. 
تمع العريب احملاسيب القانوين، عمان، األردن،  معايري الدولية،جملس )2(    .64: ، ص2011معايري احملاسبة الدولية، ترمجة ا
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حداث نوع من التوافق والتنسيق بني التشريعات واملعايري احملاسبية واإلجراءات إختالفات عن طريق السعي إىل اإل

  .املتعلقة بإعداد وحتضري املعلومات املالية

  :الثبات-3-2-3

  علومات احملاسبيةالطرائق واألساليب نفسها املعتمدة يف قياس وتوصيل املإستخدام  وهي تعين الثبات على

عتبار اإل عنيلتنويه عن ذلك لكي يتم أخذ ذلك ب فيجب اري، وإذا ما دعت احلاجة إىل أي تغيمن فرتة ألخرى 

ألخرى أي ت احملاسبية من فرتة السياساإستخدام  وتقتضي عملية املقارنة الثبات يف ،)1(من قبل املستخدم

كذلك جيب الثبات يف أسلوب عرض القوائم املالية من فرتة ألخرى، وتضيف   ،تساق يف تطبيق تلك السياساتاإل

واملوثوقية أو   املالئمةالبنود وال يسمح للمنشأة بتغري السياسات احملاسبية إال يف ظروف حمددة حتقق خاصية 

  .)2( (8)وارد يف معيار احملاسبة الدويل رقم  كمتطلبات لتشريع حملي أو متطلب ملعيار دويل وكما هو

   :)3(وقد حددت مضامني الثبات يف إتباع النسق الواحد من اإلجراءات واملعاجلات مبا يأيت           

 ؛عرب الزمن من دورة إىل أخرىتطبيق اإلجراءات احملاسبية نفسها على األحداث املماثلة يف املشروع  -

 .عنصر من عناصر القوائم املالية القياس واإلجراءات نفسها بالنسبة لكلتطبيق املفاهيم وطرائق  -

سبة واملتمثلة بسياسة الثبات لتزام بإحدى السياسات املهمة يف احملاإلإن حتقيق هذه اخلاصية يستوجب ا

ا أحد املعايري األساسية اخلاصة بإعداتساق يف تطبيق الطرائق احملاسبيةواإل د تقارير مراقيب ، وتعد هذه السياسة ذا

ا عند تقدمي التقرير النهائي لتزام احملاسب إأن  ، كمااحلسابات، واليت جيب على مراقب احلسابات اخلارجي مراعا

وجود :  )4(ما يأيت بسياسة الثبات يف تطبيق الطرائق احملاسبية ليس مطلقا إذ جيوز أحيانا أن يغري بشرط توفري

  . أن يستمر يف تطبيق الطريقة اجلديدة، أثار التغري يف القوائم املالية اإلفصاح التام عنأن يتم و  ضرورة مقنعة للتغري

                                 
                                                

  .36: مرجع سابق، صقاسم حمسن احلبيطي، حيىي زياد هاشم،  )1(
  .10: ، صمرجع سابقحممد أبو نصار، محيدات مجعة، ) 2(
  .206-205: ، ص صرضوان حلوه حنان، مرجع سابق) 3(
  .296: مرجع سابق، ص النقيب،كمال عبد العزيز ) 4(
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   :الخصائص النوعية الخاصة بالمستخدمين للمعلومات -3-3

  :تعدد هذا النوع من اخلصائص وسنذكره فيما يلي  

   :القدرة على الفهم -3-3-1

املستخدم املعلومات يف إطار القرار الذي يتخذه وتعد املعلومات قابلة للفهم إذا ما قدمت جيب أن يفهم 

إذ تتطلب خاصية الفهم يف احملاسبة تلخيص بيانات القوائم املالية لتمكينها من إفادة  ،يف صيغة مفيدة وواضحة

ال تقابل متطلبات القياس والتقرير يف  القراء متوسطي الوعي، ونتيجة لذلك يتم عرض املعلومات املالية املهمة اليت

  .   التقارير املالية املرحليةو املراجعة  تقرير، م املالية ضمن القوائم التكميليةالقوائ

كما تتطلب هذه اخلاصية قابلية املعلومات احملاسبية للفهم من قبل املستخدمني للمعلومات احملاسبية، 

عرفة يف جمال احملاسبة ويف أعمال املنشأة املويفرتض أن لدى مستخدمي املعلومات احملاسبية مستوى معقول من 

ا  قدمة يف التقارير املالية املعلومات احملاسبية امل ، ولديهم الرغبة يف بذل اجلهد الكايف لدراسةاإلقتصاديةونشاطا

، إال أن ذلك ال يعين عدم وضة بعيدة عن التعقيدات والصعوبةكما جيب أن تكون املعلومات املالية املعر   ،للشركة

 :ات املالية مثلعرض املعلومات احملاسبية املتعلقة بالعمليات واألحداث املعقدة كما يف بعض عمليات األدو 

القدرة ، كما أن )1(ولكن جيب أن تكون معروضة بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمكن ذلك قات املاليةاملشت

  . )2(على الفهم تتأثر من جانبني األول مهارة وخربة من يعد املعلومات فيما يتمثل الثاين خبربة من سيستخدمها

   :القيود على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -3-4

إذ هناك كثري من  معظمنا يعلم بأننا ال نستطيع احلصول على كل األشياء اليت نرغب فيهان أال شك 

كذلك احلال بالنسبة للحصول على معلومات باخلصائص اليت  ،القيود واحملددات اليت حتول دون حصولنا عليها

  :   ذكرناها آنفا إذ ختضع عملية توفريها إىل عدد من القيود أو احملددات أبرزها ما يأيت

                                                
  .7: ص مرجع سابق،حممد أبو نصار، محيدات مجعة،  )1(
  .322: مرجع سابق، صمطر، حممد  )2(



   102     املفاهيمي للمحاسبة املالية واختاذ القرار اإلطار.........................................................................الفصل الثاين
 

حيث جيب أن تكون املنافع  ة قيد حتضري ونشر املعلوماتتعد هذه املوازن :الموازنة بين التكلفة والمنفعة -

إىل أن التكاليف قد ال  اإلشارة، وال بد هنا من التكاليف املتكبدة للحصول عليها املرجوة من املعلومات تفوق

 ،غري الذين أعدت من أجلهم املعلومات آخرونتعود بالضرورة على أولئك املستفيدين منها وقد يستفيد منها 

فاملعلومات ) العائد/ ختبار التكلفة إ(ت أكرب من العائد املتوقع منها كذلك قد تكون تكلفة احلصول على املعلوما

داف مستخدمي القوائم املالية ال تعد معلومات مهمة وليس هناك ما يدعو إىل وثيقا بأه االيت ال ترتبط ارتباط

ختبار حمدد للتكلفة والعائد هي أن املعلومات احملاسبية جيب عدم إاإلفصاح عنها، أن القاعدة العامة فيما يتعلق ب

 اإلفصاح عن تلك  املعلومةرة عند الشركة تتكبد خسا فإنإنتاجها وتوزيعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها وإال 

ذه التكلفة ومن الناحية العلمية يشري إىل أن حتديد ه ،وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها

ا غري مؤكدة وغري قابلة للقياس  ليس باألمر السهل   .أحياناوأن قياس منفعتها يكاد يكون مستحيال وذلك أل

عرض اخلاطئ للمعلومات احملاسبية الذي يف ضوء الظروف حجم احلذف أو ال تعرب عن :األهمية النسبية -

، جيعل من احملتمل أن احلكم الشخصي ضعيف يعتمد على معلومات ميكن أن تتغري أو تتأثر باحلذف أو احمليطة

  .العرض اخلاطئ

أو يغري فيه تعد املعلومات مادية إذ أن وجودها أو حذفها يؤثر على احلكم الشخصي ملتخذ القرار  

صعوبة  توجد املعلومات من عدمهاوفيما يتصل بوجود أدلة ومقاييس للحكم على مادية  ،جيب أن حتدث فرقاو 

 .)1( وذلك ألن املادية ختتلف باحلكم النسيب وباألمهية النسبية

  : )2(يف لتتمث النوعيةستخدام اخلصائص حمددات إلوتوجد عدة مشاكل و 

ة للمعلومات احملاسبية إذ ال يوجد توافق بني مالئمة املعلومات ياخلصائص الرئيست التعارض بني إحتماال -

ا ولكنها غري مالئمة، فأرقام التكلفة التارخيية تتمتع بدرجة عالية من الثقة  ا موثوق  ا أو أ ودرجة الوثوق 

                                                
 (1) Donald E. Kieso & Jerry J. Weygantd, op.cit, p 42. 

، املاليـة لـألوراقة يف سـوق العـراق دراسـة تطبيقيـ: املـايل وانعكاسـاته علـى اختـاذ القـرار االسـتثماري اإلبـالغدور املسـتثمرين يف تقيـيم جـودة صـاحل، عمـار عبـد السـتار ) 2(
  .44-43: ، ص ص2010، جامعة بغداد، رسالة ماجستري
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ألن تلك األرقام ليس هلا  املالئمةخللوها من التحيز، إال أن األرقام التارخيية تتمتع بدرجة منخفضة من 

 ؛ارتباط أو متثيل للواقع الفعلي

 احملاسبية ماتكالتعارض بني التوقيت املالئم والقدرة التنبؤية للمعلو  التعارض بني اخلصائص الفرعية إحتمال -

ن السرعة يف إعدادها غالبا إكذلك فقد تصل املعلومة يف الوقت املناسب ولكنها ال متتلك قدرة تنبؤية عالية،  

  ؛كتمال وعدم التأكدما تكون على حساب درجة الدقة واإل 

ا إال أنه تواجه مستخدمها صعوبة فهمها - وحتليلها  ،قد تكون املعلومات احملاسبية مالئمة وموثوق 

وصفة ، ةوعلى الرغم من أن املعلومات ينبغي أن تكون مفهوم مها يف منوذج القرار الذي يواجههواستخدا

ا املعلومات املنشورة من  كبريا ولكن هناك عددا ،الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضوح اليت تتميز 

ستيعاب وتعليم خمتلفة وكذلك أهداف خمتلفة ومتعددة مما جيعل من هذه إاملستخدمني ميتلكون مستويات 

ره اجلهة اليت تعد التقارير املالية مهمة عتباإ، الذي يقع على عاتقه بهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسبامل

 .اسبية اليت حتتويها تلك التقاريرالتوقيت بني الرغبات والصفات املتعددة واملتبادلة ملستخدمي املعلومات احمل

 : المبادئ المحاسبية  -4

عمومية يتضمن املستوى الثالث من اإلطار الفكري للمحاسبة املالية املبادئ احملاسبية واليت تعد قواعد 

لتوجيه التطبيق العملي فهي حتكم الطرق واإلجراءات املتعبة يف إثبات العمليات املالية وإعداد القوائم املالية 

مبدأ التكلفة التارخيية، مبدأ اإلعرتاف باإليراد، مبدأ مقابلة اإليرادات : والتقارير املالية، وتتمثل هذه املبادئ يف

  .باملصروفات، مبدأ اإلفصاح العام

  :التاريخية مبدأ التكلفة -4-1

 املؤسسة متقي فبمقتضاه التقييم، يف احملاسبية النماذج عليها تعتمد اليت املبادئ أهم أحد املبدأ هذا يعترب

 صدقا أكثر تكون التارخيية التكلفة أن يف املبدأ هذا أمهية وترجع حدوثها، تاريخ عند بقيمتها ذمتها املالية عناصر
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 اليت اإلقتصادية التقلبات احلسبان يف تأخذ ال اأ رغم منها، التحقق وميكن مبوضوعية قياسها وميكن وموثوقية

  .)1( السوقية أو العادلة بالقيمة التقييم عن للحديث الا فتحت اليت التضخم كظاهرة املؤسسة على تؤثر

  :)2(فأوال ،ستمراريةفرض اإلمبدأ التكلفة من فرض املوضوعية و شتقاق إيتم 

 ؛فرتاضيةإهي تستند إىل أحداث فعلية وليست قق، فإن التكلفة تقدم معلومات موضوعية قابلة للتح -

فرتاض بدوره يسمح هذا اإل، و دة احملاسبية ستستمر يف نشاطهاستمرارية املشروع يفرتض أن الوحإإن فرض  -

  .التارخيية ستبعاد تطبيق أسس قياس أخرى غري أساس التكلفةإب

صالحية مبدأ التكلفة و إستخدام  قيدا كبريا على ميثل فرض ثبات وحدة القياس النقديمن ناحية أخرى 

مت جتاهل  القرارات، إذ ختاذفق التكاليف التارخيية ميكن أن ينتج أرقاما مضللة ال تصلح إلفالتقومي و  ،التارخيية

تكاليف األصول املقتناة يف تواريخ خمتلفة يف ظل تغري القوة الشرائية للنقود هي  فإنكذلك تغريات أسعار األصول و 

قتصادية يف إفهي تكاليف متثل وقائع  ،إظهارها يف قائمة املركز املايلتكاليف ال ميكن مجعها مع بعضها البعض و 

  .املاليةلكنها ال متثل الواقع االقتصادي احلايل يف تاريخ إعداد القوائم تواريخ خمتلفة و 

إن تطبيق مبدأ التكلفة التارخيية على تقومي األصول يتطلب إثبات األصل على أساس التضحيات   

هذا فق السعر التباديل النقدي، و ت و اليت تتحملها الوحدة احملاسبية يف سبيل احلصول عليه، أي اإلثبا اإلقتصادية

  .)3(فالتكلفة وليست القيمة هي أساس اإلثبات احملاسيب، قيمتهليس وفق قتناء األصل و إبات وفق تكلفة إلثيعين ا

 إن تكلفة األصل متثل مؤشرا يعرب عن تقدير اإلدارة للحد األدىن لقيمة ما يساهم به األصل يف حتقيق  

 القواعد االقتناء وفق فيما بعدتكلفة األصل يف تاريخ اقتنائه و  هكذا يتم حتديدو  ،املستقبليةالنقدية التدفقات 

  :)4(التالية

                                                
(1) Jean-Jacques Friedrich, Comptabilité Générale et Gestion des Entreprises –Comptabilité Financière, 5ème 
édition, Hachette Supérieur, Paris, France, 2007, p 56. 

  .257: ، ص1986 الرياض، ، دار املريخ للنشر،1وجيانت، احملاسبة املتوسطة، ججريي كيسو، دونالد  )2(
  .105: ، ص2006خليل عواد أبو حشيش، احملاسبة املتقدمة، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، )3(
  .45: ، ص2005وآخرون، مبادئ احملاسبة املالية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، خليل الدملي  )4(
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ساس املبلغ النقدي قتناء نقدا فيتم القياس احملاسيب على أإذا مت اإل :قتناءتكلفة األصل في تاريخ اإل-

لألصل املتنازل إذا مت مقابل التبادل مع أصل آخر غري نقدي فيتم القياس على أساس القيمة العادلة ، و املدفوع

ة القياس على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة الواجب لتزام فيتمإإذا مت االقتناء مقابل حتمل عنه، و 

قتناء مقابل احلصول على حق ملكية أو بدون مقابل فيتم القياس على أساس القيمة العادلة إذا مت اإل، و السداد

  .لنفس األصل الذي مت احلصول عليه

ل يتم جتاهقتناء و الناجتة يف تاريخ اإلتعتمد التكلفة التارخيية  :قتناءإلاتكلفة األصل فيما بعد تاريخ -

ؤثر على طاقته إن التغريات يف أسعار األصل ال ت فمن وجهة نظر احملاسبة ،قتنائهإتغريات أسعار األصل بعد تاريخ 

  .ستفادة منها مستقبالالكامنة املمكن اإل

  :مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات -4-2

خالل قتصادي للمنشأة الذي يقتضي قياس نتيجة النشاط اإلبدأ من فرض الدورة احملاسبية يشتق هذا امل

  .)1( خارج املشروعتخدمي البيانات احملاسبية داخل و تقدمي قائمة الدخل إىل مسفرتات قصرية دورية منتظمة و 

مقابل نقدية، كما تكون أو أصول أخرى ) سلع أو خدمات( وتتحقق اإليرادات عندما تتم مبادلة منتجات       

قابلة للتحقق عندما تكون هذه األصول اململوكة قابلة للتحويل إىل نقدية أو مطالبات نقدية، وذلك عندما تكون 

 يهيومن البد، )2(هذه األصول قابلة للبيع أو التداول يف سوق نشط وبأسعار حمددة وبدون تكلفة إضافية معنوية

 ختضع لتسويات، أي رادات الدورية حتسب على أساس االستحقاق الدورياإليكال من النفقات الدورية و أن  

  .تحقاتباملسجردية 

  :وتقوم فكرة املقابلة على معادلة الربح التالية  

  إجمالي مصروفات الفترة –إجمالي إيرادات الفترة ) = الخسارة ( الربح 

                                                
  .134: ، ص2006ريتشارد شرويدر وآخرون، نظرية احملاسبة، تعريب خالد على أمحد كاجيجي، إبراهيم ولد حممد الفال، دار املريخ للنشر، الرياض،  )1(
  .80: مرجع سابق، صوجيانت، جريي كيسو، دونالد   )2(
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أن حتديد اإليرادات واملصروفات خالل وتتم هذه املقابلة عرب قائمة تسمى قائمة الدخل، وجتدر املالحظة   

عادة سنة يتم على أساس اإلستحقاق وليس على األساس النقدي، ويعين أساس اإلستحقاق اإلعرتاف  فرتة زمنية

باإليرادات اخلاصة بالفرتة احملاسبية، سواء كانت تلك اإليرادات املقبوضة أم مستحقة القبض، وكذلك األمر 

  .)1(س الفرتة احملاسبية سواء كانت مدفوعة أو واجبة الدفعبالنسبة للمصروفات على أسا

  :اإلعتراف باإليراداتمبدأ  -4-3

وأشكاهلا القانونية بإنتاج السلع واخلدمات لغرض احلصول تقوم منشآت األعمال على إختالف أنواعها 

اإلنتاج وتقدمي على إيرادات بشكل مستمر، ويف شكل دورات متعاقبة ومتوازية تبدأ بالنقدية ويليها أنشطة 

اخلدمات مث احلصول على النقدية ثانية، وخالل هذه الدورات تظهر احلاجة على توزيع اإليرادات واإلعرتاف 

  .باألرباح بني الفرتات املالية املختلفة

يراد يتحقق عند نقطة البيع للغري، إلولقد إتفق احملاسبون على قاعدة تقليدية لإلعرتاف باإليراد وهي أن ا

فإن الربح ايضا يتحقق بالبيع الفعلي للغري، ومن مثة ال جيوز أن تقوم البضاعة املخزونة الباقية يف آخر الفرتة وبذلك 

بثمن يزيد عن تكلفتها، أي ال جيوز اإلعرتاف بأرباح مل تتحقق بعد، وهذا هو املبدأ املقبول عموما عند إعداد 

   . )2(أو خسارةالقوائم املالية وحتديد نتيجة نشاط املنشأة من ربح 

  :اإلفصاح التاممبدأ  -4-4

يتطلب اإلفصاح حيث  ،املناسبالصادق و حول ضرورة توفر اإلفصاح التام و  هناك إمجاع عام يف احملاسبة

 اإلقتصاديةتعد القوائم املالية الدورية املوجهة إىل عامة املستخدمني بشكل يعكس بدقة األحداث التام أن تصمم و 

 كافية جلعل هذه القوائم  وجيب أن تتضمن هذه القوائم املالية معلومات ،اليت أثرت على املنشأة خالل الدورة

  ، سواء يف ن معلومات جوهرية أو ذات منفعةيتطلب عدم حذف أو كتماوهو مضللة للمستثمر، وغري  مفيدة

                                                
  .61: ، ص2004رضوان حلوة حنان، أسامة احلارس، فوزالدين أبو جاموس، أسس احملاسبة املالية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان،  ) 1(
  .60: املرجع السابق، ص) 2(
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)1(إضافية للقوائم املاليةالقوائم املالية أو يف املالحظات عليها أو يف جداول أو قوائم صلب 
.  

رة العديد من املنظمات احملاسبية املشرفة على املمارسة املهنية يف احلياة العملية على ضرو  تلقد أكدو 

اإلفصاح الشروط الواجب توفرها لتلبية متطلبات مراعاة مبدأ اإلفصاح التام، وأصدروا جمموعة من التعليمات و 

 آراء هيئة املبادئ احملاسبية ذلك عرباألمريكي للمحاسبني القانونيني و أهم هذه املنظمات هي املعهد و  ،التام

  .)2(البورصةو  اإلستثماراتكذلك تعليمات جلنة بيانات هيئة معايري احملاسبة املالية و و 

األعمال  ونتائج املايل املركز عن املعلومات كافة ةللمؤسس املالية التقارير تقدم أن املبدأ هذا يعين

 من يعترب وعرضها، فاإلفصاح إعدادها يف املتبعة احملاسبية السياسات وكذا مالكيها حقوق يف والتغريات والتدفقات

 اإلعتماد ويقود املالية، القوائم تظهرها اليت احملاسبية املعلومات قيمة إثراء يف تساهم أن ميكن اليت احملاسبية املبادئ

 إنتاج حول تدور قد املالية، القوائم مستعملي ملختلف خدمة إضافية مالية كشوف إعداد إىل املبدأ هذا على

  .)3(املالية الذمة عناصر لبعض القيمة احلقيقية إظهار أو لألسعار العام املستوى يف التقلبات حول معلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 61: ، صمرجع سبق ذكرهرضوان حلوة حنان، أسامة احلارس، فوزالدين أبو جاموس،  )1(
  . 237: رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب من املبادئ إىل املعايري، مرجع سابق، ص )2(
  .29: ، ص2003/2004عبد الوهاب نصر علي، مبادئ احملاسبة املالية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  )3(
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  :خالصة المبحث الثاني  

تمع ألن املعلومات املالية علم إ ر احملاسبةاعتبميكن إ جتماعي متطور يواكب التغريات اليت تطرأ على ا

ا  إختاذاحملاسبية هي أساس  القرارات، وهي تؤدي دور فعال حيث تعمل على حصر العمليات املالية اليت تقوم 

ىل مستخدميها الشركات إضافة إىل معاجلة هذه البيانات األساسية وحتويلها إىل معلومات تقوم احملاسبة بإيصاهلا إ

  . من خالل التقارير املالية

تلبية إلحتياجات املستخدمني على  ذلكوتنبع ضرورة إستخدام احملاسبة من احلاجة امللحة للمعلومات و 

م يف إختاذ القرار،  ولقد تطورت املفاهيم واألسس عرب الزمن وشكلت املبادئ احملاسبية األربعة إختالفهم ملساعد

تسجيلهم ملختلف العمليات املالية واإلفصاح عن آثارها يف القوائم وم بتوجيه احملاسبيني يف لتق ،املتعارف عليها

اإلجراءات املتبعة إلعداد القوائم املالية واليت تستخدم يف إختاذ القرارات على وذلك من خالل جمموعة من املالية، 

   .شىت أنواعها
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  في صياغتهااإلجراءات المعتمدة المعايير المحاسبية و : ثالثالمبحث ال

تمع من خالل ما تقدمه من معلومات حماسبية ضرورية يف  ؤديهللدور اهلام الذي ت تأكيدا احملاسبة يف ا

االت  االت العديد من ا فقد سعت الكثري من دول العامل إىل تنظيم السياسة احملاسبية  ،اإلستثماريةوالسيما ا

ا عن طريق إصدار املعايري احملاسبية لكي حتكم العمل احملاسيب وتكون مبثابة إرشادات مفيدة يف التطبيق  اخلاصة 

ملصلحة يف ويتم مبوجبها إعداد التقارير املالية اليت يعتمد عليها محلة األسهم واآلخرين من أصحاب ا ،العملي

 .اإلستثماريةسيما القرارات وال ،القرارات الصائبة إختاذيف  اإلقتصاديةالوحدات 

  :تطور المعايير المحاسبية من المنظور التاريخي -1

والقانونيــة والسياســية  اإلجتماعيــةو  اإلقتصــاديةتتعــرض البيئــة الــيت تعمــل فيهــا احملاســبة للتغــري يف الظــروف      

هذه التغيـريات تنشـأ  فإنوتؤدي تلك التغيريات إىل تغيري ما حيتاجه مستخدمو التقارير املالية من معلومات ولذلك 

ــ إخــتالفاحلاجــة إىل معــايري حماســبية جديــدة يف القيــاس واإلفصــاح و  تم اإلفصــاح يف كميــة ونوعيــة املعلومــات الــيت ي

حـــدة ا اإلطـــار تســـلط الباحثـــة الضـــوء علـــى تطـــور املعـــايري احملاســـبية يف اململكـــة املتويف هـــذ ،عنهـــا يف تلـــك التقـــارير

  .حملاسبة الدوليةفضال عن تطور معايري ا ،والواليات املتحدة األمريكية

  :المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة تطور -1-1

إىل  وقـد صـدرت الفكـر احملاسـيب واملمارسـة املهنيـة ق،اململكة املتحـدة بتارخيهـا العريـتتميز مهنة احملاسبة يف 

  .)1(وغريها من املستعمرات الربيطانية سرتاليا وكندا والواليات املتحدةأ

 وتعود بداية تأثريات يف بريطانيا ـعلى أنشطة الشرك اسبة األكثر تأثرياــات ومهنة احملـويعد قانون الشرك

وقد طرأ ، يا على تطوير املعايري احملاسبيةحيث حفز وضع هذا القانون يف بريطان 1845الشركات إىل سنة قانون 

لرابع والسابع ليشمل على مضامني التوجهني ا 1981خرها يف سنة آمن التطورات كان  على هذا القانون سلسلة

ملزمة فيما خيتص بشكل يب الرابعة واليت أضافت قواعد و حتاد األور مت تطبيق تعليمات اإلوقد  ،بيةو للمجموعة األور 
                                                

  .110 :، ص2004 ،الرياض ،دار املريخ للنشر ،ترمجة حممد عصام الدين زايد ،احملاسبة الدولية ،فروست كارون ،تشوي فردريك )1(
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القوائم املالية واملبادئ احملاسبية وكذلك املصطلحات األساسية املستخدمة من قبل الشركات العامة واخلاصة ونتيجة 

فقد عدل هذا القانون  1989أما يف عام  ،ئم املالية ألول مرة يف بريطانيالذلك توحدت أشكال ومضامني القوا

.                     )1(القطاع اخلاصإىل عملية توحيد املعايري  مسألة توحيد القوائم املالية وأوكل يبو حتاد األور ا لتوجيهات اإلوفق

مث  ســكتلنداأنشــاء مجعيــة احملاســبني بــأدنربة يف إحيــث مت  1854نشــاء أول هيئــة حماســبية إىل عــام إويعــود 

ــة إىلإنشــاء إتبعــه  ني القــانونيني يف أن مت إنشــاء معهــد احملاســب حتــادات وهيئــات مهنيــة يف أكثــر مــن مقاطعــة بريطاني

الذي صدر عنه نشرات يف شكل توصيات حول املبادئ احملاسـبية بلغـت  1880عام   (ICAEW)نكلرتا وويلز إ

وقــــد كــــان لتلــــك ، )2( 1969– 1942توصــــية يف جمــــاالت خمتلفــــة مــــن املمارســــة احملاســــبية وللمــــدة مــــن ) 29(

  :)3(قاط الضعف منهاإليها أعاله بعض نالتوصيات املشار 

 ؛املعهديف تصدر كمرشد لألعضاء مل تكن هذه التوصيات إلزامية حيث كانت  -

مثلـــت تلـــك التوصـــيات وصـــفا للتطبيقـــات اجلاريـــة يف حينهـــا ومل تصـــدر كنتيجـــة للبحـــوث امليدانيـــة حـــول  -

 ؛داف احملاسبيةاأله

       .املستخدمة يف التطبيق العمليات وعدم التجانس يف الطرائق احملاسبية ختالفمل تقلل من اإل -

نتقادات اليت وجهت لتلك التوصيات والسيما كثرة اخليارات اليت مشلتها فقد مت تشكيل وبالنظر لكثرة اإل         

 (ASC)سم جلنة املعايري احملاسبية إواليت مسيت فيما بعد ب 1969عام  (ASSC)جلنة توجيه املعايري احملاسبية 

وكان اهلدف الرئيسي لتكوين هذه اللجنة  ،حيث شكلت نقطة البداية لتطوير املعايري احملاسبية يف اململكة املتحدة

هنية نضمت إىل اللجنة أعاله املعاهد املإوقد  ،والتنوع يف املمارسات احملاسبية ختالفهو تضييق جماالت اإل

وتضم ) CCAB(نة االستشارية للمجالس احملاسبية ومسيت بعد ذلك باللج 1976 األخرى يف بريطانيا يف عام

واحتاد احملاسبني القانونيني املعتمدين  (ICAEW) بني القانونيني يف انكلرتا وويلزهذه اللجنة كل من معهد احملاس

                                                
)1( Hoyle  Joe , B. & Others, Advanced Accounting Updated, 6th ed, Mc Graw – Hill Irwin, 2001, p 544. 

  .47- 46ص ص  ،2001 ،عمان ،ليةالعلمية الدو  دارال ،بةمدخل نظرية احملاسـ تطور الفكر احملاسيب ،رضوان حلوة حنان )2(
)3( Glautier M. W. E & Underdown, B., Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, 1991, p p 63-64. 
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(ACCA)  ومعهد احملاسبني القانونيني يف اسكتلندا(ICAS)  واملعهد القانوين للمحاسبني اإلداريني(CIMA) 

وتعد ،  (ICAI)يرلنداإاحملاسبني القانونيني يف وأخريا معهد  (CIPFA)واملعهد القانوين للمالية العامة واحملاسبة 

مّقرة ومعتمدة من قبل ست هيئات  (SSAP)إصدارات هذه اللجنة يف شكل بيانات مبعايري التطبيق احملاسيب 

بيانا مبعايري ) 25(اللجنة  هذا وقد أصدرت، اعرتاض على تلك البيانات وتعديلهحماسبية يكون هلا حق اإل

وبالرغم من اجلهود اليت بذلتها اللجنة املشار إليها أعاله يف جمال ، 1990 – 1971التطبيق احملاسيب للمدة من 

ا كانت تعاين من بعض نقاط الضعف املمثلة يف تشكيلها وأسلوب عملها  صياغة وتطوير املعايري احملاسبية إال إ

  :يتمتثل أمهها باآل

 ؛عضائها وعدم تفرغهم التام للعملكثرة عدد أ -

 ؛ستخدام احللول الوسطى يف وضع املعايري احملاسبية وتطويرهاإالتباطؤ و  -

                     .يات ليس هلا صفة اإللزاممن قبل البعض جمرد توصيث اإللزام فقد عدت اجلودة الضعيفة ملعايريها من ح -

الــذي أوصــى بإحــداث تغيــريات مهمــة يف  1988يف عـام  Dearingوبنـاء علــى مــا ســبق مت إصــدار تقريــر    

   :)1(حيث تضمن التقرير هذا على اآليت عملية وضع املعايري احملاسبية يف اململكة املتحدة

يكل جديـد إ - ميتلـك صـالحية صـياغة وتطـوير املعـايري احملاسـبية دون الرجـوع ستبدال جلنة املعايري احملاسبية 

 ؛ية اليت سبق اإلشارة إليهاإىل اهليئات احملاسب

الس واللجان وهي جملس إعداد التقارير املالية وعليه مسؤولي - رقابة السياسة  ةيتم متثيل اهليكل بعدد من ا

 التقارير املالية لإلشراف على  وجلنة مراجعة عملية إعداد ،دار املعايري وتطويرهاوميتلك صالحية إصالكلية 

  ؛ارئة وإجياد احللول املناسبة هلااملشكالت احملاسبية الطومواجهة ، تابعةامل

ـا مـع اإلصـدارات ذات الصـلة -  يتم مبوجب القانون فرض العقوبات على الشركات اليت ال تتماشـى إجراءا

 واللجوء وميكن للجنة مراجعة إعداد التقارير املالية أن تتحرى حاالت اخلروج عن معايري احملاسبة ،باملعايري

                                                
)1( Pizzy Alan, Accounting and Finance – A firm Foundatin, 3rd ed , Cassell Publishers Ltd , 1993, p p293-294.  
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 .إىل احملكمة إلجبار الشركات على تعديل قوائمها املالية وفقا ملتطلبات املعايري احملاسبية الصادرة 

يــدة يف عمليــة وضــع وتطــوير بدايــة جد 1990يف أيلــول عــام  وقــد مثــل تشــكيل جملــس املعــايري احملاســبية     

ة علـى وضـع تلـك املعـايري خنفـاض التـأثري املباشـر ملهنـة احملاسـبإحيـث أدى إىل  ،املعايري احملاسبية يف اململكـة املتحـدة

عن سبعة أعضاء يعملون بتفـرغ فضال  ،رغني للعمل بشكل تامرئيسا ومديرا فنيا متف لساهذا وميتلك ، وتطويرها

كمـــا أن لـــه درجـــة مـــن الـــدعم احلكـــومي مـــن خــالل الســـلطة القانونيـــة الـــيت تضـــمنها قـــانون الشـــركات لســـنة   جزئــي

لــس  ،1989 ــة مســتقلة  يف جملــس إعــداد التقــارير املاليــة ألعلــى املمثــلاويتبــع جملــس املعــايري احملاســبية ا وهــو هيئ

ت املاليـة وهـو يقـوم بتـوفري التمويـل املناسـب يتكون من جمموعة مـن األعضـاء البـارزين يف املهنـة والصـناعة واملؤسسـا

  .   )1(الصلةفضال عن مهمة وضع السياسة العامة ذات  لس املعايري احملاسبية 

سـنة  زبر ، 2002 – 2001 بني عامي الواليات املتحدة األمريكيةجتاحت إيارات املالية اليت وبعد اإل

مـــع هيئاتـــه  لـــساتـــوىل و  ،والتـــدقيق يف اململكـــة املتحـــدةســـبة مفهـــوم حوكمـــة الشـــركات وتعزيـــز مهنـــة احملا 2003

وميثـل ها، ام ومراقبـة تنفيـذفضـال عـن مهمـة إلـز  ،مهام صـياغة وتطـوير املعـايري مبـا ينسـجم ومعـايري احلوكمـة التشغيلية

  :تطور املعايري احملاسبية يف اململكة املتحدة) 1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .112: مرجع سبق ذكره، ص ،فروست كارون ،تشوي  فردريك )1(
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  طور المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة ت: ) 1- 2( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 :تطور المعايير المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكية -1-2

 ،نعكست على التطبيقات احملاسبيةإ والقانونية والسياسية اليت اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةاستجابة للتغيريات 

وقد تطورت عملية وضع  ،األمريكية يف الواليات املتحدة تطورت مبادئ وإجراءات احملاسبة عرب مئات السنني

 إذ عملت عدة جهات على تطوير املعايري احملاسبية ،غضون اخلمس والسبعني سنة املاضيةاملعايري احملاسبية يف 

ذا العمل هو املعهد األمريكي للمحاسبني القانونينيهناك  ة منظم هذا األخري ويعد، (AICPA) وأول من بدأ 

  لجنة المعايير المحاسبية
  

معهد المحاسبين 
القانونين في 

انكلترا 
ICAEW 

اتحاد المحاسبين 
القانونين 
المعتمدين 
ACCA 

المعهد القانوني 
للمحاسبين 
اإلداريين 
CIMA 

المعهد القانوني 
للمالية العامة 
والمحاسبة 
CIPFA 

معهد 
المحاسبين 
القانونين في 

 ICAIايرلندا 

معهد المحاسبين 
القانونين في 

 ICASاسكتلندا 

  اللجنة االستشارية للمجالس المحاسبية 
CCAB 

 :انضمت إلى :شكلت

 مجلس ولجان 

 :ــ باستبدلت 

  :ــــ بممثلة 

لجنة مراجعة إعداد 
 FRRPالتقارير المالية  

مجلس المعايير 
 ASBالمحاسبية 

مجلس إعداد التقارير المالية  
FRC 

قوة مواجهة المهمات 
 UITFالعاجلة 

رقابة السياسة الكلية في وضع المعايير 
المحاسبية وتطويرها وتوفير التمويل 

  المناسب لمجلس المعايير 

  
إصدار المعايير 

 المحاسبية وتطويرها 

  
اإلشراف على متابعة عملية 

 إعداد التقارير المالية 

مواجهة المشكالت المحاسبية  
الطارئة وإيجاد الحلول 

 المناسبة لها 

 :مھمتھ

  الشكل من إعداد الباحثة
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ازين  مت تأسيسه يف عام  ،)1(ق يف الواليات املتحدة األمريكيةمبمارسة مهنة احملاسبة والتدقيمهنية للمحاسبني ا

وهو  ،ول معايري األداء والسلوك املهينوميتلك تأثريا على اهليئات احملاسبية األخرى ومصدرا للتعليمات ح 1887

وقد الحظ املعهد ، نفوذ واسع هناك الكربى واليت هلايضم يف تشكيلته األعضاء البارزين يف جمال شركات احملاسبة 

ات يف التطبيقات احملاسبية املستخدمة يف معاجلة العمليات املالية وانعكاس ختالفاملذكور منذ بداية تأسيسه اإل

تمع املايل وقد أهتم املعهد  هتماما خاصا يف تطوير املبادئ إذلك على نتائج تلك العمليات وأثارها يف تضليل ا

وذلك بسبب تفشي أساليب حماسبية  ،الكربى يف الثالثينيات اإلقتصاديةنتهاء األزمة إسيما بعد احملاسبية وال 

  .                            )2( ملستخدمي املعلومات احملاسبيةمضلله 

يـــار أســواق رأس املــال يف الواليـــات املتحــدة األمريكيــة وحـــدوث الركــود االقتصــادي يف عـــام إفقــد حفــز 

وكان أحد أسباب هذه األزمة  ،عاما وضع معايري حماسبية تعتمد على املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عملية 1929

كتمــال املعلومــات احملاســبية وقابليتهــا للفهــم لــدى حــاملي األســهم بســبب إتبــاع أســس حماســبية إقــد متثــل يف عــدم 

رتفـاع إماليـة متضـخمة يف القيمـة ممـا أدى إىل خمتلفة من قبل الشركات العاملة هنـاك والـيت قـادت إىل إعـداد تقـارير 

.                                                 )3(إلفصــاح احملاســيب يف تلــك التقــاريرفضــال عــن عــدم كفايــة ا ،هم عــن القيمــة احلقيقيــة هلــاالقيمــة الســوقية لألســ

وهـي تعـد مبثابـة وكالـة حكوميـة ذات  1934نشاء هيئة تداول األوراق املالية يف عـام إوقد أسفر ما سبق عن      

 غرسالكونتنظيم خاص ومستقل تتكون من مخسة أعضاء متفرغني يعينهم رئيس الواليات املتحدة ويعتمد تعيينهم 

ـــة ، األمريكـــي ـــدف اهليئ ـــة مصـــاحل املســـتثمرين مـــن خـــالل ضـــمان اإلفصـــاح الشـــامل يف التقـــارير املاليـــة و إىل محاي

عــن إصــدار خمتلــف القــوانني املتعلقــة  لةؤو مســوتكــون  ،ا تلــك املدرجــة يف الســوق املاليــةمللشــركات املســامهة والســي

وهلذه  ،الشركاتوتداول األوراق املالية يف البورصات لضمان تقدمي تقارير مالية صادقة من قبل تلك  اإلستثماراتب

نقلـت هـذه املهمـة إىل القطـاع اخلـاص   مـع أن اهليئـة كانـت ،تباعهـااهليئة صالحية وضع املعايري احملاسـبية واإللـزام بإ

                                                
)1( Stice  James  & Others , Intermediate  Accounting, 16th ed , South Western Thomson, 2007, p 12. 

  . 26: ، ص2001 ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيعلية ودار الدار العلمية الدو  ،الطبعة األوىل ،نظرية احملاسبة ،محدان مأمون، القاضيحسین  )2(
)3( Spiceland David & Others , Intermediate Accounting Updated, Second Edition , Mc Graw – Hill, 2001, p9 . 



   115     املفاهيمي للمحاسبة املالية واختاذ القرار اإلطار.........................................................................الفصل الثاين
 

، عــدد مــن التشــريعات احملاســبية يف سلســلة النشــرات احملاســبيةقــد أصــدرت اهليئــة و ، 1938بصــورة كاملــة يف عــام 

  .ونشرات إعداد التقارير املالية واليت تتضمن قواعد إعداد التقارير املالية ونشرات هيئة احملاسبة

التابعـــة للمعهـــد األمريكـــي للمحاســـبني القـــانونيني  1939يف عـــام  احملاســـبيةجلنـــة اإلجـــراءات  مت تشـــكيل

وقامــت بإصــدار العديــد مــن النشــرات يف  ،عنيــت بإعــداد املعــايري احملاســبية حيــث مثلــت أول جهــة أو هيئــة خاصــة

والــيت تناولــت مشــاكل حماســبية معينــة  1959  – 1939نشــرة للمــدة مــن )  51( جمــال احملاســبة وبلــغ عــددها 

تســاق يف وعــدم اإل خـتالفوكــان الغـرض مــن تشـكيلها هــو تضـييق جمــاالت اإل ،كل اإلبــالغ املـايلضـال عــن مشـا ف

  .  )1(ضع إطارا نظريا للمحاسبة املاليةالتطبيقات احملاسبية إال أن هذه اللجنة مل تستطع و 

يف تنفيـــذ أعماهلــــا ويف طريقـــة صــــياغتها تبــــاطؤ نظـــرا للنتقــــادات يجـــة ملــــا ســـبق تعرضــــت اللجنـــة إىل اإلونت    

اللجنـة كـانوا  إىل جانـب أن أعضـاء ،تكـن تعتمـد البحـث العلمـي بشـكل كـافوإصدارها للمعايري احملاسبية اليت مل 

،  لذلك فضال عن عدم كفاية املالك الوظيفي من حيث العدد وخضوعهم للتغريات املستمرة يعملون بشكل جزئي

هد األمريكي للمحاسـبني القـانونيني لتشـكيل جلنـة أخـرى بـدال مـن جلنـة اإلجـراءات شتدت الضغوط على املعإ فقد

  ،مهامــه يف وضــع املبــادئ احملاســبية نصــبتإمت تشــكيل جملــس املبــادئ احملاســبية الــذي  1959ويف عــام  ،احملاســبية

  .)2(اق فيهاتساإل وعدم ختالففضال عن حتديد املمارسات احملاسبية وتضييق جماالت اإل

ــة احملاســبة وممثلــني عــن الوقــد  نشــاط قــدم جملــس مبــادئ احملاســبة الــذي يضــم يف عضــويته أعضــاء مــن مهن

تمع األكادميي واحـد وثالثـني رأيـا وأربعـة بيانـات وخمتلـف )  1973  – 1959( طيلة مدة عملـه  ،الصناعي وا

لــس يف عــام  (4)ويعــد البيــان رقــم  ،لكثــري مــن مشــاكل التطبيــق احملاســيبالتفســريات الــيت تناولــت ا الــذي أصــدره ا

لس قد تعرض أسـوة  ،لمحاسبة املالية وإعداد التقاريرالبداية يف طريق وضع اإلطار النظري ل 1970 إال أن هذا ا

وعــدم التجــانس يف التطبيــق احملاســيب  خــتالفنتقــادات كثــرية لفشــله يف تضــيق جمــاالت اإلإباللجنــة الــيت ســبقته إىل 

  .لمحاسبة املالية وإعداد التقاريرضع اإلطار النظري لوكذلك لعدم قدرته على و 
                                                

)1( Spiceland David & Others, IBID, p10. 
 )2( Kieso Douglas, W. & Others, Fundamentales of Intermediate Accounting –Study Guide, John Wiley & Sons, 

2003, p2 . 
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هــدفت األوىل  ،True bloodوجلنــة  Wheatجلنـة تشــكيل جلنتـني مهـا  1971نتيجـة ملـا سـبق مت يف سـنة 

لــس الســابق وطريقــة ــة ا وقــد صــدر تقريــر هــذه اللجنــة يف عــام  ،عملــه وحتديــد التغيــريات املطلوبــة إىل دراســة تركيب

وعة من التوصيات حول إلغـاء أو حـل جملـس مبـادئ احملاسـبة وتأسـيس جملـس معـايري احملاسـبة متضمنا جمم 1972

حــول  1973وقــد صــدر تقريرهــا يف عــام  ىل دراســة أهــداف القــوائم املاليــةهــدفت اللجنــة الثانيــة إيف حــني  ،املاليــة

إىل أحـد أهـم املشـاريع الـيت قـام عد خطوة أولية يف تطوير األهداف حيـث قـاد يحتديد أهداف القوائم املالية والذي 

ه بضــرورة للمحاســبة ومطالبتــ فــاهيمياملواملتمثــل يف وضــع اإلطــار  1978يف عــام  ا جملــس معــايري احملاســبة املاليــةــ

مـن  1973جملـس معـايري احملاسـبة املاليـة الـذي أنشـأ عـام ، ويتكـون سـتمرار تطـوير املعـايريبذل املزيد من اجلهـود إل

ثنني من الصناعة وثالثة من احملاسبني املهنيني وهؤالء األعضـاء إخر من احلكومة و آادميي و سبعة أعضاء أحدهم أك

لس أعاله كجهة مسـتقلةوق ،حتفاظ بوظائفهم السابقةاإل متفرغني للعمل بشكل تام وليس هلم احلق يف  د توىل ا

ــة احملاســبية فقــط ولــيسقتصــاد ككــل احملاســبية الــيت تســتجيب حلاجــة اإل عمليــة وضــع وتطــوير املعــايري  ،حلاجــة املهن

تمع يف املعايري اليت يتم وضعها من خالل إعطاء الفرصة لكافـة األطـراف  املعنيـة مثـل وكذلك أخذ وجهات نظر ا

  .)1(رأيها واعتماد التغيريات الالزمةت املهنية واحملاكم والشركات واملصاحل احلكومية إلبداء آواملنش ،األفراد

  :(FASB)هيكلية جملس معايري احملاسبة املالية ) 2-2( ويوضح الشكل رقم

  

  

 

 

  

  

                                                
)1( Shroeder Richard G. & Others , Financial Accounting Theory and Analysis (Text , Reading and Cases) , 8th ed, 

Wiley, 2005, p 15. 
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  تأثير                                           
                                       

  
  تأثير                                                                                               

  
  

  
لـس أعـاله قـوائم مبفـاهيم احملاسـبة املاليـة و  أخـرى مبعـايري احملاسـبة  وقـد تضـمنت النشـرات الـيت أصـدرها ا

يف الواليــات  اإلقتصــاديةونتيجــة للتطــورات الســريعة يف النشــاطات ، إىل جانــب التفســريات و النشــرات الفنيــة املاليــة

للتطــرق  جمموعــة لدراســة القضــايا املســتعجلة 1984املتحــدة األمريكيــة أنشــأ جملــس معــايري احملاســبة املاليــة يف عــام 

موعــة يف عضــويتها حماســبني قــانونيني وممثلــني عــن  ،هلــاللمشــاكل املســتجدة وإجيــاد احللــول الســريعة  وتضــم هــذه ا

  .                                              )1(اليةل عن هيئة تداول األوراق املالشركات وممث

لــس  املتعــاونني  أحــدك يعــد وبـذل ،أول خطـة إســرتاتيجية لألنشــطة الدوليــة 1991يف عــام ولقـد وضــع ا

ــة معــايري احملاســبة أشــرتاكه مــع واضــعي املعــايري يف إالرئيســني الــدوليني ب ســرتاليا وكنــدا واململكــة املتحــدة وكــذلك جلن

  .  نفصال ورحبية السهمإلفصاح عن اإلالدولية لوضع معايري متناسقة يف بعض القضايا املهمة مثل ا

  :ة يف الواليات املتحدة األمريكيةتسلسل وضع املعايري احملاسبي)  3-2(ويوضح الشكل رقم  

  

                                                
 ،8العــدد  ،جملـة كليـة الرافـدين اجلامعـة للعلـوم ،املعتقـدات ومعـايري اإلبـالغ املـايل يف الواليـات املتحــدة وأثرهـا يف املعـايري الدوليـة ،حـويش عـالوي ،حممـد الشـجريي (1)

  .25 :، ص2001العراق،  ،السنة اخلامسة

  (FASB ) المالية هيكل مجلس معايير المحاسبة): 2-2(الشكل رقم   )4 ( شكل رقم 

  المعهد األمريكي
 للمحاسبين القانونيين 

  مؤسسة المحاسبة
 المالية

المجلس االستشاري لمعايير 
  المحاسبة المالية 

 )عضو تقريبا  20( 

مجلس معايير المحاسبة 
 )أعضاء  7( المالية 

  لجنة المهام الخاصة
                لمجلس المعايير

 هيئة إدارية  هيئة البحث

 تعیین

 تعیین

Source: Belkaoui Ahmed Riahi, Accounting Theory, 4th ed, Thomson Learning, USA, 2000, p130. 

 ن وتمویل یتعی
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الـذي قـانون الولعل اإلصدار الذي كان له األثر البارز يف تطوير عملية صـياغة املعـايري احملاسـبية األمريكيـة هـو 

حيث يؤكد البعض على أن هذا القانون يعد األكثر أمهية من بـني التشـريعات الـيت  ،2002سنة جويلية أصدر يف 

أثــرت يف صــياغة املعــايري واإلفصــاح املــايل وممارســات الشــركات املســامهة منــذ إصــدار القــوانني اخلاصــة باألســهم يف 

خرتقـت إزمـات احملاسـبية الـيت سـتجابة لألإوقـد جـاء هـذا القـانون  ،األمريكيـة يف بدايـة الثالثينيـات الواليات املتحدة

  .)1(نشورة من قبل الشركات األمريكيةمصداقية املعلومات احملاسبية امل

فقد تناول القانون املذكور بشكل مباشر أو غري مباشر بعض نقاط الضعف يف حوكمة الشركات 

وطلب إجراء  ،موذج املتبعنساعدة يف إعادة بناء الثقة يف القرتح الوسائل اليت ميكن من خالهلا املإاألمريكية و 

                                                
)1 (  Mehro Madhav, Sarbanes Oxley-Ushering An Extra-Ordinary Age of Transparency , Corporate Governance - 

International Journal For Enhancing Board Performance-, Vol. 5, No.2, 2005, p3. 

 ةتسلسل سلطة وضع المعايير المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكي)  3-2( شكل رقم 
 

 Congressالكونكرس 

  ( SEC )هيئة تداول األوراق المالية 

 Private Sectorالقطاع الخاص 

  ) (FASB مجلس معايير المحاسبة المالية 
1973 - Present 

  ( APB ) مجلس المبادئ المحاسبية
1959 - 1973 

  ( CAP )لجنة اإلجراءات المحاسبية 
1939 - 1959 

قوائم معايير المحاسبة المالية والمفاهيم 
 المحاسبية والتفسيرات والنشرات الفنية

 المحاسبة  أراء مجلس مبادئ    
  والتفسيرات

 نشرات البحث المحاسبي

 ینیتع

 أشراف

 ــڊممثل 

 إصدارات إصدارات إصدارات

Source: Spiceland & Others, Ibid , 2001 , p: 11. 
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والسيما تلك املرتبطة حبوكمة  ،مـن قبل جملس معــايري احملــاسبة املاليةة التعديالت بشأن املعايري احملاسبية الصادر 

على دعم وإسناد هيئة هذا وقد حصلت تلك  ،اإلمجاع الدويل حول تلك املعايريالشركات مبا ينسجم ومتطلبات 

األسهم يف نيويورك وسوق أسهم ناسداك واليت   عن أسواق األسهم هناك مثل سوق فضال ،يةتداول األوراق املال

 .)1(لصادرة مبوجب القانون املذكورستنادا إىل املعايري اإكانت قد غريت من معايري حوكمة الشركات املدرجة فيها 

ألجنبية يف قامت هيئة تداول األوراق األمريكية بإصدار منشور لتشجيع الشركات ا 2004ويف عام 

  .البورصة األمريكية على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بدال من تطبيق معايريها الوطنية

يتبني مما سبق أن القطاع اخلاص ممثال مبجلس معايري احملاسبة املالية  كان له تأثري كبري علـى عمليـة وضـع املعـايري    

ـــة وتطويرهـــا ب ـــاره جهـــة إاحملاســـبية األمريكي ـــزم عتب ـــيت تل ـــداول األوراق املاليـــة  ال ـــة ت مســـتقلة تعمـــل حتـــت إشـــراف هيئ

ل   .س املذكور درجة من الدعم احلكوميالشركات املسجلة فيها بإتباع هذه املعايري ومتنح ا

 تطور المعايير المحاسبية الدولية  -1-3

د حركة األعمال الدولية مع زدياإ التطبيقات احملاسبية بني خمتلف دول العامل والناجتة بسبب إختالفن إ    

اليت تساعد على من املقاييس  قد تطلب وجود نوع ،ظهور الشركات متعددة اجلنسية ومنو أسواق املال العاملية

 املتبعة واملساعدة على حتقيق املقارنة بني التقارير املالية  والتنوع يف املعاجلات احملاسبية ختالفتضيق جماالت اإل

وجود  فقد ظهرت احلاجة إىل عليه ،مصداقيتها ولية مما يؤدي إىل زيادة ثقة املستثمرين فـيللشركات احمللية والد

وتعد جلنة معايري احملاسبة الدولية من أهم املنظمات  ،تطبيقها على املستوى الدويل معايري حماسبية موحدة ميكن

ذا األمراليت   ووضع بطة بنشروهي من أكثر اجلهات الدولية نشاطا وبروزا يف حتمل املسؤولية املرت اهتمت 

  النظر عن حجم  غضطبيقها يف كافة بيئات األعمال بستخدامها يف كافة أحناء العامل وميكن تإميكن اليت و  ،عايريامل

 األنظمة واملعايري احملاسبيةفضال عن العمل بشكل عام على تطوير وتنسيق  ة فيها،ونوع نشاط الشركات العامل

  .التقارير املالية  لتلك الشركات اإلجراءات املتعلقة بعرضوكذلك 
                                                

)1( International Federation of Accountants ( IFAC ), Rebuilding Public Confidence  in Financial  Reporting : An 
International  Perspective , IFAC, USA, 2003, p p 56-57.  
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تفاقية بني املنظمات احملاسبية القائدة إمبوجب  1973يف عام ة نة معايري احملاسبة الدوليوقد مت تأسيس جل

ندا والواليات املتحدة واململكة املتحدة وايرلسرتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا واليابان واملكسيك وهولندا أيف كل من 

تفقت املنظمات احملاسبية العاملة يف ثالث دول هي إعندما  1966ومتتد جذور ذلك االتفاق إىل عام  ،األمريكية

اليت    (AISG)الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وكندا على تأسيس جمموعة الدراسة الدولية للمحاسبة

   .)1( احملاسبية فيما بني الدول الثالثنسجام يف املمارسات ها حتقيق اإلكان هدف

حتاد الدويل يعينهم اإل ويتوىل إدارة جلنة معايري احملاسبة الدولية جملس يتكون من ممثلني لثالث عشرة دولة

ممثلني عن جلنة التنسيق الدويل  إختيارحيث يتم  ،ع منظمات مهتمة باإلبالغ املايلفضال عن أرب للمحاسبني

حتاد الشركات املسيطرة الصناعية يف سويسرا واجلمعية الدولية ملعاهد املديرين املاليني إجلمعيات احملللني املاليني و 

  .       )2(وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكي

حتــــاد الــــدويل مشــــرتكة مــــع اإلتفاقيــــة عمــــل إإىل  1983يف عــــام  جلنــــة معــــايري احملاســــبة الدوليــــة توصــــلت

وكـذلك حتقيـق التوافـق  ،ـدف تنميـة وتطـوير احملاسـبة يف دول العـامل 1977للمحاسبني الذي مت تأسيسه يف عـام 

حتـاد بـدعم جهـود اللجنـة فضـال عـن دعـم وتطـوير ا ومبوجـب تلـك االتفاقيـة يلتـزم اإلبني معايري احملاسبة املطبقة فيهـ

حملاســبية املهنيـة األعضـاء يف وبالنتيجة أصـبحت مجيـع املنظمـات ا ،ت األهداف املشرتكةاإلقليمية ذا اهليئات املهنية

  .حتاد املذكور أعضاء يف جلنة معايري احملاسبة الدوليةاإل

 41 )2001 إىل غاية 1973 منخالل الفرتة املمتدة ( وقد صدر عن جلنة معايري احملاسبة الدولية

، وأصبح ساري 2001عتمد يف عام أالزراعي الذي خرها معيار احملاسبة عن النشاط آمعيار حماسيب دويل كان 

    جديدةوبالرغم من إجناز غالبية األهداف املعلنة للجنة ومن بينها صياغة معايري حماسبية ، 2003يف عام املفعول 

ا وتعديل    وحماولتها حتقيق التوافق احملاسيب عن طريق تطبيق املعايري ،يف ظل التغريات البيئية املستجدةاملعمول 

                                                
 .4: ، ص2005 ،عمان ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،معايري احملاسبة الدولية وإعداد القوائم املالية ،اهللا خالد أمني عبد) 1(
عـة األوىل، مؤسســة الـوراق للنشــر والتوزيـع، عمــان، يوسـف حممـود جربــوع، سـامل عبــد اهللا وحلـس، احملاســبة الدوليـة مــع التطبيـق العملـي ملعــايري احملاسـبة الدوليــة، الطب) 2(

  .53: ، ص2002
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 :     )1(ها التغريات البيئية ومنهاتاحملاسبية دوليا فقد واجهت اللجنة املذكورة العديد من التحديات اليت فرض

فضال عن بروز التطورات التقنية وتزايد حركة  ،قوانني وأنظمة الشركات العاملية جتاه حنو تدويل أو عوملة اإل -

 ؛العمليات التجارية لتلك الشركاتالتجديد واخللق يف 

مـع تزايـد السـعي إللغـاء احلـواجز  ،زدياد عدد الشركات املدرجة فيهـاإتسارع منو أسواق رأس املال العاملية و  -

 ؛ل املنظمات العاملية واإلقليميةأمام التجارة العاملية من قب

دف مساعدة محلة األسهم واآلخرين من  الطلب - املتزايد على املعلومات احملاسبية ذات األغراض املتنوعة 

م إختــاذأصــحاب املصــلحة علــى  يف كــل مــن الــدول الــيت جــة املتزايــدة للمعلومــات فضــال عــن احلا ،قــرارا

ونتيجـة ، اجلديـدةالصـناعية قتصـاديات السـوق والـدول ذات اإل قتصـادإقتصـاد املخطـط إىل تتحـول مـن اإل

 ذات اجلـــودة العاليـــة الـــيت تـــوفر الشـــفافية وقابليـــة املقارنـــة وتنســـجم مـــععـــايري امللـــذلك تزايـــد الطلـــب علـــى 

  .  إلعادة هيكلتها بصورة جذرية ملقابلة املتطلبات اجلديدةكون رأيا قويا األمر الذي   ،التغريات البيئية

وهـي مؤسسـة مسـتقلة غـري حكوميـة  2001يف عـام  الدوليـةمؤسسة جلنـة معـايري احملاسـبة  تشكيلمت وقد 

الـذي شـكل يف العـام نفسـه كبـديل عـن جلنـة معـايري ( تتبعها عدة تنظيمات من بينها جملس معايري احملاسبة الدولية 

دف إىل تطوير  ،)احملاسبة الدولية ة اليت تتطلب توفري معلومـات شـفافة وقابلـة للمقارنـة وذات جـودة عاليـعايري املو

 اإلســـتخدامفضـــال عـــن تعزيـــز   ،اإلقتصـــاديةالقـــرارات  إختـــاذتســاعد املتعـــاملني يف أســـواق رأس املـــال وغـــريهم علـــى 

وحتقيــق التوافــق بــني املعــايري احملاســبية الوطنيــة ومعــايري احملاســبة الدوليــة للوصــول إىل  ،والتطبيــق الصــارم لتلــك املعــايري

   .مستوى عال من اجلودة يف التطبيق احملاسيب

عــايري مـن تســعة عشـر أمينــا مهمـتهم تعيــني أعضـاء جملــس معـايري احملاســبة الدوليـة وصــياغة املوتتكـون جلنـة 

لـسعقود خدمتهم ومعايري أدائهم وتعيني أعضاء جلنـة تفسـريات اإلبـالغ املـ وكـذلك  ،للمعـايري اإلستشـاري ايل وا

    اإلجراءات حتديد أساس التمويل، ووضع مع ةالدولي جية جملس معايري احملاسبةإجناز مهام املراجعة السنوية إلسرتاتي

                                                
  .15: ، ص2000 ،41 – 42العدد مجعية احملاسبني القانونيني األردنيني، عمان،  ،جملة املدقق ؟،الدولية إىل أيناملعايري احملاسبية  ،خوري نعيم سابا )1(
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لس اإلالتشغيلية للمجلس وجلنة التفس  .                                               ستشاري للمعايريريات وا

وتكمــن  ،شــر عضــوا يعمــل غــالبيتهم بتفــرغ تــاميف عضــويته أربعــة ع ويضــم جملــس معــايري احملاســبة الدوليــة

مسؤولياته األساسية يف إصدار ونشـر معـايري اإلبـالغ املـايل وقبـول التفسـريات الصـادرة عـن جلنـة تفسـريات اإلبـالغ 

لس حىت اآلن  ،املايل الدويل هذا ويوضح  ،ة معايري حماسبية لإلبالغ املايلتسعوقد بلغ عدد املعايري الصادرة عن ا

  : اسبة الدوليةحملهيكلة جملس املعايري ا) 4-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

         

  

  

  

 للشركات الدولية وجمتمع األعمال حماسبية دولية يعد ضرورة بالنسبةيتبني مما سبق بأن إصدار معايري 

موع ،حيث يؤمن ذلك إتباع معاجلات حماسبية مالئمة للعمليات املماثلة  ة من املعايري احملاسبية املوحدةووفقا 

األمر الذي يؤدي إىل رفع درجة الثقة يف املعلومات احملاسبية املقدمة من قبل الشركات متعددة اجلنسية أو تلك 

 الصائبة من قبل محلة األسهم اإلقتصاديةالقرارات  إختاذمبا يساهم يف جناح عملية  ،املدرجة يف أسواق املال الدولية

  . واآلخرين من أصحاب املصلحة فيها

  

 هيكلة مجلس المعايير المحاسبية الدولية ): 4- 2(الشكل رقم 
  :مؤسسة جلنة معايري احملاسبة تسعة عشر أمينا ومهمتهم

 12  جلنة التفسريات
 عضو 

لس االستشاري   عضو14 جملس معايري احملاسبة الدولية  ا
 عضو  49

إبداء 
الرأي 

 والنصح 

إبداء 
الرأي 

 والنصح 

موعة االستشارية بشأن مشروع  ا
 جدول األعمال األساسي 

 إصدارات يف شكل معايري حماسبية وتفسريات 

Schroeder & Others, Ibid, 2005, p: 80. Source:  

 :تعيني وإشراف ومتويل كل من 
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  :لمعايير المحاسبيةل ومداخل التنظيم المحاسبيمفهوم   -2

ـــا مـــن خـــالل إصـــدار املعـــايري    ـــتم الكثـــري مـــن دول العـــامل بصـــياغة وتطـــوير السياســـة احملاســـبية اخلاصـــة 

احملاسبية الـيت تعكـس السياسـة احملاسـبية الـيت ينتهجهـا جمتمـع مـا ويقـوم بتطبيقهـا يف جمـال قيـاس وإيصـال املعلومـات 

تمع اإلقتصاديةوحدات املتعلقة بنشاطات الاحملاسبية  أن إذ حتدد املعايري احملاسبية اخلصائص اليت جيب  ،يف ذلك ا

ـــا املعلومـــات احملاســـبية ـــبعض مبثابـــة القو  ،تتســـم  اعـــد األساســـية الواجـــب إتباعهـــا ومـــن مث فهـــي تعـــد كمـــا يشـــري ال

  .ا لتقييم نوعية تلك املعلومات سرتشادواإل

   :المحاسبيةمفهوم المعايير  -2-1

ق املعاجلة احملاسبية ملشكلة أو ملشاكل حمددة وأساليب اإلفصـاح عـن النتـائج طر  إختيارتقدمي النصح بيعد 

غــري كــاف ملــن يتحملــون مســؤولية إنتــاج  اإلقتصــاديةاملرتتبــة عنهــا علــى أســاس فائــدة املعلومــات احملاســبية للقــرارات 

ن األمر يتطلب حتديد اخلصائص اليت جتعل هذه املعلومات أل ،التقارير املاليةإلفصاح عنها يف املعلومات احملاسبية وا

ق اســبية الــيت تتحــدد علــى ضــوئها طــر القــرارات وذلــك مــن خــالل إصــدار جمموعــة مــن املعــايري احمل إختــاذمفيــدة يف 

علـى نتـائج أعمـال وأساليب قياس اآلثار املرتتبة عن العمليات واألحداث املالية وكذلك الظروف اخلارجية األخـرى 

  .)1(اس إىل مستخدمي التقارير املاليةومركزها املايل وتوصيل نتائج هذا القي اإلقتصاديةالوحدات 

ـا ،كثرية للمعايري احملاسبية  فيتعار وبناء على ما سبق وردت        منـوذج " :فقد عرفـت املعـايري احملاسـبية علـى أ

 حمدد من عناصـر القـوائم املاليـة أو بنـوع معـني مـن أنـواع العمليـات أو منط لألداء احملاسيب واألحكام اخلاصة بعنصر

  .)2("اإلقتصاديةأو األحداث والظروف اليت تؤثر يف الوحدة 

ا       املرشد األساسي لقياس العمليات واألحداث والظروف اليت تؤثر على " كما عرفت املعايري احملاسبية على أ

  .  )3(املركز املايل للشركة ونتائج أعماهلا مع إيصال املعلومات إىل املستفيدين منها 

                                                
  .7 :، ص1989 ،64العدد  ،الرياض ،جملة اإلدارة ،دراسة نظرية حتليلية لفعالية توحيد املعايري احملاسبية على املستوى الدويل ،عثمان األمرية إبراهيم )1(
  .125 :، صمرجع سبق ذكره ،الشريازيعباس مهدي  )2(
  .366 :، ص2005 ،مصر ،الدار اجلامعية ،-منظور التوافق الدويل –نظرية احملاسبة  ،لطفي أمني السيد أمحد )3(
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أو هيئـة تنظيميـة حماسـبية  بيانـات كتابيـة يصـدرها جهـاز" :وتعد املعـايري احملاسـبية كمـا يشـري الـبعض مبثابـة 

رمسية كانت أم مهنية تتناول تنظيم األسلوب املناسب لتحديد وقياس وعرض عنصر حمدد من عناصر القوائم املالية 

وذلك ألغراض حتديد نتائج األعمال وبيان املركـز املـايل لتلـك الوحـدة بدرجـة مناسـبة مـن الدقـة  اإلقتصاديةللوحدة 

  .  )1("واملوضوعية 

  :من التعاريف السابقة أن ويتضح 

العمليـات أو األحـداث أو م املالية أو بنوع حمدد مـن بعنصر حمدد من عناصر القوائعايري احملاسبية تتعلق امل -

  ؛ونتائج أعماهلا اإلقتصاديةالظروف اليت تؤثر على املركز املايل للوحدة 

تعد املعايري احملاسبية األساس الذي يـتم علـى ضـوئه قيـاس أثـر العمليـات واألحـداث والظـروف علـى املركـز  -

 ؛ونتائج أعماهلا اإلقتصاديةاملايل للوحدة 

يتم إصدار املعايري احملاسبية من قبـل جهـة مهنيـة أو رمسيـة وبنـاء علـى جمموعـة مـن اإلجـراءات العمليـة الـيت  -

  ؛الحقةتم تناوهلا يف فقرة سي

ــة مــن املمكــن أن يــوفر قــدرا كبــريا  - مــن إن إصــدار جمموعــة مــن املعــايري احملاســبية وتبنيهــا يف املمارســة العملي

ــائج نشــاطات الوحــدات ظهــار إاملوضــوعية واحليــاد والثقــة يف  األمــر الــذي  ،ومراكزهــا املاليــة اإلقتصــاديةنت

ســيما قـــرارات وال اإلقتصــاديةالقــرارات  اذإختـــيســهل مهمــة مســتخدمي التقـــارير املاليــة عنــد تقيــيم األداء و 

 .ستثمار واإلقراضاإل

أو النظريــة احملاســبية إىل  أملفــاهيميويف ســياق أمهيــة اتســاق املعــايري احملاســبية مــع اإلطــار   Belkaouiيشــري 

املعايري احملاسبية تعد مبثابة قواعد عامـة تشـتق مـن األهـداف واملفـاهيم النظريـة للمحاسـبة وتسـتخدم يف تطـوير " :أن

الوصل بني كـل مـن  مبعىن أن املعايري احملاسبية وحسب ما جاء يف أعاله تعد حلقة ،أو التقنيات احملاسبيةاألساليب 

  .ن جهة أخرىواملفاهيم من جهة وبني التطبيقات العملية م األهداف
                                                

مـنهج تنظيمـي للسياسـة احملاسـبية علـى املسـتوى - رؤيـة مسـتقبلية حنـو احملـاور الرئيسـة لتطـوير بنـاء املعـايري احملاسـبية يف اململكـة العربيـة السـعودية ،شـريفتوفيق حممـد  )1(
  .183 :، ص2002 ، الرياض،جملة اإلدارة العامة ،-الكلي
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مناذج أو إرشادات عامة " :يف السياق نفسه إىل أن املعايري احملاسبية تعد مبثابة القاضي ومحدانيشري   

ذا املعىن متتلك  ،لية يف جمال احملاسبة والتدقيقتؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسات العم إرشادية عامة  ةصفوهي 

  .                                                           )1("و تقدم األسس املناسبة لإلجراءات العملية 

ــاو  جمموعــة مــن الضــوابط واألســس والتوجيهــات والتعليمــات املتبعــة " :يشــار إىل املعــايري احملاســبية علــى أ

ومبــا  ،فــق عليهــا أو املقبولــة قبــوال عامــاــدف معاجلــة موضــوع حماســيب حمــدد طبقــا للمبــادئ واألعــراف احملاســبية املت

ويسـهل  ،ض املعلومـات احملاسـبية ذات الصـلةيضمن الوصول إىل نتائج تؤدي إىل نوع مـن التجـانس يف إعـداد وعـر 

و التابعـة املتماثلـة أ اإلقتصاديةذات النشاطات  اإلقتصاديةمن عملية املقارنة بني املعلومات اليت تصدرها الوحدات 

             .                      )2("لقطاع اقتصادي حمدد

ميكـن القــول إن املعـايري احملاســبية تعـد بيانــات لتحقيـق التوافــق يف السياسـات واملعاجلــات احملاسـبية ملختلــف    

وتفصــح عنهــا لشــركة ومبــا جيعــل املعلومــات احملاســبية الــيت تعــدها ا ،اإلقتصــاديةالعمليــات واألحــداث املاليــة للوحــدة 

م عـادة وضــع املعـايري احملاســبية ويــت ،مـن قبــل كافـة األطــراف ذات العالقـةمالئمـة وذات قابليـة علــى املقارنـة والفهــم 

 أو النظرية احملاسبية فضال عن أمهية الظروف البيئيـة ملفاهيمياستخدام املدخل االستقرائي ومبا ينسجم مع اإلطار إب

ـــة صـــياغة املعـــايري احملاســـبية وتطويرهـــا وكـــذل ـــر اهليئـــات احملاســـبية احمليطـــة واألعـــراف احملاســـبية الســـائدة يف عملي ك أث

  .وإدارات أسواق املال

:                                يتمن األهداف ميكن إجيازها باآل وبناء على ما سبق ميكن للمعايري احملاسبية أن حتقق جمموعة   

ســـتخدام طرائـــق حماســـبية مالئمـــة إب ،حتديـــد وقيـــاس العمليـــات واألحـــداث املاليـــة وكـــذلك اإلفصـــاح عنهـــا -

ـا بشـأن املركـز املـايل ونتـائج ، و للقياس واإلفصاح تأمني احلصول على معلومات حماسـبية مالئمـة وموثـوق 

  ؛ومستوى أدائها اإلقتصاديةنشاطات الوحدات 

                                                
  . 33 :، ص2000 ،عمان ،لية ودار الثقافة للنشر والتوزيعالدار العلمية الدو  ،الطبعة األوىل ،احملاسبة الدولية ،محدان مأمون ،القاضيحسني  )1(
، حبـث مقـدم إىل املـؤمتر العلمـي العـريب التاسـع للمعـايري احملاسـبية وأدلـة التـدقيق ،االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية بني النظرية والواقع, عالويعبد السالم : بالتصرف )2(

  .7 :، ص1992 ،عمان، اجامعة فيالدلفي
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ـاواجـب إتباعهــا واإلتعـد املعـايري احملاســبية مبثابـة القواعـد األساســية ال - لضــمان جـودة املعلومــات  ،سرتشـاد 

م  إختاذاحملاسبية اليت ميكن أن تساعد املستخدمني لتلك املعلومات على    ؛اإلقتصاديةقرارا

تــؤمن للمحاســب القــانوين القواعــد واإلرشــادات الــيت يســتند إليهــا يف إجنــاز عملــه ومتكنــه مــن بــذل العنايــة  -

  ؛اإلقتصاديةارير املالية للوحدة ة وعدالة التقاملهنية واالستقاللية يف إعداد تقرير التدقيق واختبار صح

املعـايري احملاســبية إفصـاحا مفيــدا لكـل مــن محلـة األســهم وأصـحاب املصــلحة اآلخـرين إذ إن هنــاك  تضـمن -

، وحتقيق اإلقتصاديةرير املالية للوحدات العديد من اجلهات املستفيدة من املعلومات اليت تفصح عنها التقا

 .                          )1( واالستقرار املايل لتلك األسواق اإلقتصاديةالكفاءة 

تعـاجل مبوجبهـا األسـس الـيت  إخـتالفغياب املعايري احملاسبية من املمكن أن يؤدي إىل  نأويتضح مما سبق 

ـال للحكــم الشخصـي بـ ،شـركاتلوالظـروف املاليـة لالعمليـات  ـاالت ن يطبـق يف العديـد أويـرتك ا احملاســبية مـن ا

ممــا ينـتج عنــه صـعوبة مقارنــة املراكـز املاليــة هلـذه الوحــدات ونتـائج أعماهلــا وبالتـايل صــعوبة املقارنـة بــني  ،ذات الصـلة

متباينـة وغـري طرائـق حماسـبية إسـتخدام  كمـا يـؤدي غيـاب املعـايري احملاسـبية إىل  ،القـرارات إختـاذائل املختلفة عند البد

  .املستخدمني الداخليني واخلارجينيستفادة منها من قبل مما يصعب فهمها واإلاملالية تؤثر يف إعداد القوائم موحدة 

ــوســيلة ااملعــايري احملاســبية تعــد     ا لــن يكــون مبقــدور مســـتخدمي  ا،لــيت جتعــل احملاســبة لغـــة موثــوق  وبــدو

 معلومـات بشـأن الوضــعواحلكـم علـى صـحة وعدالـة مــا تقدمـه مـن ة تلـك التقــارير التقـارير املاليـة أن يضـمنوا سـالم

  .شركاتاملايل ونتائج أعمال خمتلف ال

البــد أن تتســم املعــايري احملاســبية  ،األهــداف الــيت ســبق اإلشــارة إليهــا ومــن أجــل أن حتقــق املعــايري احملاســبية    

  : )2( مبجموعة من اخلصائص من أمهها اآليت

                                                
)1( Doupink Timothy & Perera  Hector , International Accounting , International Edition, Mc Graw –Hill, USA, 

2007, p 20.  
  :التفصيل ارجع إىلبالتصرف وملزيد من  )2(

  .185-184توفيق حممد شريف، مرجع سبق ذكره، ص ص  -           
  .127-123مرجع سبق ذكره، ص ص , يالشرياز عباس مهدي  -           
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 أن يـتم صــياغة تلــك املعـايري علــى ضــوء مبعــىن ،ية مــع اإلطــار املفـاهيمي للمحاســبةنسـجام املعــايري احملاسـبإ -

 ؛افة مستخدمي املعلومات احملاسبيةاألهداف واملفاهيم احملاسبية اليت تسعى خلدمة ك

قة منطقيـا مـن أي أن املعـايري جيـب أن تكـون متسـ ،خلي واخلارجي للمعايري احملاسـبيةتساق املنطقي الدااإل -

أي (ومن الناحية اخلارجيـة  ،)خرآأو تعارض بني معيار حماسيب و  أي عدم وجود تناقض(الناحية الداخلية 

 ؛)اف واملفاهيم واملبادئ احملاسبيةعدم وجود تعارض بني املعيار ومكونات النظرية املتمثلة باألهد

كمــا تكــون   ،تالءم مــع الظـروف البيئيــة احمليطـةنابعـة مــن الواقـع وتــو واقعيــة جيـب أن تكــون املعـايري احملاســبية  -

 ؛ة مع األعراف احملاسبية السائدةممتالئ

يـريات يف الظـروف البيئيـة نسـجاما مـع التغإسـتمرارية ري احملاسبية نفسها باملرونـة واإلتتسم عملية وضع املعاي -

 ؛يق دون أن تصاحبها إجراءات معقدةن تكون مفهومة وقابلة للتطبأو  ،احمليطة

ون جيـب أن تكــ، و مقـدم ملصـلحة طـرف معـني حمـددجتـاه بلـوغ هــدف حياديـة املعـايري احملاسـبية عـدم حتيـز و  -

 .عدم فقدان ثقة مستخدميهاعليها و  اإلعتمادم مالية ميكن هناك قوائ

   :للمعايير المحاسبية مداخل التنظيم المحاسبي -2-2

تصنيف املداخل املعتمدة يف صياغة املعايري احملاسبية وإعداد لتنظيم احملاسيب امنوذج يتم على أساس      

من خالل ثالثة أشكال طرفية  التنظيم احملاسيبيوجد أن ، وميكن املالية يف الشركات العاملة يف دول خمتلفةالقوائم 

تمع والسوق    :)1(وهي موضحة كما يلي ،والدولةهي ا

شــركات متنافســة للحصــول علــى األربــاح، ويســود هــذا النمــوذج يف الــدول  يتميــز بوجــود: نمــوذج الســوق -

ومنسـجمة األنظمة احملاسـبية املعتمـدة هنـاك عـادة مـا تكـون موجهـة حنـو حتقيـق الـربح  فإنالغربية املتقدمة وبالتايل 

السياسـات احملاسـبية املالئمـة هلـا  إختيـاركما أن كل شركة حتت هذا النموذج هلا حرية   ،مع التغريات وغري موحدة

  .سوقالمتأثرة فقط بضغوط قوى 

                                                
)1( Nobes  &  Parker, Comparative  International  Accounting, 6th ed, Prentice Hall, USA, 2000, p 120.   
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 لتـزام بتطبيقهـااسـبية وآليـة اإلتتحمـل الدولـة مسـؤولية التنظـيم احملاسـيب وصـياغة املعـايري احمل :نموذج الدولـة -

نمـوذج علـى نظـام حماسـبة لتايل يكون الرتكيز يف ظـل هـذا الوبا ،قيق ما تعده الدولة أهدافا وطنيةومبا ينسجم مع حت

 .على الرقابة وتكون أكثر معيارية املسؤولية وأنظمة حماسبية تعتمد

تمـع يف ظـل هـذا ال :نموذج المجتمع - وتكـون  ،اعيـا مغلقـا وحركـة حمـددةجتمإنمـوذج نظامـا حيث يعد ا

  .وغري موحدةاألنظمة احملاسبية موجهة حنو الرحبية ومنسجمة مع التغريات 

ــبعض ال تبــدو متطابقــة حــىت ضــمنإ     ن عمليــة التنظــيم احملاســيب وصــياغة املعــايري ذات الصــلة كمــا يشــري ال

بـىن مـداخل ات بني الدول اليت تتإختالفن الواقع العملي يشري إىل بروز عدة إو  ،املدخل الواحد من مداخل التنظيم

ــال يتجهــون إىل تقســيم مــداخل التنظــيم احمل ،موحــدة للتنظــيم اســيب إال أن بعــض املتخصصــني والبــاحثني يف هــذا ا

  :)1( يتعلى مدخلني أساسيني وكاآل

   :مدخل التنظيم الذاتي -2-2-1

ـــة احملاســـبة       ـــل املمارســـني ملهن ـــة صـــياغة وتطـــوير املعـــايري احملاســـبية مـــن قب ـــى هـــذا املـــدخل تـــتم عملي بنـــاء عل

فاملعـايري احملاسـبية توضـع  ،قال عن توجهات القـوانني واحلكومـةواملنظمات املهنية املختصة وبشكل يكاد يكون مست

بـني جمموعـة خمتلفـة مـن البـدائل املميـزة الرئيسـة  ختيـاروتعـد مرونـة اإل ،بواسـطة خـرباء احملاسـبة املهنيـني بشكل كامـل

وطاملا أن عملية تبين أي مدخل من مداخل التنظيم احملاسـيب  ،التنظيم الذايت للمهنةللمعايري احملاسبية حتت مدخل 

الـيت  أكثـر مـن قبـل الـدول مدخل التنظـيم الـذايت متبـع فإن ،امل البيئية السائدة يف جمتمع ماتتأثر إىل حد كبري بالعو 

ا التوجهات الفردية قتصادي حر مع أسواق مالية نشطة يتم إدارة أنظمتها احملاسبية على أساس أن إونظام  تسود 

وعليـــه تصـــبح املعلومـــات  ،ليـــد الظـــاهرة واخلفيـــة لنظـــام الســـوقميكـــن أن يـــتم مـــن خـــالل ا اإلقتصـــاديةتوزيــع املـــوارد 

ويتم صياغة املعايري احملاسبية حتت هذا املدخل يف الغالب بشـكل ، األسهم واملقرضنيرا مهما حلملة احملاسبية مصد

                                               .فاعل احملاسبة مع بيئتها احمليطةاستقرائي من خالل ت

                                                
ا على الدول العربية ،أبو زيدحممد املربوك  )1(   .76-66 :، ص2005، القاهرة ،دار إيرتاك للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل ،احملاسبة الدولية وانعكاسا
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تكـون بشـكل كبـري  ن عملية وضع املعايري احملاسبية وتطويرها حتت مـدخل التنظـيم الـذايتأويبدو مما سبق ب    

الســريعة يف  وحتــت ظــروف حمــددة مرونــة عاليــة ملواجهــة التغــريات البيئيــة ،رباء مــع تــدخل اســتثنائي للحكومــةاخلــبيــد 

األمر الذي يـؤثر يف مصـداقية التقـارير املاليـة املعـدة حـىت  ،خر يتمثل يف حجة اإللزام القانوينآمقابل فقدانه جلانب 

 .وان كانت مدققة من قبل مدقق خارجي مؤهل ومستقل

  :مدخل التنظيم القانوني -2-2-2

احلكومـة دورا  ؤديتـ حيـث ،اغة املعايري احملاسبية وتطويرها ضـمن اإلطـار القـانوين للدولـةتنطوي مهمة صي    

وســلطة  ،ادي مركــزي وسـوق رأس مـايل غــري نشـطيف ظــل نظـام اقتصـ اإلقتصـاديةحيويـا يف الرقابـة علــى النشـاطات 

 ويغطـي  واحدة يقع علـى عاتقهـا مسـؤولية الرقابـة علـى السياسـات احملاسـبية مـن خـالل هيكـل قـانوين يكـون شـامال

  .األهداف القوميةومبا ينسجم مع حتقيق كل العمليات ذات الصلة 

ا ملــدخل التنظــيم القــانوين الــذي يهــدف إىل تقــدمي إطــار حمــدد ملرجعيــة وذجــمنويعــد النظــام احملاســيب املوحــد    

ويشـكل إطـارا  ،قة مـن الطرائـق احملاسـبية املتبعـةاملمارسات احملاسبية اليت ميكن من خالهلا احلكم على كفاءة أية طري

ية واحـدة فقـط ألي نـوع ن احملاسبني من حتسني جودة التقـارير املاليـة يف ظـل تبـين معاجلـة حماسـبحماسبيا مرتابطا ميك

الــدول ينطــوي علــى تقــدمي املعلومــات الضــرورية بعــض ن دور احملاســبة يف وإ ،نــواع األحــداث والعمليــات املاليــةمــن أ

للتخطــيط علــى كــل املســتويات فضــال عــن ربــط احملاســبة علــى املســتوى اجلزئــي مــع احملاســبة علــى املســتوى الكلــي 

األمر الذي دعا الكثري من املهتمني إىل تأكيـد دور احملاسـبة  ،إلقتصاديةاالرقابة على األنشطة  واملساعدة كذلك يف

حتـــت املـــدخل القـــانوين يف تلبيـــة متطلبـــات احلكومـــة يف أمـــور مثـــل حســـاب الـــدخل الضـــرييب أو التأكـــد مـــن مـــدى 

  . متخذي القرارات من أصحاب املصلحةاالمتثال للخطة القومية احلكومية باملقارنة مع تلبية متطلبات 

 :اإلجراءات المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية -3

توجــد العديــد مــن اإلجــراءات املعتمــدة لصــياغة املعــايري احملاســبية، حيــث هنــاك صــياغة إعتمــدت مــن قبــل     

  .اململكة املتحدة، واألخرى من قبل الواليات املتحدة
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   :إجراءات صياغة المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة -3-1

:                                       )1( احملاسبية وفقا للخطوات اآلتيةنة معايري احملاسبة يف اململكة املتحدة بوضع وتطوير املعايريتقوم جل

ــــة  - ــــدف إىل مراجعــــة التطبيقــــات احملاســــبية اجلاري ــــإجراء العديــــد مــــن الدراســــات واألحبــــاث الــــيت  القيــــام ب

حــول املوضـوعات أو املشــاكل املـراد إصــدار معيـار حماســيب  ،املتحـدة وبقيــة البلـدانوالتوصـيات الصـادرة يف اململكــة 

دف وضع اخلطوط األولية للمعيار احملاسيب امل ا   ؛طلوببشأ

 عــنياملعيــار احملاســيب بعــد األخــذ ب لغــرض وضــع مســودة عيــة مــن قبــل جلنــة معــايري احملاســبةتشــكيل جلــان فر  -

 ؛عنيةر أراء اجلهات اخلارجية املعتبااإل

مث يتم تعديلها من قبل اللجان  ،نة فنية لغرض إبداء الرأي حوهلامراجعة مسودة املعيار احملاسيب من قبل جل -

 ؛عليها وإمتام العمل لإلطالععديالت إىل جلنة معايري احملاسبة الفرعية ومن مث يتم إرسال تلك الت

ـالت احملاسـبية الرئيسـة بعـد نشر مسودة املشروع للحصول علـى تعليقـات العامـة مـن خـالل الصـحف  - وا

 ؛راء اجلهات األخرى املعنيةآأخذ و  تها من قبل جلنة معايري احملاسبةأن يتم دراس

ستالم التعليقات من اجلهات املعنية وترسل بعد ذلك إىل كل عضو من أعضاء اللجنة لوضع جـدول إيتم  -

 ؛ضوء التعليقات املستلمة إلعادة دراسة املسودة على

ـا يـتم إصـدار الكشـف النهـائي باملعيـار احملابعد دراسة  - سـيب وإرسـاله إىل التعليقات حول املسودة واألخذ 

 .نية لغرض املصادقة عليه ونشرهاملمثلة للمنظمات املهاجلهات 

   :إجراءات صياغة المعايير المحاسبية في الواليات المتحدة -3-2

ن مهمــة جملــس معــايري احملاســـبة املاليــة هــي وضـــع معــايري احملاســبة املاليــة وعليـــه أن يعمــل وفــق إجـــراءات إ

  :)2(يتميكن إجيازها باآلواضحة 

                                                
  .49 :مرجع سبق ذكره، ص، حنانرضوان حلوة  )1(

)2( Spiceland David & Others, IBID, p 14. 
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ا مهمة تفعيـل تشكيل وإدراجه يف جدول أعمال و  حتديد املشكلة أو املشروع موضوع البحث -     جلنة يناط 

ا للمساعدة على حتديد القضايا احملاسبية اليتستشاري إفضال عن جملس  ،املهام  ؛يتم إصدار معيار حماسيب بشأ

ــدف مســاع  -  راء اجلهــات املســتفيدة حــول املشــكلة احملاســبية أو املشــروعآيــتم إعــداد ونشــر مــذكرة مناقشــة 

 ؛ةستماع بعد مرور ستني يوما على تاريخ إصدار املذكر إاحملدد مسبقا عن طريق عقد جلسة 

 وبعدها ،يوما على األقل 30ستمرار عرضها للتعليق العام ملدة إمسودة مبشروع املعيار املقرتح و  إصدار -

لس بتقيي    ؛اجلديدة وتعديلها إذا لزم األمر ستجاباتوإعادة دراستها يف ظل اإل ،م اآلراء والتعليقاتيقوم ا

 ل منائي ومبوافقة مخسة على األقوبشكل ى إصدار قائمة باملعيار علالتصديق على املسودة املعدلة و  -

 .احملاسيب عادة مدة سنتني أو أكثرنتهاء من وضع املعيار هذا ويستغرق اإل ،األعضاء السبعة

  :إجراءات صياغة معايير المحاسبة الدولية -3-3

أحناء لتقارير املالية يف تعد معايري احملاسبة الدولية مقبولة نسبيا لدى الكثري من مستخدمي ومعدي ا

موعة االستشارية وأعضاء ا واهليئات املهنية األعضاء وكذلك ممثلي جملس املعايري احملاسبية الدولية ،العامل

ات ملشروعات جديدة ميكن أن إقرتاحوعادة ما يشجع موظفي اللجنة وباستمرار على تقدمي  ،ومنظمات أخرى

لس بوضع نوعية عالية من املعايري  ،تها يف شكل معايري حماسبية دوليةيتم التعامل معها وصياغ هذا ويهتم ا

احملاسبية الدولية اليت تتطلب ممارسات حماسبية مالئمة يف ظروف اقتصادية حمددة وتتمثل عملية وضع وتطوير 

  : )1(طوات اآلتيةاملعايري احملاسبية الدولية باخل

لس وعضوية مم - لس جلنة دولية توجيهية برئاسة ممثل من ا  ثلني عن منظمات حماسبية لثالثةيشكل ا

لس وميكن أن تتضمن اللجنة التوجيهية ،على األقلبلدان  موعة  ممثلني عن املنظمات األخرى املمثلة يف ا   أو ا

                                                
  :ملزيدا من التفاصيل إرجع إىل )1(

جامعـة عـني ، اجلـزء األول ،-شرح معايري احملاسبة الدولية واملقارنة مع املعايري األمريكيـة والربيطانيـة والعربيـة- موسوعة معايري احملاسبة ،محاد طارق عبد العال -  
  .20-18 :، ص ص2004 ،مصر ،مشس

لـد  ،جامعـة بغـداد ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،عوملة احملاسبة غياب تام للمنطق العلمي ،اهللا العبدرياض جاسم  -  :، ص ص2002 ،29العـدد  ،9ا
229-230.  
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  ؛أو خرباء يف موضوع حماسيب معني ستشاريةاإل

باملوضـوع احملــدد مسـبقا وإصــدار تقـوم اللجنـة التوجيهيــة بتحديـد ومراجعــة املسـائل احملاســبية كافـة واملتعلقــة  -

الوجهة نظر أول   ؛ية ذات خطوط عامة يف هذا ا

لس حول وجهة النظر األولية تقوم اللجنة التوجيهيـة بإعـداد ونشـر مسـودة املعيـار إبعد  - ستالم تعليقات ا

دف حتديد املبادئ األساسـية الـيت تشـكل حجـر الزاويـة اللجنـة مـن  لـبعلـى أن تط ،هيف إعـداد أو وثيقة نقاش 

  ؛ة املسودة البالغة ثالثة أشهرلتعديلها إن وجدت خالل مدع عليها ووضع املقرتحات طالاألطراف املهتمة اإل

إىل  تقوم اللجنة التوجيهية مبراجعـة التعليقـات الـواردة مـن اجلهـات املعنيـة ووضـع القائمـة النهائيـة الـيت تقـدم -

لس لغرض املصادقة عليها   ؛عيار احملاسيب الدويل املقرتحواليت تستخدم الحقا يف إعداد مسودة امل ،ا

لـس بعـد أن يـتم مراجعتهـا واملوافقـة عليهـا  - ـدف املصـادقة عليهـا مـن قبـل ا مـن قبـل تعد اللجنـة مسـودة 

  ؛ىنواليت تكون شهر كحد أد نشرها ودعوة كل األطراف للتعليق عليها خالل مدة العرض مث يتم ،عضاءاألثلثي 

تعيـد اللجنـة التوجيهيـة النظــر بالتعليقـات وتعـد مســودة معيـار حماسـيب دويل تقدمــه للمجلـس ويعـد التنقــيح  -

  ؛احملاسيب لس على األقل يتم إصدار املعيارومبوافقة ثالثة أرباع أعضاء ا

لـــس حاجـــة املوضـــوع إلأثنـــاء هـــذه املرح - ـــرى ا ـــة قـــد ي ـــة ل ستشـــارات إضـــافية أو مـــن األفضـــل إصـــدار ورق

لسمبأو إلعطاء وقت لتقدمي وجهات نظر ويتطلب إقرار  ،للمناقشة والتعليق عليها  .وافقة أغلبية أعضاء ا

  :     اإلجراءات الالزمة إلصدار املعايري احملاسبية الدولية ) 5-2(ويوضح الشكل رقم    
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  أسلوب عمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية في صياغة المعايير المحاسبية الدولية):  5- 2( لشكل رقم ا

  أعضاء المجلس 3/4المصادقة على المعيار وبما يعادل 
  
 

             
  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :العوامل المؤثرة في صياغة المعايير المحاسبية -4

النظريـة احملاسـبية والـيت متثـل املصـدر األساسـي والـدائم  :وهـي ثالث عوامل يف صياغة املعايري احملاسبيةتؤثر      

ـــاء املعـــايري ـــة وجتعلهـــا مالئمـــة للظـــروف  ،ملهمـــة بن واملتغـــريات البيئيـــة وهـــي الـــيت تعطـــي تلـــك املعـــايري الصـــبغة العملي

فضال عن األعراف احملاسبية اليت متتلك تـأثريا واضـحا بالنسـبة لنـوع معـني مـن  ،عتبارات اخلاصة بالزمان واملكانواإل

  .حملاسبية وهي املعايري اإلجرائيةاملعايري ا

  

 :ـــبتقوم 

  تشكیل
 

 )جملس املعايري احملاسبية الدولية 
IASB )  

لس  جلنة توجيه دويل برئاسة عضو من ا
وعضوية ممثلني عن عدد من املنظمات 

  إعداد ونشر مسودة معيار حماسيب  بشأن ما سبق

 أطراف أخرى  بورصات   حكومات  منظمات محاسبية 

 تقییم 

 تعليقات ومقرتحات حول مسودة املعيار احملاسيب

إصدار معيار حماسيب 
 )قبل التصديق ( أويل   

مراجعة املشاكل احملاسبية ذات الصلة مبوضوعات 
ا  حمددة وإصدار وجهة نظر بشأ

 معيار حماسيب دويل

إرسال التعليقات والتوصيات 
 إلى لجنة التوجيه 

  من إعداد الباحثة: الشكل

 تقییم المعیار المحاسبي األولي 
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 :اسبية في صياغة المعايير المحاسبيةأثر النظرية المح -4-1

ا    جمموعة من املبادئ املتماسكة واملنسجمة مع بعضها البعض والـيت تـوفر " :عرفت النظرية احملاسبة على أ

  ملمارســـات مـــن قبـــل املهنيـــنيلتقـــومي املمارســـات املهنيـــة حبيـــث تســـاهم يف فهـــم تلـــك ا مفاهيمنـــايف جمموعهـــا إطـــارا 

م كاملست ،أنفسهم كمـا أن النظريـة احملاسـبية   ،ثمرين واملقرضـني واإلدارة وغـريهمباإلضافة إىل من يستفيد من خدما

  .  )1("رسات أو إجراءات حماسبية جديدة توفر األدلة واإلرشادات اليت متكن من تطوير أية مما

ــة احملاســبية ميكــن الكشــف عنهــا              مــن خــالل أدوات النظريــة الــيت تعــد يتضــح ممــا ســبق بــأن طبيعــة النظري

ــا النظريــةمبثابــة املرشــد ملعرفــ ومــن األدوات اخلاصــة بــالتطبيق والــيت تســتخدم يف املمارســات  ،ة الكيفيــة الــيت تعمــل 

ا الســياق وهــي يف هــذ ،عــرافاحملاســبية للوصــول إىل النتــائج املســتهدفة والــيت متثــل جمموعــة القواعــد واإلجــراءات واأل

  :يف مثلتتأجزاء  تتكون من ثالثة

 ؛يت حتتاج إىل حلول حماسبية حمددةوصف للمشاكل ال :الجزء األول  -

 ؛ية لتلك املشاكل وطرائق معاجلتهامناقشة املسببات األساس :الجزء الثاني -

 .ستنادا إىل النظرية أو القرارإوصفا للحلول املناسبة هلا  :ثالثالجزء ال -

إىل  اقع احلال يشري إىل صعوبة التوصلإال أن و  ،مقبولة قبوال عاماوبالرغم من أمهية وجود نظرية حماسبية 

تلك النظرية بسبب تعدد املداخل املعتمدة يف صياغتها بكل ما حتتويه تلك املداخل من مضامني وأسس نظرية 

ا أو التحقق منها بصورة عملية  األمر الذي يتطلب كما يشري البعض إىل أمهية صياغة املعايري ،يصعب إثبا

  .من أفكار نظرية أملفاهيمياحملاسبية استنادا إىل ما يتضمنه اإلطار 

 :أثر المتغيرات البيئية في صياغة المعايير المحاسبية -4-2

ــة واحملاســبةمتثــل املعــايري احملاســبية نتاجــا للتفاعــ     عــن معلومــات حماســبية مفيــدة  هــاويســفر تطبيق ،ل بــني البيئ

احملاسـبية ليسـت  املعـايري  تعد ويف هذا اإلطار ،ريات البيئيةتتغري بتغري العديد من املتغلتلبية متطلبات معينة ميكن أن 

                                                
  .1 :، ص1990 ،مصر ،اإلسكندرية الطبعة الرابعة، دار املعارف، ،ترجـمة كمال أبو خليفة ،ةالنظرية احملاسبي، هندركسن )1(
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ــالكتشــافات بــل يــتم تطويرهــا بواســطة املفهــي ال تســتنتج مــن اإل  ،)1(كقــوانني الفيزيــاء ، هتمــني واملعنيــني يف هــذا ا

  .اسبيةوصفا خمتصرا ألثر املتغريات البيئية يف صياغة املعايري احملوفيما يأيت 

  :اإلقتصاديةالمتغيرات  -4-2-1

ـــؤثر  ،ري يف صـــياغة املعـــايري احملاســـبيةقتصـــادي بـــني خمتلـــف دول العـــامل األثـــر الكبـــكـــان للتبـــاين اإل      هـــذا وت

طبيعة ملكية املشروع وأثره يف   إختالفمن بينها  ،املعايري احملاسبية من جوانب عدةيف صياغة  اإلقتصاديةاملتغريات 

إذ يتوسع اإلفصاح بشكل أكرب كلما كانت هذه امللكية واسعة كما هو احلال مع ملكيـة  ،كفاية اإلفصاح احملاسيب

 .)2(ون اإلفصاح األخري إفصاحا حمدودااألسهم مقارنة بامللكية العائلية حيث يك

 ،اءةلــيت متتلـك أسـواق ماليــة نشـطة وكفــلـدول ابشـكل أكثــر وضـوحا يف ا اإلقتصـاديةويظهـر أثـر املتغــريات 

قتصــادي الكبـري ألســواق املــال اسـبية فيهــا وذلـك نتيجــة للـدور اإلحيـث ختتلــف معـايري اإلفصــاح عـن املعلومــات احمل

أمـا يف الـدول  ،كـل مـن معيـاري اإلفصـاح والشـفافية  فيها باعتبارها املصدر الرئيس للتمويـل ممـا يتطلـب الرتكيـز علـى

تعد التقارير فيها ألغراض السلطة الضريبية أكثر من تـوفري  ،قتصادي ألسواق املال فيهادور اإلبضعف الاليت تتميز 

  . )3(على معيار اإلفصاح حمدود أو أقل بيانات للمستثمرين مما جيعل الرتكيز

الكثري من دول العامل تطوير املعايري احملاسبية يف يف  ن هلا األثراألخرى اليت كا اإلقتصاديةومن املتغريات          

 تويها التقارير املاليةمصداقية املعلومات احملاسبية اليت حت كان هلا تأثري كبري على هي ظاهرة التغريات يف األسعار اليت

على إصدار معايري دول الالسبعينيات  حيث أجربت هذه الظاهرة ويف أواخر ،بنية على أساس الكلفة التارخييةوامل

  .  إلفصاح عنها يف التقارير املاليةالنامجة عن التغريات يف األسعار وا اإلقتصاديةة اآلثار حماسبية بشأن معاجل

  :المتغيرات السياسية -2-2- 4 

  ففي ،لنظام السياسي أحد هذه املتغرياتتؤثر املتغريات السياسية يف صياغة املعايري احملاسبية ويعد نوع ا         

                                                
)1( Meigs  Robert & Meigs  Walter, Accounting For  Business Decision, 9th ed, Mc Graw – Hill  Inc, 1993, p12. 
)2(  Radebaugh  Lee  & Others , International   Accounting and  Multinational  Enterprises, 6th ed , 2006, p 17 . 
)3( Choi Frederick & Others , International Accounting , 4th ed , Prentice Hall , 2002, p 49. 
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أما يف البلدان  ،اإلقتصاديةبيق على مفهوم الوحدة املعايري احملاسبية املتبعة يف التطالبلدان ذات االقتصاد احلر تركز  

بسبب التدخل احلكومي  ،اد القومي واملفهوم املؤسسياملعايري تركز على مفهوم االقتص فإنذات االقتصاد املخطط 

عن أمهية إبراز جوانب التطور  فضال ،قتصادامها مع متطلبات اإلنسجإيف عملية إرساء املعايري احملاسبية وضمان 

                                .)1(اإلبالغ ذات الطابع املايل الصرفقتصادي الشامل واإلبالغ عنها إىل جانب أوجه والتطور اإل جتماعياإل

فالتقارير املالية تعد خلدمة أطراف متعددة من  ،ية عند حد األنظمة السياسيةوال تقف املتغريات السياس          

العملية يف حقيقتها متثل قرارا  املستخدمني وهم ميثلون األطراف األكثر تأثريا على عملية وضع املعايري احملاسبية ألن

  . )2(ستنتاج منطقيسياسي أكثر منها إل هي نتاج لتصرفو أن املعايري احملاسبية  جتماعيا أي مبعىنإ

لشركة مهنة احملاسبة وإدارة ا :لية صياغة وتطوير املعايري احملاسبية تتأثر بثالث فئات هيعمكما أن 

ستخدامها كإرشادات يف إحيث تسعى املهنة لوضع وتطوير املعايري احملاسبية اليت يتم  ،ومستخدمي التقارير املالية

ملعايري برغبة اإلدارة يف اإلفصاح عن يف حني تتأثر تلك ا ،إلعداد التقارير املالية للشركاتالتطبيق العملي 

القرارات  إختاذات يف حتياجات أولئك املستخدمني املتعددة واملتغرية لتلك املعلومإاملعلومات املفيدة ملستخدميها وب

د ضمن هذا تلك الفئات الثالث دورا مهما يف عملية وضع وتطوير املعايري احملاسبية اليت تع ؤديوت ،اإلقتصادية

ر بنتائج ختصاص مثلما تتأثإبق تتأثر بآراء أكثر من جهة ذات فاملعايري احملاسبية وفقا ملا س ،قرارا اجتماعيااإلطار 

  . )3(املنطق واخلربة العملية

ن ما سبق ذكره يعين أنه إذا ما أريد للمعايري احملاسبية أن تكون عاملة ومؤثرة فالبد أن يتم قبوهلا من قبل إ

فاملستخدم مثال حباجة إىل املعلومات احملاسبية املفيدة لقراراته وهو بذلك يف صراع  ،املعايري األكثرية املتأثرة بتلك

ن الطريقة األكثر فعالية للتأثري يف إقرار أوهو يدرك ب ،دائم مع اإلدارة واملهنة ألجل احلصول على تلك املعلومات

 ،عن ذلك ةاملسؤولية التأثري أو إقناع اجلهات معيار حماسيب دون أخر تكمن من خالل املشاركة يف وضعه أو حماول

                                                
)1( Shroeder Richard G. & Others, op.cit, p 40. 
)2( Kieso Donald E. & Weygandt J., Intermediate Accounting, 9th ed, John Wiley & Sons, Ny, 1998, p 23. 
)3( Horngren Charles , The Marketing  of  Accounting  Standards ,  Journal of Accountancy, 1973, p 61. 
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إال أن الصعوبة تكمن يف إقرار املعايري احملاسبية حول القضايا اليت تثري جدال بني مستخدمي املعلومات احملاسبية 

تفاعهم أو يضر مبصاحلهم إذا ما مت إقراره من قبل إنفقد يرى البعض منهم أن معيار ما قد يقلل من  ،أنفسهم

اميع يتوقع أن متانع إصدار ذلك املعياراآلخري   .ن ومثل هذه ا

  :المتغيرات القانونية -4-2-3

متثــل املتغــريات القانونيــة جمموعــة مــن األنظمــة والقــوانني والتشــريعات الــيت حتكــم العمــل احملاســيب ويســتدعي         

وختتلـف األنظمـة والقـوانني والتشـريعات مـن دولـة إىل أخـرى فهنـاك  ، )1(ا عند صياغة املعايري احملاسبيةاألمر مراعا

ويف الـدول الـيت تعتــمد علـى ، واألخـرى املعتمـدة علـى القـانون الرومـاين النظم القانونية املعتمدة علـى القـانون العـام 

ختــذت ملعاجلــة حــاالت أالواليــات املتحــدة وانكلــرتا وكنــدا يــتم الرتكيــز علــى مجلــة القــوانني الــيت  :القـــانون العــام مثــل

ويـــــتم يف هـــــذه الـــــدول نقـــــل تفاصـــــيل التشـــــريع إىل وكـــــاالت حكوميـــــة مثـــــل هيئـــــة تـــــداول األوراق  ةوقضـــــايا معينـــــ

واليت تقوم بدورها بتحويل هذا التفويض إىل هيكل متخصص لوضع  يف الواليات املتحدة األمريكية (SEC)املالية

 :أمـا الـدول الـيت تعتمـد علـى القـانون الرومـاين مثــل ،(FASB)املعـايري احملاسـبية مثـل جملـس معـايري احملاسـبة املاليـة 

غـريات القانونيـة وتتضـمن املت ،حماسبية مفصلةقانون الشركات الصادر فيها يتضمن قواعد  فإنفرنسا وأملانيا واليابان 

دف إىل األمر الذي يتطلب إتباع جمموعة من املعـايري احملاسـبية  ، محاية ممتلكات اآلخرينعادة قواعد القانون اليت 

                                                                 .)2(ستثمارات املالكنيإمحاية وإدارة املالئمة لكي تظهر مدى فاعلية وكفاءة املديرين يف 

  :المتغيرات الثقافية-4-2-4

تمــــع نظمــــه حــــداث التناســــق لثقافــــة وليــــدة جمتمــــع معــــني وأداة إلفا لضــــرورية للتواصــــلا تعكــــس ثقافــــة ا

علـى و  اإلقتصـاديةوتـؤثر املتغـريات الثقافيـة علـى الوحـدات  ،من املعتقدات املختلفـة جتماعي القائم على جمموعةاإل

  .)3(واجتاهات هذه القيم يف جمتمع ما القيم احملاسبية

                                                
)1( Arpan Jeffey & Radebaugh , International  and  Multinational Enterprises,  2nd ed, John Wiley & Sons, USA, 

1985, p 20.     
)2(  Elliott Barry & Elliott Jamie, Financial Accounting and Reporting, 6th ed, Prentice Hall, 2002, p 72.    
)3( Iqbal Zafar, International Accounting-A Global Perspective-, South Western, Thomson Learning, 2002, p 131. 
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   :أثر األعراف المحاسبية في صياغة المعايير المحاسبية -4-3

عملية صياغة املعايري احملاسبية وكما مر ذكره بنظرية حماسبية مقبولة قبوال عاما ونظرا  جيب أن تسرتشد

 ويقصد ،ريات البيئيةاملتغبلذلك ستظهر املعايري احملاسبية متأثرة بصورة أكرب  ،لعدم وجود مثل هذه النظرية حاليا

اد إليها عند إعداد القوائم املالية واليت ستنالقواعد أو الضوابط اليت ميكن اإلجمموعة من  :األعراف احملاسبيةب

.                                                                                                        )1(تستخدم كأساس لتوصيف وتربير التطبيقات احملاسبية املقبولة يف الزمان واملكان

ـ  ،صـفها أساسـا سـليما للعمـل احملاسـيبقبـوال عامـا وتسـتخدم بو  يتم قبوهلاد األعراف احملاسبية وتع ا كمـا أ

واضــحا يف  هـايظهـر تأثري ، و ألسـاليب الـيت يسـتند إليهــا احملاسـب عنـد إعـداد القــوائم املاليـةاحتتـوي علـى العديـد مــن 

يف التطبيــق  منــا هــي جمــرد عــرف اســتقرإلــيس هلــا أســاس فكــري أو مــربر بيئــي الكثــري مــن املمارســات احملاســبية الــيت 

فمثل هـذه األمـور  ،االندثار أو طريقة تقييم املخزونطريقة  إختيارالعملي كتحديد جانب العناصر املدينة والدائنة و 

ا مــن خــالل التــدخل الرمســي مــن قبــل اجلهــات املعنيــة بإصــدار  ملزمــة لكافــة عــايري متســتوجب حســم اخلــالف بشــأ

هـو املعيـار الـدويل  حملاسـيبم هـذه املعـايري  الـيت توضـح أثـر العـرف اومـن أهـ ،طراف وذلك مبعاجلة حماسبية واحدةاأل

فقـد   شـروط إعطائهـايف طبيعتهـا ويفيـث ختتلـف إلفصـاح عـن املسـاعدات احلكوميـة حاخلـاص بـاملنح وا "20"رقم 

بـــل تنفيـــذها بـــدون تقـــدمي تشـــجيع املؤسســـة علـــى القيـــام مبجموعـــة مـــن األعمـــال الـــيت قـــد ال تق هـــاون الغايـــة منتكـــ

 هاتقضــي بتســجيل :ميكــن معاجلتهــا حماســبيا مــن خــالل إتبــاع طــريقتني األوىل فضــال عــن أن هــذه املــنح ،املـــساعدة

  .    )2(ضمن حقوق املسامهني والثانية تقضي تسجيل تلك املنح ضمن قائمة الدخل خالل مدة زمنية واحدة أو أكثر

  

  

  

  
                                                

  .267 :مرجع سبق ذكره، ص ،الشريازيعباس مهدي  )1(
      .268: مرجع سابق، ص )2(
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 :خالصة المبحث الثالث    

ا نتاجا للتأثري املتبادل بني البيئة الدولية تنبع احلاجة إىل صياغة وتطوير املعايري احملاسبية           واحملاسبة،من كو

، القانونيةو والسياسية والثقافية  اإلقتصاديةيف دولة ما مبجموعة من العوامل واملتغريات تها حيث تتأثر عملية صياغ

املتطلبات اجلديدة من العامل هلذه التغيريات وطورت معايريها للوفاء بمهنة احملاسبة يف معظم دول  إستجابتوقد 

  .دامات املختلفة للتقارير املاليةستخاإل

ولقد أصبحت عملية إصدار املعايري احملاسبية الدولية ضرورة حتمية بالنسبة للشركات الدولية ومتعددة   

ة يف كل البلدان اليت تستثمر فيها، األمر الذي يؤدي   اجلنسيات، حيث يضمن هلا أن تتبع معاجلات حماسبية مشا

إىل توحيد التسجيالت واإلجراءات احملاسبية، مما يساهم يف زيادة درجة الثقة يف املعلومات املقدمة ملختلف 

مستخدميها حىت يضمن هلم إختاذ القرارات ووضع حلوال وبدائال ختتلف بإختالف طبيعة املشكلة اليت يعانون 

  .منها
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  خالصة الفصل الثاني
  

لقيام بعمله والذي ، واليت تساعد احملاسب على ااملفاهيمي األساس إلنتاج املعايري احملاسبية اإلطاريعترب         

م على  اإلطاريتوجب عدم جتاوزه هلا، ويدعم  الفكري ثقة املستخدمني للمعلومات احملاسبية الذي يزيد من مقدر

وإختاذ القرار املناسب يف  تفسري وحتليل املعلومات احملاسبية وإجراء املقارنات بكفاءة عالية بني خمتلف الشركات

ف واألسس ، وهذا ما يؤكد مدى احلاجة إىل إطار متكامل ومتناسق لألهداأسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة

طبيعة وأهداف  من حيثحسب جملس املعايري احملاسبية الدولية واملعايري اليت تصف مهام وحمددات علم احملاسبة 

  .القوائم املالية، وكذلك املبادئ واالتفاقيات احملاسبية واملبادئ العامة للتقييم والتسجيل

فقد مت الرتكيـز علـى املـدخل الـذايت  ،مداخل التنظيم احملاسيب إختيارقتصادي تأثريا كبريا يف لنظام اإلا ويؤثر         

وقد تأسست اهليئـات املهنيـة نتيجـة  ،رأمسايل مع تدخل حمدود للحكومةقتصادي المعظم الدول ذات التوجه اإليف 

لذلك لتعمل بشكل مسـتقل يف مهمـة التنظـيم وصـياغة املعـايري احملاسـبية وتطويرهـا مبـا ينسـجم وهـدف تضـييق هـوة 

نتقــد هــذا املـدخل بشــكل واســع علــى أســاس أن العمليــة الــيت يــتم أوقــد  ،ختالفـات ووضــع إطــار عــام للمحاســبةاإل

أمـا يف الـدول ذات االقتصـاد املركـزي وأسـواق  ،احملاسـبية تعـد عمليـة غـري حمايـدة على ضوئها صياغة وتطوير املعايري

ــاراملــال األقــل تطــورا والتــدخل احلكــومي القــوي فقــد مت  الــذي تعــرض هــو  ،دخل القــانوين للتنظــيم احملاســيبملــا إختي

وتشـري التطبيقـات العمليـة إىل أن  ،رونة باملقارنة مع املـدخل السـابقنتقاد على أساس أنه صارم وأقل مخر إىل اإلاآل

هناك رأيا وسطا يستعمل يف معظم دول العامل يتمثل يف حتمل احلكومة مسؤولية اإلشراف على اهليئات املهنية اليت 

   .تقوم بالتنظيم وإصدار املعايري احملاسبية
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 2004عقود التأمني يف مارس  :4أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

لس حول عقود التأمني، وقد مت تعديل هذا املعيار عندما صدر املعيار  يامنه بذلك املرحلة األوىل من مشروع ا

 4املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  إىلينظر كما ،  2009 رباألدوات املالية يف نوفم :9الدويل للتقارير املالية رقم 

ن أهداف هذا إمل حول عقود التأمني، وبالتايل فصدار معيار شااملرحلة الثانية من إ إىلعلى أنه عتبة الدخول 

والقياس والعرض  اإلعرتافعلى مبادئ ختص  مشتماللس أن يكون هذا املعيار ااملعيار حمدودة حيث ال يرغب 

هذه  إىلأن يتم التطرق لس اويهدف  ،واإلفصاح عن عقود التأمني جيرى مراجعتها يف املرحلة الثانية وتعديلها

  .املبادئ يف املرحلة الثانية عندما يكمل مهامه يف التحقق من كامل املسائل املفامهية والعملية اخلاصة بعقود التأمني

 والقياس اإلعرتاف عمليات حتكم حماسبية قواعد وضع على الدولية احملاسبة معايري جملس عملكما 

 هلا يكون مالية معلومات تقدمي يار خاص، وهذا  قصدبشركات التأمني وذلك من خالل وضع مع املتعلقة احملاسيب

لس متكن ولقد ،أكرب وموثوقية مصداقية  عندوجب على شركات التأمني احرتامها ساليب حماسبية أمن وضع  ا

 اجلهود هذه أن إال معها، املتعاملني مع عليها باالكتتاب تقوم اليت بالعقود املتعلق احملاسيب والتقييم التسجيل عملية

 إعادة مع تصحيحية، عمليات إجراء إىل الدولية احملاسبة معايري مبجلس دفعت اليت النقائص من العديد ختللتها

  .صورة جديدة تتناسب والتغريات احملاسبية الدولية يف وتقدميه للمعيار صياغة

املفاهيمي ملعايري اإلبالغ  اإلطاراملبحث األول  ، حيث تضمنولقد تضمن هذا الفصل ثالث مباحث       

 الرابع املايل لإلبالغ الدويل لمعيارل فتعرضنا فيه وعرض املعايري ذات العالقة، أما املبحث الثاين املايل الدولية

:(IFRS 4) إختاذشركات التأمني يف عملية  أمهية حماسبة إىلالتأمني، أما املبحث الثالث تطرقنا فيه  عقود 

   .القرارات

 الفصل الثالث: محاسبة عقود التأمين وأهميتها في اتخاذ القرار
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  وعرض المعايير ذات العالقة  اإلطار  المفاهيمي لمعايير اإلبالغ المالي الدولية:األولالمبحث 

نشر اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية ألول مرة من قبل جلنة معايري احملاسبة الدولية سنة     

اإلطار املفاهيمي إلعداد من قبل جملس معايري اإلبالغ املايل الدولية، ويشكل  2001ولقد عدل سنة  1989

وعرض القوائم املالية اإلطار العام الذي يسرتشد به جملس املعايري يف عملية إصدار معايري جديدة ويف عملية إجراء 

تعديالت على املعايري املوجودة حاليا أو يف عملية معاجلة أي من املوضوعات احملاسبية اليت مل يتم تغطيتها بشكل 

  .اسبة الدولية احلاليةمباشر يف معايري احمل

إذ إن اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية مت وضعه ملساعدة هيئات وضع املعايري الوطنية على 

تطوير معايريها، وملساعدة مستخدمي املعلومات احملاسبية على تفسري املعلومات الواردة يف القوائم املالية ومعرفة 

  .)1(اخللفية اليت أعدت على أساسها

مرتابطة مع بعضها واليت  ومبادئاملايل نظام متكون من أهداف  اإلبالغويعد اإلطار املفاهيمي ملعايري 

معايري متسقة تصف طبيعة ووظيفة وحمددات احملاسبة املالية والقوائم املالية، وتساعد مستخدمي  إىلتؤدي بدورها 

   .)2(التقارير املالية يف زيادة فهمهم وتقديرهم يف اإلبالغ املايل، كما يعزز من قابلية املقارنة لإلبالغ املايل للمشاريع

  :المفاهيمي اإلطارمكونات  -1

يتكون اإلطار املفاهيمي كل من مستخدمي املعلومات احملاسبية، أهداف القوائم املالية، اخلصائص 

  .، عناصر القوائم املالية ومفاهيم رأس املالاألساسيةالنوعية للمعلومات احملاسبية، الفروض 

  :القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات ومستخدم -1-1

، وقد حدد اإلطاراإلقتصاديةالقرارات  إختاذاملعلومات احملاسبية يف عملية  ستخدامتلجأ فئات متعددة إل
         

                                                             
اجلامعة  ،الطبعة الثانية، عمادة البحث العلمي، حممد أبو نصار، مجعة  محيدات، معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية اجلوانب النظرية والعملية )1(

  .20: ، ص2010األردنية، عمان، 
التغريات يف معايري اإلبالغ املايل الدولية على اإلبالغ املايل يف مة العادلة يف ضوء يمعتز أمني عبد احلميد السعيد، أثر اإلفصاح باستخدام مفهوم الق )2(

  .11: ، ص2008شركات التامني األردنية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية، 
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املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية عددا من الفئات كمستخدمني للقوائم املالية، كما حدد طبيعة املعلومات 

 :)1(اليت حتتاجها كل فئة على النحو التايل

م :اإلقتصاديةاألطراف داخل الوحدة  - موعة مدراء املشروع على إختالف مستويا وتشتمل هذه ا

  .القرارات ورسم السياسات املالية يف املشروع ختاذاإلدارية، والذين يستخدمون التقارير املالية إل

موعة اآليت: اإلقتصاديةاألطراف خارج الوحدة   -   :وتشمل هذه ا

 الذين يهمهم التعرف على مدى ....) .املالك الفرد، الشركاء، املسامهون( أصحاب المشروع

ةأعمالتقدم املشروع، وقياس نتيجة   .ه، مقارنة رحبيته مع املشروعات األخرى املشا

  يف  اإلستثمارالذين يرغبون ب....) أفراد، شركات، هيئات،( المنتظرونالحاليون و المستثمرون

املاضية واحلالية واملستقبلية حتديد مستوى توزيعات األرباح و املشروع بشراء أسهمه أو سنداته، 

معلومات  إىلحيث حيتاجون ، سيولتهاإدارة الشركة و  األسهم وتقييم كفاءة وأي تغيري يف أسعار

 .أفضلها ختيارمالية عن البدائل املتاحة هلم إل

  الذين يهتمون ببيانات املشروع املالية للوقوف على مركزه املايل الموردون والدائنون التجاريون

    .اته آنيا ومستقبالإلتزامعلى سداد ية لقياس مقدرته اإليرادوقوته 

 الذين يرغبون يف إقراض أمواهلم للحصول على  )البنوك واملؤسسات املالية املختلفة( المقرضون

البيانات املالية لتحليل املركز املايل للمشروع  إىلعائد نتيجة عملية اإلقراض هذه وحيتاجون 

عتمادات أو منح التسهيالت االئتمانية أو اته، خاصة عند فتح اإلإلتزامسداد ومعرفة قدرته على 

 .القروض مبختلف أنواعها

 :وتشمل: غير المستثمرين الماليين األطراف -

  بتزويد السلع ستمرارحيث يهتمون بتكوين فكرة عامة عن مدى قدرة املشروع على اإلالزبائن 

                                                             
  .13: ، ص1995اجلامعة األردنية، عمان، ، اجلزء األول، العملية األصول العلمية و  احملاسبةحممود اخلاليلة، مبادئ أبو نصار، نعيم دمهش، حممد  )1(
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، ومبعلومات تساعد يف التنبؤ بوضع الشركة معقولةجبودة ونوعية معينة وبكميات كافية وبأسعار 

 .املستقبلي

 مبدى  والمستخدمون الحاليون والمنتظرون الذين يهتمون بالمعلومات التي تتعلق الموظفون

معلومات تساعد يف تعزيز مطالبه  إىلاألمان والتحسن الوظيفي املتوقع يف املستقبل، باإلضافة 

ا بتحسني أوضاعه الوظيفية ، وكذا معرفة املركز املايل للمشروع وقدرته على حتقيق األرباح وثبا

، فالوضع املايل اجليد بشكل عام يساعده على االستقرار يتهإستمرار للحكم على إمكانية 

م يف عملهم  .النفسي وثبا

  وذلك للدفاع عن حقوق أعضائها أمام أصحاب العمل فيما خيص نقابات واتحادات العمال

 .اجلور والرواتب، ظروف العمل يف ضوء الوضع املايل للمشروعحتديد 

  اإلحصائيات املتعلقة بقطاعي التجارة والصناعةوذلك إلعداد الغرف التجارية والصناعية. 

  املالية للمشروع كثقافة عامة لحيتاجون ملعرفة األحواالجمهور.  

 :األطراف الذين لهم رقابة قانونية ومصلحة علمية منها -

 إىلتاج حت....) .الضرائب، دائرة اإلحصاءات العامة، اجلمارك(الحكومية ذات العالقة الدوائر 

معلومات تساعد  إىلالشركة بالقوانني، كما حتتاج  إلتزاممعلومات تساعدها يف التأكيد من مدى 

  .يف تقدير الضرائب ومدى قدرة الشركة على تسديدها

 اليت حتتاج للقوائم املالية والبيانات احملاسبية للفصل يف أمور املنازعات بني  السلطات القضائية

 .ذلك إىليف وجهات النظر الضريبية وما  اإلختالفأصحاب املشروع أو الغري، أو 

  الدراسة  املالية ألغراض القوائم إىلحيتاجون  الذينالباحثون الماليون والمختصين والطلبة

 .والتحليل والبحوث
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اجلدير ذكره أن فئات مستخدمي القوائم املالية تتسع لتشمل مجيع من هلم مصلحة يف الشركة ومن 

سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، ومن هذه الفئات اليت مل يرد ذكرها ضمن اإلطار الصادر عن جلنة معايري 

  .واملنافسونإدارة املنشأة، احملللون واملستشارون املاليون، السوق املايل : احملاسبة الدولية

ويوضح اإلطار املفاهيمي أن العامل املشرتك جلميع مستخدمي القوائم املالية هو احلصول على معلومات 

تساعدهم يف عملية تقييم مدى قدرة املنشأة يف توليد تدفقات نقدية أو تدفقات شبه نقدية وتوقيت ودرجة 

  .)1(التأكد يف مدى حصول هذه التدفقات يف املستقبل

 : أهداف القوائم المالية -1-2

موعات متنوعة من مستخدميها إلعالمهم باملركز املايل واألداء  جيب أن توفر القوائم املالية معلومات 

املايل والتغريات يف املركز املايل، واليت ميكن أن تؤثر على قدرات املستخدمني حبيث تكون هلم القدرة على تقييم 

ذات غرض عام لتزويد  مكونات القوائم املالية) 1(د املعيار احملاسيب الدويل رقم ، ولقد حد)2(اإلدارة ومساءلتها

م إختاذاملستخدمني مبعلومات حماسبية تساعدهم يف      :)3(وقد حددها جملس معايري احملاسبة الدولية باآليت ،قرارا

 :)المركز المالي(قائمة الميزانية العمومية  -1-2-1

ــة العموميــة املركــز املــايل للوحــدة            ــة معينــة  اإلقتصــاديةتظهــر امليزاني ــاريخ معــني أي يف نقطــة زمني املعينــة يف ت

ـا تبـني  وبذلك عادة ما يطلق عليها أيضا يف املمارسة العملية، قائمة املركز املايل وهي قائمة تارخييـة يف األسـاس أل

 اتلتزامــاإلاألصــول، : لفعــل علــى ثالثــة عناصــر أساســية وهــياألثــر الرتاكمــي للعمليــات واألحــداث الــيت وقعــت با

                                                             
  .5: ، صمرجع سابق مجعة محيدات، نصار،أبو  حممد )1(
 توفيق حسن يوسف أبو شربة، تقييم اإلبالغ املايل وممارسات اإلفصاح للشركات املدرجة يف سوق فلسطني ألوراق املالية على ضوء املتطلبات )2(

  .42: ، ص2009أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية،  ،ية وتوقعات املستثمرينالقانونية احمللية ومعايري احملاسبة الدول
   :ملزيدا من التفصيل إرجع إىل )3(

  .6: مرجع سابق، صمحيدات، مجعة أبو نصار،  حممد -                  
  منشورات ذات السالسل،  ،الطبعة األوىل، مقدمة يف احملاسبة املاليةالبسام، ، صادق حممد العظمةحممد امحد العاديل، يوسف عوض  -                

  .82-78: ، ص ص1986الكويت، 
  .178:، ص2005حيي حممد أبو طالب، نظرية احملاسبة واملعايري احملاسبية، الدار اجلامعية، مصر،  -                
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ة معين املعينة يف تاريخ معني أي يف نقطة زمنية اإلقتصاديةوحقوق امللكية تظهر امليزانية العمومية املركز املايل للوحدة 

ـا تبـني يف املمارسة العملية، قائمة املركز املايل وهي قائمة تارخييـة  وبذلك عادة ما يطلق عليها أيضا يف األسـاس أل

 اتلتزامــاإلاألصــول، : األثــر الرتاكمــي للعمليــات واألحــداث الــيت وقعــت بالفعــل علــى ثالثــة عناصــر أساســية وهــي

  .وحقوق امللكية

  :قائمة الدخل -1-2-2

ــا تعـد قائمـة الـدخل مـن القــوائم املاليـة األساسـية  إذ تتضـمن جـزءا كبــريا مـن املعلومـات املفيـدة واملالئمـة         أل

قائمة حركة تغطي الفرتة بني تارخيي قائمة امليزانية، كما تساعد قائمـة الـدخل مسـتخدمي القـوائم املاليـة علـى التنبـؤ 

ا تتضمن قائمة الدخل أثر كافة العمليات واألحـداث مبالتدفقات النقدية يف املستقبل بعدد من الطرق املختلفة، ك

خــالل الفــرتة بعــد اســتبعاد العمليــات الرأمساليــة الــيت تــتم مــع أصــحاب تغــري حقــوق امللكيــة  إىلوالظــروف الــيت أدت 

  . رأس املال بصفتهم مالكا

  :قائمة التدفقات النقدية -1-2-3

الغــرض الرئيســي مــن قائمــة التــدفقات النقديــة هــو تــوفري معلومــات مالئمــة عــن املتحصــالت واملــدفوعات   

ــة للمنشــأة خــالل الفــرتة ــتم تصــنيف املتحصــالتالنقدي واملــدفوعات النقديــة خــالل الفــرتة يف قائمــة التــدفقات  ، وي

  :النقدية إىل ثالثة أنشطة خمتلفة هي

 ؛ت اليت تدخل يف حتديد صايف الدخلوتتضمن اآلثار النقدية للصفقا :األنشطة التشغيلية 

  ســواء (ات والــتخلص منهــا اإلســتثمار وتتضــمن تقــدمي القــروض للغــري وحتصــيلها، اقتنــاء  :يةاألنشــطة اإلســتثمار

 ؛)استثمار يف ديون أو حقوق ملكية

 وحقوق امللكية وتشمل اتلتزاماإلوختتص ببنود  :األنشطة التمويلية:  

م أو رد هذه  -   ؛اتاإلستثمار احلصول على رأس املال من املالك وإمدادهم بعائد على استثمارا
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  .اقرتاض األموال من الدائنني وسداد األموال املقرتضة -

   :التغير في حقوق المساهمينقائمة  -1-2-4

  :قائمة التغري يف حقوق املسامهني مايلي تبني   

   ؛كامل التغيريات يف حقوق املسامهني -

التغيريات يف حقوق املسامهني عدا عن تلك الناشـئة عـن العمليـات الرأمساليـة مـع املـالكني والتوزيعـات  -

  . عليهم

  :السياسات المحاسبية واإليضاحات -1-2-5

ــة  تالبيانــا عبــارة عــن   احملاســبية الــيت تتبعهــا املؤسســة واإليضــاحات املتممــة للقــوائم املاليــة، وللمؤسســة حري

ا احملاسبية، ومن أمهها    :ومرونة يف عرض الطريقة املناسبة لإلفصاح عن سياسا

يـة عرض أسس إعداد القوائم املالية والسياسـات احملاسـبية املتبعـة يف معاجلـة املعـامالت واألحـداث املال -

 اهلامة؛

الواجــــب اإلفصـــاح عنهــــا والــــيت مل يـــتم عرضــــها يف صـــلب القــــوائم املاليــــة عــــن السياســـات  اإلفصـــاح -

 ؛ةاألساسي

اإلفصاح عن أي بيانات أو معلومات إضافية خصوصا تلك اليت مل يتم عرضها يف القوائم واليت جيب  -

  .اإلفصاح عنها إلعطاء صورة عادلة للقوائم املالية

ات ملـدى القوائم تعد وتقدم على األقل سنويا وهي موجهة خلدمة احلاجات العامة من املعلومـمثل هذه إن و     

القـوائم تزيـد عـن تلـك املقدمـة يف  عن القوائم السابقة ينتج النظام احملاسيب معلومات واسع من املستخدمني، فضال
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كمـا ينـتج  دها القوائم املالية السـابقةما يف شكل قوائم إضافية أو كشوفات تفصيلية أو مالحظات بالبنود اليت تور إ

. تقارير ضريبية أو تقارير تقدم للبنوك للحصول على ائتمان أو قروض مثال، النظام احملاسيب تقارير خاصة  

 : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -1-3

ملستخدمي تعد اخلصائص النوعية صفات جتعل املعلومات املعروضة يف القوائم املالية ذات فائدة 

املعلومات احملاسبية، وجتعلها ذات جودة عالية، وتكون ذات فائدة كبرية لكل من املسوؤلني عن وضع املعايري 

املناسبة واملسؤولني عن إعداد التقارير املالية يف تقييم نوعية املعلومات اليت تنتج عن تطبيق الطرق واألساليب 

  . )1(احملاسبية البديلة

  :الفروض األساسية  -1-4

  :)2(هي الفروض اليت يتم إعداد القوائم املالية مبوجبها وذلك وفق الفرضيتني التاليتني

وإعداد قائمة  اإلستحقاقجيب على املنشأة إعداد قوائمها املالية مبوجب أساس : اإلستحقاقأساس  -

باملصروفات اليت ختص الفرتة املالية سواء مت دفعها أو  اإلعرتاف اإلستحقاقأساس  التدفقات النقدية، ويتطلب

ات املكتسبة واملكاسب األخرى سواء مت قبضها أو مل يتم أي بغض النظر اإليرادب اإلعرتافمل يتم، وكذلك 

يؤدي إىل حتقيق أهداف القوائم املالية املمثلة يف تقدمي  اإلستحقاقة الدفع أو القبض وتطبيق أساس عن واقع

  .ا خالل فرتة معينةأعماهلات حول املركز املايل للمنشأة ونتائج املعلوم

فرتاض أن املنشأة إيري اإلبالغ املايل الدولية يتم عند إعداد القوائم املالية بإتباع معا :يةستمرار اإلفرض  -

يتها أو أن لدى إدارة إستمرار املستقبلي، وعند وجود شكوك حول  مستمرة إىل أجل غري حمدد يف املدى

ا بشكل جوهري، عندها جيب اإلفصاح عن حاالت عدم التأكد املتعلقة أعماهلاملنشأة نية للتصفية أو تقليص 

  . يةستمرار اإلبعدم 

                                                             
ثر توجه معايري احملاسبة حنو القيمة العادلة على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف ظل األزمة املالية العاملية، جملة كلية أصاحل،  إبراهيمرضا  )1(

لد رقم  2، العدد رقم اإلسكندريةالتجارة للبحوث العلمية، جامعة    .34: ، ص2009، 46ا
  .13: ، صمرجع سابقأبو نصار، مجعة محيدات ، حممد  )2(
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  :عناصر القوائم المالية -1-5

، وقائمة التدفقات النقدية قائمة الدخل، ايلقائمة املركز امل :كل من تتضمن القوائم املالية األساسية 

  :)1(من العناصر التالية كونتوت

هي موارد خاضعة تسيطر عليها املنشأة نتيجة ألحداث سابقة، والذي يتوقع أن تتدفق  :األصول -

 منها منافع اقتصادية مستقبلية؛

مايل على املنشأة ينجم عن أحداث سابقة الذي يتوقع أن تؤدي  إلتزامهي عبارة عن  :الخصوم -

 تسويته إىل تدفق صادر من املنشأة ملوارد تتضمن منافع اقتصادية؛

ا؛إلتزامهي عبارة عن احلصة املتبقية يف أصول املنشأة بعد استبعاد كافة  :ملكيةالحقوق  -  ا

خالل الفرتة احملاسبية على صورة تدفقات واردة أو  اإلقتصاديةعبارة عن الزيادة يف املنافع  :الدخل -

ما  إستثناءبي يرتتب عليه زيادة حقوق ملكية ، والذاتلتزاماإلزيادة يف األصول أو اخنفاض يف 

 يتعلق باملسامهات من املشاركني يف حقوق ملكية؛

خالل الفرتة احملاسبية على صورة تدفقات  اإلقتصاديةعبارة عن االخنفاض يف املنافع  :المصروفات -

ما  إستثناءبات تؤدي إىل اخنفاض يف حقوق ملكية إلتزامصادرة أو استنفاد للموجودات أو تكبد 

  .يتعلق بالتوزيعات على املشاركني يف حقوق امللكية

  : مفاهيم رأس المال -1-6

املايل الدولية على مفهومني لرأس املال، املفهوم املايل واملفهوم  اإلبالغيركز إطار العمل املفاهيمي ملعايري     

  :املادي وذلك فيما يلي

 القيمة  الربح فقط إذا كانت إحتسابيف ظل هذا املفهوم يتم  :المحافظة على رأس المال المالي -

                                                             
، 2006 عباس علي مريزا، جراهام جيه هولت، ماغنوس اوريل، ملخص عن كتاب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، املطابع املركزية، عمان، )1(

  .9: ص
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اية الفرتة تزيد على القيمة املالية أو النقد يف بداية  ية لصايف املوجوداتاملالية أو النقدية لصايف املوجودات يف 

م خالل الفرتة؛الف   رتة وذلك بعد استبعاد أية توزيعات على املالك أو مسامها

الربح فقط إذا كانت  إحتسابيف ظل هذا املفهوم يتم : المحافظة على رأس المال المادي -

اية الفرتة  اإلنتاجقدرة  املادية أو القدرة التشغيلية للشركة أو املوارد أو األموال املطلوبة لتحقيق هذه القدرة يف 

م خالل الفرتة اإلنتاجتفوق قدرة    .املادية يف بداية الفرتة أو مسامها

يريات يف أسعار الرئيسي بني مفهومني احملافظة على رأس املال إىل معاجلة تأثريات التغ اإلختالفويرجع       

اية  موجودات ومطلوبات الشركة وبصفة عالية ميكن للشركة احملافظة على رأمساهلا إذا كان لديها رأس مال يف 

الفرتة مساويا ملا كان لديها يف بداية الفرتة، وأي مبلغ زائد عما يلزم للمحافظة على رأس املال يف بداية الفرتة 

  .)1(يعترب ربح

  : تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية -2

إن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، ما هي إال املعايري اليت أعلن عنها جملس معايري اإلبالغ املايل 

الدولية اليت كانت تعرف مسبقا مبعايري احملاسبة الدولية، وقد صدرت عن جلنة معايري احملاسبة الدولية وهي اهليئة 

لس معايري احملاسبة الدوليةالسابق   .ة 

وعرض القوائم  معايري اإلبالغ املايل الدولية إىل حتديد أسس الطريقة السليمة لتحديد وقياس دفو 

ا ، للمنشاة املالية وتأثري العمليات واألحداث والظروف على املركز املايل وإرشادات  مناذجوميكن تعريف املعايري بأ

   . )2(عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية للمحاسبة والتدقيق ومراجعة احلسابات

دف،  اسبية صادرة عن جملس معايري احملاسبة الدوليةحممعايري اإلبالغ املايل الدولية تفسريات وتعد             كما 

                                                             
معايري احملاسبة الدولية، كلية العلوم  إطارباستخدام مفهوم القيمة العادلة، يف  لألصولأبو زر، احملاور الرئيسية للقياس احملاسيب  إسحاقعفاف  )1(

  .4: ، ص2008واملصرفية، جامعة البرتاء، األردن،  اإلدارية
(2)Jenny Stewart &Pamela Kent, Corporate governance and disclosures on the transition to international financial 
reporting standards, School of Business Journal, 2008, available online:  
      http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/130. 

http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/130.
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إىل تـوفري معلومـات ذات جـودة عاليـة وتتمتــع بالشـفافية وقابلـة للمقارنـة يف البيانــات املاليـة والتقـارير املاليـة األخــرى 

ـــة يف  ، )1(اإلقتصـــاديةالقـــرارات  إختـــاذملســـاعدة املســـتثمرين يف أســـواق املـــال العامليـــة واملســـتخدمني للمعلومـــات املالي

ا واهلدف منها امل إستعراضوسنقوم ب   : اجلدول التايل وفقعايري من حيث التسمية وتاريخ بداية العمل 

  املايل الدولية اإلبالغمعايري ): 1-3(اجلدول رقم 

  الهدف   تاريخ االصدار  اسم المعيار
 ملعايرياتبين : 01معيار 

الدولية إلعداد التقارير 
   املالية للمرة األوىل

: منذ ساري 2003 يونيو
1/1/2004  

ضمان أن حتتوي البيانات املالية األوىل للمنشأة على معلومات ذات جودة عالية، وأن 
تكون واضحة للمستخدمني وقابلة للمقارنة، وتوفر بتكلفة ال تتجاوز املنافع املتأتية 

  .للمستخدمني
  

الدفع على : 02معيار 
  سهمأساس  األ

ساري مفعول  2004 فرباير
1/1/2005  

 أسهميبني املعاجلة احملاسبية للعمليات اليت تستلم مبوجبها الشركة السلع واخلدمات مقابل 
  .حيدد مبلغه على أساس القيمة السوقية للسهم العادي أو املمتاز إلتزامالشركة أو مقابل 

  
ندماج إ: 03معيار 

  عمالاأل

  
 2004 مارساصدر 

  وأصبح ساري املفعول

 عمالتعزيز املالئمة واملوثوقية والقدرة على مقارنة املعلومات حول اندماج األ إىليهدف 
ا املالية، و  املضمونة وأية حصة غري مسيطرة يف املنشأة  اتلتزاماإلوتأثرياته يف بيانا

املشرتاة، ويتم حتديد ما يتم اإلفصاح عنه من معلومات ليتمكن مستخدمو البيانات من 
  . تقييم االندماج وآثاره

عقود : 04معيار 
  التأمني

ساري و  2004 مارس
  1/5/2005املفعول 

 اإلعرتافعن البيانات املالية و  اإلفصاحأول معيار يتناول نشاط التأمني من حيث 
  .ياس، ومت إدخال تعديالت على حماسبة شركات التأمني املتعلقة بعقود التأمنيوالق

األصول : 05معيار 
غري املتداولة واحملتفظ 

 للبيع برسم ا
  والعمليات املتوقفة

ساري  2004 مارس
  1/1/2005املفعول 

بها اإلحتفاظيعاجل املعاجلة احملاسبية للموجودات الثابتة اليت تتوقف عن اخلدمة ويتم 
، كما يتم قياس وعرض األصول بشكل منفصل يف بيان املركز املايل وعرض بقصد البيع

  .نتائج العمليات يف بيان الدخل الشامل

ستكشاف إ: 06معيار 
  وتقييم املوارد املعدنية 

ساري  2004ديسمرب 
  1/1/2006فعول امل

، وأن د املعدنيةر ستكشاف وتقييم املوايار هو حتديد التقارير املالية إلاهلدف من هذا املع
  . تعرتف وتفصح املنشأة املبالغ يف البيانات املالية لتأكيد حدوث النفقات النقدية

األدوات : 07معيار 
  اتفصاحاإل :املالية

واألداء  املالية بياناتتقييم أمهية ال إىلتقدمي إفصاحات عن البيانات املالية الذي سيؤدي   2005أغسطس 
ا   .املايل للمنشأة، وطبيعة ومدى املخاطر النامجة وكيفية إدار

 القطاعات: 08معيار 
  التشغيلية

 يف ساري 2006 نوفمرب
1/1/2009  

للمنشأة، وتقييم طبيعة النشاطات التجارية اهلدف منه تقدمي تقرير عن األداء املايل 
  .اليت تعمل فيها اإلقتصاديةوآثارها املالية والبيئات 

األدوات : 09معيار 
  املالية

الصادر يف تشرين الثاين 
2009  

عرض معلومات  إىلاملالية يؤدي  اتلتزاماإلإلعداد التقارير املالية لألصول و  مبادئوضع 
  .ومفيدة ملستخدمي البيانات املالية مالئمة

البيانات : 10معيار 
  املالية املوحدة

يف  وساري 2011ماي 
  2013يناير  01

الة سيطرت ح ففيللبيانات املالية املوحدة، ) 27(حيل جزئيا حمل معيار احملاسبة الدويل 
مفهوم متالك أغلبية حقوق التصويت، فليس هناك أي تغيري يف إشركة على شركة تابعة ب

  .، وهو يتضمن تفسريا أكثر وضوح ملفهوم السيطرةالتوحيد أو يف األساليب أو يف التنفيذ
                                                             

  .2011، عمان، املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، اجلزء األول، جممع العريب للمحاسبني القانونيني) 1(
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الرتتيبات : 11معيار 
  املشرتكة

  
  2011ماي  12

يناير  01يف  وساري
2013  
  

يتطلب تسجيل و ) الفوائد يف املشروعات املشرتكة( 31حمل معيار احملاسبة الدويل حيل 
طريقة حساب  إستخداماملشرتكة كاستثمار ودمج احلسابات ب حصة الشركة يف املشاريع

ات يف املشروع املشرتك  اإلستثمار يتطلب أن تقدم رصيدها اخلتامي يف  والذيامللكية، 
كحساب مستقل ووضع البيانات املالية وحصتها يف صايف الدخل من املشروع املشرتك  

  .كبند مستقل أيضا يف بيان الدخل الشامل

  
اإلفصاح : 12معيار 

عن احلصص يف 
  املنشآت األخرى

    
  2011ماي  12

يناير  01يف  وساري
2013  

يف الشركات الزميلة  ات يف الشركات التابعة والشراكاتاإلستثمار اإلفصاحات املتعلقة ب
املعلومات اليت متكن مستخدمي البيانات املالية من تقييم  ، يوضحوالشركات املهيكلة
قيود على األصول املوحدة واملطلوبات وللمخاطر الناشئة عن  ووضعأساس السيطرة، 

   .املصاحل يف الكيانات منظم غري جممعة ومشاركة األقلية يف أنشطة الكيانات املوحدة

قياس : 13معيار 
  القيمة العادلة

  2011ماي  12
يناير  01يف  وساري

2013  

تزويد الشركة مبعلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقا ملعاير التقارير  إىليهدف 
ا ملزمة أو مسموحة   .املالية الدولية يف حال كو

  .ixص  ،2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، : املصدر

   : )1(ا الدولية مه اإلبالغ املايل عايريمل إن هناك مصدرين لدعم وتأييد ميكن القو ومما سبق 

وإقرارها والتوصية تها هو مسامهة املنظمة الدولية للبورصات العاملية يف مراجع :المصدر األول -

 .ها يف كل عمليات القيد والتداول اخلارجي للشركاتإستخدامب

 الصادر عن الربملان األورويب الذي يلزم 2002لسنة  1606 :هو التشريع رقم :المصدر الثاني -

 معايري اإلبالغ إستخدامالعاملة أو املقيدة يف أي دولة من دول االحتاد األورويب بأن تبدأ يف الشركات 

تمعة وذلك املايل   . 2005يناير  1من  اإعتبار الدولية يف إعداد القوائم مالية ا

ا وفق معايري تطبق و وجيب أن    :)2(املايل الدولية اإلبالغمتسك الشركات التالية حسابا

   ؛مجيع الشركات اليت يتم تداول أسهمها يف هيئات أسواق املال بتطبيقها زمتل :المساهمةالشركات  -     

                                                             
مقدمة إىل الندوة ياسر أمحد اجلرف، أمهية تطوير معايري احملاسبة يف اململكة العربية السعودية لتحقيق التوافق مع معايري احملاسبة الدولية، ورقة عمل  )1(

  .11: ، ص2010الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية، 
)1( David Hawkins, New IAS Standards Decision Time for IAS Firms, Institution and Countries Accounting 

Bulletin. 20, Merill lynch, Harvard, 1997. 
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شركات القطاع اخلاص غري املسامهة أن تطبق املعايري ملا ستحققه من  تنصح: الشركات غير المساهمة -     

   ؛ية والدوليةلشركات املالية الوطنمنافع على املستوى األداء الداخلي ويف تعاملها مع ا

أصدر جملس معايري اإلبالغ املايل الدولية معيار خاص بالشركات  فقد :الشركات الصغيرة والمتوسطة -     

 .الصغرية ومتوسطة احلجم وهي معايري مبسطة تركز على احتياجات تلك الشركات

  :مراحل تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية -2-1

  :)1(املالية الدولية ضمن املراحل التالية اإلبالغتعددت مراحل تطبيق واعتماد معايري 

 إىلي مرحلة متحفظة، تضع الشركة حتت املراقبة للوصول ه: المرحلة التمهيدية :المرحلة األولى -

  : منفعتني رئيسيتني مها

مستوى عال من فهم تأثري معايري اإلبالغ على األرقام  إىلتشخيص حماسيب من أجل الوصول  -

  ؛ولتسليط الضوء على مشاكل حماسبيةوالنسب املالية الرئيسية، 

 .التوصية بالرتكيز على قضايا العمليات تشغيلية، وإدارة املوارد واملشاريع -

  :وتشمل :بداية التحول :المرحلة الثانية -

  ؛شكل فعال وكفءب عمالففي حني تبدأ عملية إدارة التحول، جيب أن تستمر األ :إطالق المشروع -

قرارات معلومة للجميع فيما يتعلق مبعايري  إىلوهذا يؤدي  :تقييم عناصر التغيير والقضايا المتعلقة -

 والتغريات يف العمليات اإلبالغ املايل الدولية من حيث السياسات احملاسبية واسرتاتيجيات التحول

  ؛واألنظمة

   حبيث تقوم الشركة بإعداد القوائم املالية كافة وفقاً ملعايري اإلبالغ املايل :األولىتحويل الحسابات  -
                                                             

مة العادلة يف ضوء التغريات يف معايري اإلبالغ املايل الدولية على اإلبالغ املايل يف يمعتز أمني عبد احلميد السعيد، أثر اإلفصاح باستخدام مفهوم الق) 1(
  .54: ، ص2008مني األردنية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية، أركات التش
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الداخلي ودراسة التغريات الرئيسية اليت طرأت على ( ستخدامالدولية، على أن تبقى هذه القوائم لإل

 .القوائم املالية نتيجة تطبيق معايري اإلبالغ املايل

ستمكن هذه املرحلة الشركة من تطبيق أساس لبنود التغيري يف  حيث: الدخول في األعماق :المرحلة الثالثة -

تقود السياسات ساملوارد البشرية، و أنطمة اإلبالغ املايل نتيجة اللغة اجلديدة لإلبالغ املايل وحيتوي هذا التغيري 

إجراءات جديدة وإعادة هيكلة متوقعة وأنظمة  إىلاملبنية على أساسها معايري اإلبالغ املايل  احملاسبية اجلديدة

 . جديدة وقوية وبناء نظام نقل املعرفة

  :محددات تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية -2-2

  : )1(، وتتمثل فيما يليحمددات وراء الرغبة الدولية يف تبين املعايري اإلبالغ املايل الدوليةتوجد 

   :وتتكون البنية األساسية احملاسبية من :البنية األساسية المحاسبية -           

  ؛األوراق املالية والبنوك وغريها وجود كيانات قوية ذات مصلحة يف تنظيم املعايري كهيئات تداول -

 ؛ القرار ختاذإلوجود تنظيم متكامل ومستقل لتطوير وصناعة املعايري يتضمن بصفة أساسية جملس مستقل  -

 راسات احملاسبية لتطوير املعايريمركز للبحوث والد ،اري متخصص لتقدمي املشورة والدعمجملس استش -

 ؛دار التفسريات التطبيقية الالزمةجملس إلصو 

 . وجود موارد مالية وبشرية كافية، وجود ممارسة مهنية قوية متمثلة يف احملاسبني ومكاتب احملاسبة -

إن ظهور الشركات متعددة اجلنسيات قد كثف اجلهود إلصدار  :اتالجنسيالشركات المتعددة  -

وأبرزها كيفية  ،بية اليت صاحبت قيام هذه الشركاتمعايري اإلبالغ املايل الدولية من أجل معاجلة املشكالت احملاس

احملاسبية حبسب عدد  للعديد من املبادئ أن تعد قوائم مالية وفقالذا وجب عليها ، إعداد البيانات املالية املوحدة

  .معلومات احملاسبية مرتفعة إنتاجومن هنا تصبح تكلفة  الشركات التابعة هلا مث عليها أن تعيد صياغة قوائم موحدة

                                                             
  .16-15: ص ، صمرجع سابقياسر أمحد اجلرف،  )1(
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 اإلقتصاديةرأس املال لتنفيذ النشاطات  إىللحاجة املتزايدة لنظرا  :التداول في األسواق العالمية -           

، أسهمها يف البورصات العاملية اليت تتداول املعلومات املالية عن الشركات إىلاملختلفة وحاجة املمولني واملستثمرين 

كل شركة سوف ، و قبل أولئك املستثمرين واملقرضني عليها تطبيق معايري حماسبية موحدة قابلة للفهم من وجب

ري الدولة املنشأة والثانية وفقا ملعايري الدولة ملعاي ألوىل وفقامن القوائم املالية ا تكون مطالبة بإعداد جمموعتني

التداول يف الدول  وإذا تصورنا تداخل العالقات الدولية على هذا النحو فإن صعوبة اإللزام بقواعد، املضيفة

   .الية للشركات الوطنية يف اخلارجاملتعددة سوف حتول دون قيد وتداول األوراق امل

صعوبة قراءة وفهم القوائم املالية ات األجنبية اإلستثمار عمليات  رافقت :في األسواق العالمية اإلستثمار -

لدول املستثمر فيها، ومع القيود املفروضة على قدرات املستثمر األجنيب يف فهم اة اسبحموفقا ملبادئ املعدة 

وهلذا بدأت الدول  اإلستثماروبالتايل زيادة تكلفة ، يةاإلستثمار املاليني واملؤسسات  احملللني إىلة أصبح يلجأ احملاسب

لدولية إما بصورة املستثمر فيها تبحث عن أبسط القواعد اليت ختفض التكلفة ومنها تبىن معايري اإلبالغ املايل ا

  .اتاإلختالفعند إعداد القوائم املالية مع اإلفصاح عن هذه  ات ضئيلة جدااإلختالفوافقة جتعل متمطلقة أو 

   :بتطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية لتزاممدى اإل -2-3

  ياإختيار ايل الدولية يف الغالب يتضح من أهداف جلنة معايري احملاسبة الدولية أن تطبيق معايري اإلبالغ امل  

 املالية يفوبالتايل تكون األولوية يف التطبيق عند إعداد القوائم ، معايري إرشادية غري ملزمة دولياها متثل إعتبار ب

   :للمعايري والنظم والقوانني احمللية وذلك عندما ختتلف عن معايري اإلبالغ املايل الدولية، إذ يراعي ما يلياملرحلة 

  ؛حتاد الدويلتطبق معايري اإلإذا كانت معايري املطبقة يف القطر أقل من املعايري الذي أقرها االحتاد الدويل  -

ايري القطر القطر أكثر وأشد قوة من معايري اإلبالغ املايل الدولية تطبق معإذا كانت املعايري املطبقة يف  -

 ؛الذي تؤدي فيه اخلدمة
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إذا كانت املعايري املطبقة يف الدولة األم صاحلة وأقوى وأشد صرامة من املعايري يف القطر الذي تؤدى فيه  -

  .)1(اخلدمة تطبق معايري القطر األم

   :)2(تبني الدول لمعايير اإلبالغ المالي الدولية المساعدة على انتشارالعوامل  -3

يصعب يف الوقت احلاضر تفهم أداء الشركات عندما تنشأ املعلومات املالية يف مواقع جغرافية خمتلفة حيث 

قواعد ومعايري وتشريعات حماسبية خمتلفة وبالتايل توجد قيم  إستخدامالعديد من هذه الشركات تعد قوائمها املالية ب

ومن هنا جاءت احلاجة املاسة لوجود معايري حماسبية متجانسة  ،اإلقتصاديةأو مقاييس خمتلفة لنفس األحداث 

  .وإبالغ ماهلا بلغة حماسبية واحدة

س أالعامل يقف عائقا بالنسبة لعوملة ر ية متناغمة حول فتقار يف الوقت احلاضر لقواعد ومعايري حماسبإن اإل

ية املتاحة وقيام املستثمرين اإلستثمار قدرات مبنية على املعرفة بالنسبة للبدائل  إختاذاملال، وحيد قدرة املستثمرين يف 

ية وباملثل بالنسبة للشركات من أجل قياس اإلستثمار ومستخدمي البيانات املالية اآلخرين بعملية املقارنة للفرص 

إن مثل هذا االفتقار لقابلية املقارنة بني القوائم املالية العاملية ، ائها مقارنة مع الشركات املنافسةقييم أوضاعها وأدوت

  :يؤثر على ما يلي

  ؛خارج حدودها اجلغرافية أعمالام بقرار الشركة خبصوص القي -

م حول مراجعة وحتليل   -  ؛للمنشأة األجنبيةكفاءة الدائنني توصيات احملللني املاليني وتقديرا

 ؛الدويل اإلستثمارقرارات اقتصادية رشيدة فيما يتعلق بفرص  ختاذإلقدرة أي مستثمر  -

 .قرار املنظمة احمللية بالنسبة للتعامل مع املورد األجنيب -

   :، تتمثل يفعوامل اليت تساعد وتدعم تطور وانتشار معايري اإلبالغ املايل الدوليةكما توجد عدة  

                                                             
  .24: ، صمرجع سبق ذكرهيوسف حممد جربوع، سامل عبد اهللا حلس،  )1(
مبعايري اإلفصاح الواردة يف معايري احملاسبة الدولية وتعليمات هيئة األوراق  مجعة محيدات، مدى التزام الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان،) 2(

  .126-125: ص ، ص2004املالية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية، 
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ا متثيل عاملي لإلبالغ املايل إكتساب إىلإن تبين الدول النامية ملثل هذه املعايري الدولية يهدف  - ، كما أ

ا  هلامفيدة  ا، حيث يصعب على تلك ال إىلتفتقر كو دولة تطوير معايري خاصة وجود معايري خاصة 

  ؛حملدودية اإلمكانيات املادية والفنية لديها ا نظرا

عرب  ستخداماإلبالغ املايل الدولية يف حتسني عملية املقارنة للقوائم املالية وجعلها أسهل لإلتساعد معايري  -

 ؛البلدان املختلفة، خاصة مع تسارع منو أسواق املال العاملية

مفيدة للشركات متعددة النشاط خلدمة عمالئها األجانب من جهة، وتوحيد القوائم املالية من جهة  -

 ؛أخرى

دولة معينة ملعايري حماسبية لدولة أخرى بسبب السيادة الوطنية، ولكن تبىن معايري من الصعب تبين  -

 ؛ستحسانا وقبوالإيلقى "  حماسبية عامليةجملس معايري"اإلبالغ املايل الدولية صادرة من جهة حمايدة 

يها ثقة أكرب يعط ساس معايري حماسبية موحدة عاملياإن وجود خصائص نوعية للبيانات املالية املبنية على أ -

 ؛وقابلية للمقارنة هلذه البيانات ومالئمة

إن تبين معايري اإلبالغ املايل الدولية حيقق للبيانات املنشورة املعدة واملدققة مبوجب تلك املعايري مسة  - 

  .مسيت القبول العام والقابلية للمقارنة إىلاملوثوقية وذلك باإلضافة 

ملايل الدولية اليت ميكن املعوقات اليت تقف يف سبيل تبين معايري اإلبالغ اهناك العديد من لكن توجد        

   :يف النقاط التالية تلخيصها

  ؛وتنظيمية تتعلق بكل دولة على حدهعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية  -

 ؛وطنية السائدة واحلالة السياديةالتضارب بني املعايري الدولية والتشريعات والقوانني ال -

 ؛صعوبة تطبيقها على مؤسسات الصغرية، و املعايري احمللية مبعايري حماسبية أخرى إستبدالصعوبة  -

 ؛ احملاسبية يف خمتلف دول العاملات املوجودة يف املعايرياإلختالفصعوبة التنسيق بني  -

 ؛ونظام الضرائب وغريهااختالف اللغة والثقافة والتقاليد ومستوى التعليم ودرجة التنمية  -
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 ؛خبصوص تطبيق املعايري متزايدا معايري حملية خيلق عبئا إىلتبين معايري اإلبالغ املايل الدولية إضافة  -

  . احلاجة لوجود مجعيات أو هيئات وهيئة قوية إللزام تطبيق هذه املعايري مع وجود الدعم احلكومي هلا -

  : )IFRS1،1  IAS، 32 IAS ،39 IAS ،7IFRS)1 العالقة ذات المعايير -4

إن تبين معيار عقود التأمني من قبل شركات التأمني يرتتب عنه االعتماد على معايري ذات عالقة مع 

  ، معيار عرض القوائم املاليةIFRS1معيار تبين معايري االبالغ املايل الدولية ألول مرة : املعيار، واليت تتمثل يف

IAS1، باملعايري  ها ملعيار عقود التأمني وهي تتعلقكما توجد معايري تعود إليها شركات التأمني عند تطبيق

 اليت واخلصوم األصول إستثناءب، 32IAS ،39IAS ،7IFRS :املاليةاخلاصة بتقييم األصول واخلصوم 

 .2IFRSواملعيار  IAS19املعيار يف إليها املشار كمنافع املستخدمني: أخرى معايري تطبيق جمال يف تدخل

   :)IFRS1( مرةتبني معايير اإلبالغ المالي الدولية ألول ) 1(بالغ المالي الدولي رقم معيار اإل  -4-1

، وهو موضع تطبيق للشركات اليت ستصدر قوائمها ألول مرة حسب 2003لقد أصدر املعيار يف سنة 

IFRS  املايلويطبق هذا املعيار أيضا على اإلبالغ ، 2004بداية أو بعد كانون الثاين من سنة  ا منإعتبار 

  هذا املعيار  ويتطلبالتقارير املالية املرحلية، : 34حىت لو كانت املنشآت تطبق معيار احملاسبة الدويل رقم املرحلي 

  :أن تقوم بكافة معايري اإلبالغ املايل الفاعلة بتاريخ اإلبالغ املايل، عليها القيام مبا يليمن املنشآت 

 ؛اتلتزاماإلبكافة األصول و  اإلعرتاف -

 ات إن مل تسمح معايري اإلبالغ املايل الدولية بذلك؛إلتزامبأي بند كأصول أو  اإلعرتافعدم  -
                                                             

  :للمزيد من التفصيل إرجع إىل ) 1(
-  www.focusifrs.fr,  ( 2013 /01/ 10). 

مع العريب للمحاسبني القانونيني  اجلزء أ إطار املفاهيم واملتطلبات،، 2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  - كانون الثاين   8، عمان، )األردن(مجعية ا
2013.  

  .703: ، ص2008للنشر والتوزيع، عمان،  دار وائل ،ةالعملياجلوانب النظرية و  الدولية واإلبالغ املايل احملاسبةمعايري ، مجعة محيدات، حممد أبو نصار -
- B. Colasse, Comptabilité internationale : les IAS/IFRS, Economica, paris, 2005, p 235. 
- BRUN STEPHAN, L’essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Gualiano Editeur, Paris, 

2004, P51. 
 .2008، عمان، ع، الطبعة األوىل، إثراء للنشر وللتوزي2007معايري التقارير املالية الدولية ، مجال اجلعاراتخالد  -

http://www.focusifrs.fr,
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ومكونات حقوق امللكية بشكل خمتلف عما كان عليه يف  اتلتزاماإلإعادة تصنيف البنود حتت األصول و  -

 السابق؛

مطلوب تطبيقه عند غري  إجراءاملعرتف فيها، وهذا  اتلتزاماإلتطبيق املعايري يف قياس كافة األصول و  -

 التبين األويل ملعايري اإلبالغ املايل الدولية؛

ات وإعفاءات من تطبيقها وبشكل حمدود ويف بعض إستثناءبتسمح معايري اإلبالغ املايل الدولية  -

االت، إذا ما كانت كلفة اإل  .توقعة اليت تعود على املستخدمنيتتجاوز املنفعة امل لتزاما

إن تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية ال يتطلب تطبيقها بأثر رجعي، ولكن يتطلب اإلفصاح عن             

مدى التغريات اليت حصلت وأثرت على املركز واألداء املايل والتدفقات النقدية للمنشأة، نتيجة التحول من املعايري 

    .اإلبالغ املايل الدولية معايري إىلاملعتمدة سابقا 

ضمان نوعية عالية للمعلومات املالية احملتواة يف القوائم املالية املعدة ألول  إىل) IFRS 1(املعيار يهدف 

  : اليت جيب أن تتميز باخلصائص التاليةو  IAS/IFRSمرة حسب معايري 

 قابلية املقارنة بني السنوات السابقة؛تتميز بالشفافية ملستعمليها و  -

ختضع و تسمح مبقارنة املؤسسة مع مؤسسات أخرى و  ،معايري الدوليةمتثل نقطة انطالق للمحاسبة وفقا لل -

 .املبالغ احملتواة يف القوائم املالية لنفس املعاجلة السارية املفعول يف املعايري عند تاريخ تطبيقها هلا ألول مرة

الذي ) 8IAS(الدويل رقم كما يعد تطبيق املعايري ألول مرة يعترب تغيريا يف الطرق احملاسبية حسب املعيار       

هذا من أجل احملافظة على جتانس املعلومات يات احملاسبية للسنوات املاضية و يطبق بطريقة رجعية يف معاجلة املعط

املعايري س احملاسبية بني النظام القدمي و ينتج ذلك ألن طرق القياو  املالية عند مقارنتها بني دورات االستغالل،

  .الدولية خمتلفة
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فإن على الشركات اليت تتبىن املعايري ألول مرة عرض معلومات ) 1(طلبات معيار اإلبالغ رقم وحسب مت  

  :وجيب عليها أن تقوم مبا يلي مالية مقارنة لسنة مالية واحدة على األقل،

 إعداد ميزانية إفتتاحية واليت تعترب نقطة البداية للمحاسبة مبقتضى املعايري؛ -

فتتاحية ومجيع الفرتات املعروضة يف قوائمها املالية احملاسبية يف ميزانيتها اإل تنفس السياسا إستخدام -

  .IFRSوىل اليت تطبق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية األ

  :)IAS1( ليةعرض القوائم الما): 1(المحاسبة الدولي رقم معيار  -4-2

ــاالقــوائم املاليـة عــرض مــايل مـنظم للمركــز املــايل تعتـرب  واهلـدف مــن القــوائم  ،للمنشـأة والعمليــات الـيت تقــوم 

ا النقديـة مبـا يفيـد سلسـلة  املالية ذات الغرض العام هو عرض املعلومات حول املركز املايل للمنشـأة وأدائهـا وتـدفقا

ولتحقيـق هـذا اهلـدف تقـدم القـوائم  املاليـة معلومــات  ،اإلقتصــاديةهم للقـرارات إختـاذعريضـة مـن املسـتخدمني عنـد 

 .التدفقات النقدية، فات مبا يف ذلك األرباح واخلسائرالدخل واملصرو ، قوقاحل، اتلتزاماإلاألصول، : حول ما يلي

املعلومــات األخــرى الــواردة يف اإليضــاحات حــول البيانــات املاليـــة  إىلوتســاعد هــذه املعلومــات باإلضــافة 

ويــتم عــرض ، وبشــكل خــاص توقيــت وتوكيــد النقــد فقات النقديــة املســتقبلية للمنشــأةاملســتخدمني يف توقــع التــد

  :التالية باملعلومات يف التقارير املالية وفقا ألحد األسالي

 صلب القوائم املالية؛ رقم معني دون غريه وتأيت يف إىلاإليضاحات بني قوسني وتستخدم للفت االنتباه  -

 صلب القائمة؛ رقم امللحوظة يف إىلاملالحظات اإليضاحية وتظهر يف أسفل القائمة وهنا يشار  -

 ؛اجلداول املساعدة وهي تساعد على معرفة تفاصيل الرقم اإلمجايل الذي ظهر يف صلب القوائم املالية -

 .البنود املقابلة وهي وضع احلسابات اليت هلا عالقة ببعضها بشكل قريب  -

 ستخداموصف أسس عرض القوائم املالية املعدة لإل إىل) 1(كما يهدف معيار احملاسبة الدويل رقم          

دف ضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة لنفس الشركة عرب الفرتات املالية املتتالية وبني القوائم  العام وذلك 
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ال، وعليه فإن األهداف الرئيسية من املعيار تتلخص يف   :املالية مع الشركات األخرى اليت تعمل يف نفس ا

 للمقارنة؛ قابليتها على التأكيد مع املالية القوائم عرض أسس حتديد  -

 املعلومات األدىن من واحلد مزاياها إعدادها، طرق أشكاهلا، املالية، القوائم لعرض العام اإلطار على التعرف -

 عرضها؛ يتم اليت

 يف الواجب إتباعها احملاسبية السياسات وحتديد املالية القوائم مكونات تصنيف خالله من يتم أساس وضع -

  املالية؛  القوائم أعداد

 .املالية القوائم إعداد عند احلسبان يف أخذها يتم اليت النوعية الصفات على التعرف -

ا اإل) 1( مبوجب املعيار رقمجيب أن تضع إدارة املنشأة  املاليـة  القـوائمات العامـة التاليـة لعـرض عتبار يف حسبا

  : واليت تشمل على مايلي

  ؛العرض العادل واالمتثال للمعايري احملاسبية الدولية -

 ؛للمنشأة يةستمرار اإلفرضية  -

  ؛يف احملاسبة اإلستحقاقأساس  -

  ؛الثبات يف العرض -

  ؛األمهية النسبية واملادية والتجميع -

 ؛املقاصة -

  ؛املعلومات املقارنة -

  .تكرار عرض القوائم املالية -

ويشـرح احلـد األدىن مـن املعلومـات الـيت  )1(البيانات املالية علـى قـوائم يوضـحها املعيـار احملاسـيب رقـم وتشتمل 

، قائمــة الــدخل الشــامل، قائمــة املركــز املــايل: ، وتتمثــل القــوائم يفح علــى متنهــا وكيفيــة ترتيــب بنودهــاجيــب أن توضــ
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السياســــات احملاســــبية ، بيـــان التغــــريات يف حقــــوق املســـامهني، )7املعيـــار احملاســــيب رقــــم (قائمـــة التــــدفقات النقديــــة 

  .سرييةاإليضاحات التفو 

موثوقيـة ومالئمـة مـن  أكثـردرجة سيولتها عندما يكـون ذلـك العـرض حسب  اتلتزاماإلو  األصولتصنيف يتم 

ـا  اتلتزاماإليتطلب املعيار تصنيف ، كما عرضها يف صورة متداولة وغري متداولة  إلتزاماملتـاجرة كـ ألغـراضاحملتفظ 

 :     نه متداول عندماأعلى  األصلفانه جيب تصنيف ) 1(وفق املعيار رقم ، و متداول

  ؛الدورة التشغيلية العادية للمنشأة أثناءاالستهالك  أوبه للبيع  اإلحتفاظ أومن املتوقع بيعه  -

 ؛العموميةشهرا من تاريخ امليزانية  12قصري ويتوقع بيعه خالل  ألجل أوبه للمتاجرة  اإلحتفاظعندما يتم  -

  . ه ليس مقيداإستخدامنقدية و معادل لل أونقدي  أصلعندما يكون  -

  : كما يتم عرض بيانات الدخل وفق ثالث حاالت هي

كــل بنــد مــن بنــود الــدخل واملصــاريف، الــربح أو اخلســائر وجممــوع تلــك البنــود الــيت تتطلــب  :األولــىالحالــة  -

 .اخلسارة خالل الفرتة صايف الربح أو، معايري حماسبة دولية أخرى أن يتم إظهارها يف حقوق امللكية مباشرة

م من  يتم إظهار استثمارات  املالكني :الحالة الثانية - معـة املال و  رأسوسحوبا احلركات اخلاصة باألربـاح ا

   .ورأس املال من خالل إيضاحات حول القائمة

ـا والـيت مل ): الحالة الشائعة(الحالة الثالثة  - إظهارهـا يف قائمـة يـتم يـتم إظهـار الـدخل أو اخلسـائر املعـرتف 

معـة و باألخرى اخلاصة وكذلك إضافات أو سحوبات املالكني على رأس املال واحلركات  ،الدخل رأس األربـاح ا

  . املال

  : )32IAS( العرض: األدوات المالية) 32(معيار المحاسبة الدولي رقم  -4-3

  لفهم األدوات بأداة املالية القوائم مستخدمي تزويد املعيار هذا خالل من الدولية احملاسبة معايري جملس أراد        
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 هلذه اجلهة املصدرة طرف من ويطبق املالية األدوات شكل بشأن قواعد فرض هو املعيار هذا فهدف املالية،

   :إىل فتصن اليت األدوات

 مايل أصل أو نقد على أخر كيان من للحصول التعاقدية احلقوق النقديات، وتشمل :المالية األصول -

 عقود مواتية، تكون أن حمتمل ظروف ظل يف أخر كيان مع مالية أدوات لتبادل التعاقدية احلقوق أخر،

 بالكيان؛ اخلاصة امللكية حقوق أدوات يف تسويتها يتم أن ميكن أو سيتم

 أو املالية األصول لتبادل أو أخر مايل أصل أو نقد لتسليم التعاقدية اتلتزاماإل وتشمل :ةالمالي اتلتزاماإل -

 يتم أن ميكن أو سيتم عقود للكيان، مواتية تكون ال أن ميكن شروط وفق أخر كيان مع املالية اتلتزاماإل

 ملكيته؛ أدوات من اأ على مصنفة والغري بالكيان اخلاصة امللكية حقوق أدوات يف تسويتها

  .املالية اتهإلتزام خصم بعد الكيان أصول يف املتبقية احلصة يثبت عقد أي هي :الملكية حقوق -

ات أو حقوق امللكية إلتزاموضع مبادئ أساسية لعرض األدوات املالية، إما ك إىلويهدف هذا املعيار 

 ويتم تطبيق متطلبات هذا املعياربني األصول واملطلوبات املالية،  املقاصةواحلاالت اليت يتم فيها إجراء عمليات 

أصول مالية، مطلوبات مالية وأدوات حقوق  إىلمن وجهة نظر مصدر األداة املالية  األدوات املاليةلتصنيف 

ا من فوائد وأرباح األسهم واألرباح واخلسائر النامجة عنهاامللكية   .، وكذلك تصنيف العوائد املتعلقة 

   إستثناءبمن قبل كافة املنشآت وعلى كل أنواع األدوات املالية ) 32(جيب تطبيق معيار احملاسبة الدويل           

  :ما يلي

 املنشآت التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة؛بات اإلستثمار احلصص يف  -

املتعلق ) 19(ات املوظفني مبوجب خطط منافع املوظفني مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم إلتزامحقوق و  -

 مبنافع املوظفني؛ 

 املشرتية فقط؛، وينطبق هذا اإلعفاء على املنشأة عمالالطارئة يف إندماج األ اتلتزاماإلعقود  -
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 ؛)4(عقود التأمني مبوجب معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم  -

ا تشمل على ميزة املشاركة ) 4(األدوات املالية اليت تدخل ضمن نطاق معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم  - أل

 ية؛ختيار اإل

عليها معيار مبوجب معامالت الدفع على أساس األسهم اليت ينطبق  اتلتزاماإلاألدوات املالية والعقود و  -

 املدفوعات على أساس األسهم اليت تقع ضمن هذا املعيار؛): 2(اإلبالغ املايل الدويل رقم 

العقود احملددة اليت يتم تسويتها بالصايف لشراء أو بيع بنود غري مالية، حيث ينطبق أيضا على بعض العقود  -

ة لألدوات املالية املشتقة اليت ال تستويف  .تعريف األداة املالية ولكنها ذات خصائص مشا

  :املاليةعند عرض األدوات  عتبارجيب أخذ األمور التالية يف اإلووفق املعيار   

ا جتزئة ) اة مركبةأد( وحق ملكية إلتزامة مالية حتتوي على عنصر جيب على اجلهة اليت تصدر ألدا -  إىلمكونا

 ؛أو حق ملكية إلتزام

األسهم املمتازة اليت تنص على التسديد اإلجباري من قبل اجلهة املصدرة مببلغ ثابت أو قبل للتحديد يف  -

  ؛اتإلتزامتاريخ مستقبلي حمدد تعترب 

 ؛املركبة كل على حده جيب قياس األجزاء املكونة لألداة املالية -

مايل يف قائمة  إلتزامعلقة بأداة مالية أو جزء منها كاخلسائر واملكاسب املتتدرج الفوائد، وأرباح األسهم و  -

أسهم من  الدخل كمصروف أو إيراد، بينما يتم قيد التوزيعات حلاملي األدوات املالية املصنفة كأداة ملكية

  ؛حقوق امللكية مباشرةقبل املصدر على 

 : املايل وإظهار صايف املبالغ يف امليزانية العمومية عندما لتزاميتم إجراء مقاصة بني األصل واإل -

  اايكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ إجراء مقاصة بني   ؛ملبالغ املعرتف 

  تنوي املنشأة إما التسوية على أساس صايف املبلغ أو حتقيق األصول وتسوية

 . يف نفس الوقت اتلتزاماإل
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 : )IAS 39(والقياس اإلعتراف: األدوات المالية) 39(معيار المحاسبة الدولي رقم  -4-4

املتعلق ) 32(املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية وقد جاء إستكماال ملتطلبات معيار رقم  يتناول املعيار  

بعرض األدوات املالية، ويعترب هذا املعيار نقطة حتول هامة يف الفكر احملاسيب والذي يتجه أكثر فأكثر حنو مفهوم 

دف تعزيز خاصية املال ئمة للمعلومات احملاسبية املعروضة يف القيمة كأساس للقياس واإلثبات احملاسيب، وذلك 

  .التقارير املالية

وضع أسس لإلعرتاف والقياس املتعلقة باألصول املالية، املطلوبات املالية، وللعقود  إىلكما يهدف املعيار   

إلغاء  املتعلقة بشراء وبيع أصول أو بنود غري مالية، ويبني املعيار كيفية تصنيف األصول واملطلوبات املالية ومىت

  .ا، واملعاجلة احملاسبية إلخنفاض القيمة وحماسبة التحوط اإلعرتاف

د وردت يف معيار احملاسبة الدويل وفيما يتعلق مبتطلبات عرض املعلومات اخلاصة باألدوات املالية فق

املايل الدويل  باألدوات املالية فقد وردت ضمن معيار اإلبالغ، أما متطلبات اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة )32(

         .الذي حيمل عنوان اإلفصاحات) 7(رقم 

  : ما يلي إستثناءباملعيار من قبل كافة املنشآت على كافة أنواع األدوات املالية جيب تطبيق هذا   

يف الشركات التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة واليت يتم احملاسبة عنها مبوجب معايري احملاسبة ات اإلستثمار  -

 ؛)31(و ) 28(، )27: (الدولية رقم

 ؛)17(النامجة عن عقود اإلجيار واليت ختضع ملعيار رقم  اتلتزاماإلاحلقوق و  -

 ؛)19(ات صاحب العمل يف ظل خطط منافع املوظفني واليت ختضع ملعيار رقم إلتزامحقوق و  -

، يف )32(الوارد يف املعيار رقم األدوات املالية الصادرة من قبل املنشأة واليت تستويف تعريف أداة حق امللكية  -

 ؛)39(حني يتوجب على حامل اداة حق امللكية تطبيق متطلبات معيار رقم 

عقود التأمني عدا تلك األصول ) 4(النامجة عن عقود التأمني كما عرفها معيار رقم  اتلتزاماإلاحلقوق و  -

 ؛)4(أو معيار رقم ) 39(اليت ختضع ملتطلبات هذا املعيار واحملددة يف معيار رقم  اتلتزاماإلو 
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املتعلق بإندماج ) 3(واخلاضعة ملعيار اإلبالغ املايل رقم  عمالعقود الضمانات الطارئة يف إندماج األ -

 وينطبق هذا افعفاء على املشرتي؛ عمالاأل

املنوي دجمها يف تاريخ لشراء أو بيع املنشأة  عمالالعقود بني املشرتي واملورد يف عمليات أندماج األ -

 بلي؛مستق

 ؛)2(املتعلقة باملدفوعات على أساس السهم واخلاضعة ملتطلبات املعيار رقم  اتلتزاماإلالعقود واألدوات املالية و  -

  ؛كفاالت املالية الصادرةيتضمن نطاق املعيار عقود ال  -

بشكل واضح أنه يعترب هذه العقود كعقود تأمني وقام  صدر عقود الكفاالت املالية سابقاإذا أقر م -

عقود التأمني  IFRS 4أو  )39(ني فيمكن للمصدر أن يستخدم معيارحماسبة عقود التأم إستخدامب

    ؛محاسبة عن عقود الكفاالت املاليةلل

يتم قياسها  بعقود الكفاالت املالية أوليا بالقيمة العادلة والحقا اإلعرتافيتم  )39(رقممبوجب معيار  -

 :بالقيمة األعلى ملا يلي

  .الطارئة اتلتزاماإلاملخصصات و  )37(ملعيار  وفقااملبلغ احملدد  •

  .اإليراد )18(ملعيار اإلطفاء املرتاكم وفقا املبلغ املعرتف به أوليا ناقصا •

ا عقود تأمني وهي بالتايل - ا ليست من ضمن نطاق هذا املعيار أل  خارج عقود الكفاالت املالية احملتفظ 

  ؛العام هلا الوارد يف املعيار ستثناءنطاق هذا املعيار بسبب اإل

عقد البيع أو الشراء ألصل غري مايل ضمن نطاق هذا املعيار إذا كان من املمكن  إعتباريستمر املعيار يف  -

 ؛أو بأداة مالية أخرى لصايف نقداتسديدة با

يتم قياسها  بعقود الكفاالت املالية أوليا بالقيمة العادلة والحقا اإلعرتافيتم  )39(رقممبوجب معيار  -

 :بالقيمة األعلى ملا يلي

  .الطارئة اتلتزاماإلاملخصصات و  )37(ملعيار  وفقااملبلغ احملدد  •



 الفصل الثالث ....................................................................... حماسبة عقود التأمني وأمهيتها يف اختاذ القرار    167

 
 

  .اإليراد )18(ملعيار اإلطفاء املرتاكم وفقا املبلغ املعرتف به أوليا ناقصا •

 :من نطاق املعيار التعهدات لتقدمي قروض اليت مل يتم حتديدها ستثناءمت اإل -

  ؛من خالل الربح أو اخلسارةلعادلة بالقيمة ا •

  ؛ال ميكن تسديدها بالصايف •

 .ليست قروض بأقل من سعر الفائدة يف السوق •

يتم  بالقيمة العادلة والحقا أوليا بالتعهدات لتقدمي قرض بأقل من سعر الفائدة يف السوق اإلعرتافيتم  -

  :قياسه على أساس القيمة األعلى لــ

  ؛الطارئة واألصول الطارئة اتلتزاماإلاملخصصات و  )37(ملعيار  به وفقا اإلعرتافبلغ الذي ميكن امل •

  .اإليراد )18(ملعيار  إلطفاء املرتاكم املعرتف به وفقاا املبلغ املعرتف به أوليا ناقصا •

 اإلحتفاظيستثىن من متطلب هذا املعيار عقد البيع أو الشراء ألصل غري مايل الذي مت الدخول فيه واستمر  -

  ؛من قبل املنشأة ستخدامأو تسليم بند غري مايل وفقاً لتوقعات الشراء أو البيع أو اإل به ألهداف استالم

عديدة يتم مبوجبها التسديد بالصايف لعقد شراء أو بيع أصل غري مايل وهذه  يوضح املعيار أن هناك طرقا -

 :الطرق تتضمن

 ه نقدااملمارسة السابقة للمنشأة بال رى أو من خالل أو بأداة مالية أخ تسديد بالصايف لعقود مشا

  ؛تبادل أدوات مالية

  عندما يكون لدى املنشأة ممارسة استالم األصل غري املايل وبيعة خالل فرتة قصرية بعد استالمه

  ؛ل يف السعر أو هامش ربح املتعاملألهداف حتقيق ربح من التقلبات قصرية األج

 نقد إىلهزية التحويل عندما يكون األصل غري املايل موضوع العقد له جا.  

أو بأداة مالية أخرى أو من خالل  ديدة بالصايف نقدايوضح املعيار أن اخليار املكتتب فيه الذي ميكن تس -

 .تبادل أدوات مالية هو ضمن نطاق هذا املعيار
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دف حتديد كيفية  أربع إىلاملالية  األصولتصنيف  )39(رقم عيار امليتطلب  وقياس تلك  اإلعرتاففئات 

 :  يف القوائم املالية وكما يلي األصول

 هي املوجودات اليت مت امتالكها بشكل رئيسي لغرض توليد ربح من : محتفظ بها للمتاجرة أصول

ا  ا حمتفظ  التقلبات قصرية األجل يف السعر أو هامش املتعامل، وجيب تصنيف املوجودات املالية على أ

ا فعليا كانت جزءا من حمفظة يوجد دليل على أن هلا منط  للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتالكها إذا

ا للمتاجرة إال إذا لتحقيق الربح قصري األجل ا حمتفظ  ، وتعترب املوجودات املالية املشتقة املالية دائما أ

ا أدوات حتوط فعلية  إقفالبالقيمة العادلة ويتم البيانات املالية  إعداديعاد تقييمها عند ، حددت بأ

  ؛مباشرة يف قائمة الدخل) التقييم إعادةخسائر  أو أرباح( وقات يف قيمتها العادلةالفر 

 قروض وذمم مدینة،  :وهي تلك املوجودات املالية اليت هي ليست: األصول المالية المتوفرة للبيع 

ا حىت  يعاد و ، واخلسائر األرباح، أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإلستحقاقاستثمارات حمتفظ 

خسائر  أورباح أ( الفروقات يف قيمتها العادلة إقفالالبيانات املالية  بالقيمة العادلة ويتم  إعدادتقييمها عند 

    ؛ مباشرة يف حقوق امللكية) التقييم  إعادة

 األصول املالية غري املشتقة واحملددة قيمة تسديدها بشكل مسبق ومبقدار  هي: القروض والذمم المدينة

ا، وهي غري مدرجة يف حتصل عليها املنشأة أو تنشئها  ثابت واليت ، ومل سوق نشط وغري خمصصة للمتاجرة 

بالقيمة العادلة من خالل اإلرباح واخلسائر او كأصول متوفرة  كأصولا   األويل اإلعرتافتعتربها املنشأة عند 

 ، وتقيم عند إعداد البيانات املالية بالتكلفة املطفأة؛للبيع) معدة (

  دفعات  أوغري مشتقة حمددة مببالغ   هي موجودات مالية :اإلستحقاقات المحتفظ بها حتى اإلستثمار

، اإلستحقاقا حىت  اإلحتفاظثابتة أو قابلة للتحديد أو استحقاق ثابت وللمشروع نية إجيابية وقدرة على 

  .وتقيم عند إعداد البيانات املالية بالتكلفة املطفأة
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  )7IFRS( اإلفصاحات: األدوات المالية) 7(المالي الدولي رقم معيار اإلبالغ  -4-5

 املالية املعلومات عن اإلفصاح ) الثالثون الدويل احملاسبة معيار وألغى 2007 سنة املعيار هذا صدر

ة ا املالية واملؤسسات للبنوك  مستخدمي لتمكني املالية، باألدوات املتعلقة الواجبة اإلفصاحات بيان دفملشا

 عنها النامجة املخاطر ونطاق طبيعة ومعرفة املايل ومركزه الكيان أداء وتأثريها أمهيتها تقييم من املالية املعلومات

 متثل اليت تلك أو قليلة أدوات مالية لديها اليت تلك سواء الكيانات كافة على املعيار هذا ويطبق ا،رإدا وكيفية

 حسب معلومات تقدمي ويتطلب املعيار املالية، واملؤسسات البنوك مثل وخصومها أصوهلا معظم املالية األدوات

 يف الواردة املبادئ وتأيت عنها، املعلومات املفصح وطبيعة تتناسب أصناف ضمن بتجميعها املالية األدوات صنف

 جيب اليت املعلومات من كبرية جمموعة على ونص )39( و )32( الدولية احملاسبة ملعيار مكملة املعيار هذا

  :مايلي يف ونلخصها جنمعها أن ميكن امللحق واليت أو املالية القوائم ضمن عنها اإلفصاح

 ملواجهتها؛ املنتهجة واإلحتياطات املالية املخاطر إدارة يف املتبعة السياسات -     

 امللكية حقوق وأدوات املالية واملطلوبات املوجودات من فئة لكل املعتمدة واألساليب والشروط األحكام -     

  توفريها؛ الكيان على ينبغي اليت

 التدفقات وتوقيت كمية على تؤثر قد اليت اومواصفا وشروطها املالية األدوات طبيعة حول معلومات -     

  املستقبلية؛ النقدية

  .....).ةالعادل القيمة االئتمان، خماطر الفائدة، معدالت( املعتمدة احملاسبية واألساليب املبادئ -    

بيان متطلبات اإلفصاح املتعلقة باألدوات املالية يف القوائم املالية، حبيث متكن  إىليهدف هذا املعيار    

املستخدمون من تقييم األمهية لألدوات املالية يف قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للمنشأة، وطبيعة ومدى املخاطر 

رض هلا املنشأة خالل الفرتة املالية وكذلك بتاريخ إعداد التقارير املالية وكيفية النامجة عن األدوات املالية اليت قد تتع

والقياس  اإلعرتافإدارة املنشأة هلذه املخاطر، وتعترب املتطلبات الواردة يف هذا املعيار مكمله للمبادئ اخلاصة ب

  ).39(و) 32(وعرض األصول واملطلوبات املالية الواردة يف معياري احملاسبة الدويل رقم 
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عقود شراء وبيع بنود غري مالية تدخل وعلى كافة األدوات املالية،  جيب أن يطبق املعيار من قبل مجيع املنشآت

وكافة املشتقات املربوطة باملصاحل يف الشركات التابعة والشركات الزميلة واملشاريع ، )39(ضمن نطاق املعيار

املشتقات املتضمنة يف عقود التأمني إذا تتطلب ، وكذا املشتقات اليت تليب أداة حقوق امللكية إستثناءباملشرتكة 

  : ، ويستثىن من تطبيق هذا املعيارمن املنشأة احملاسبة عن هذه املشتقات املتضمنة بشكل منفصل )39(املعيار 

 ؛املصاحل يف الشركات التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة -

 ؛ات املوظفني الناشئة عن خطط منافع املوظفنيإلتزامحقوق و  -

 ؛عقود التأمني -

 ؛مبوجب عمليات التسديد على أساس األسهم اتلتزاماإلاألدوات املالية والعقود و  -

املشتقات املربوطة باملصاحل يف الشركات التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة اليت تليب تعريف أداة حقوق ملكية  -

  .)32(حسب املعيار 
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  :خالصة المبحث األول  

ء جلنة معايري احملاسبة الدولية، وتدرجييا سوف اصدرت معايري اإلبالغ املايل الدولية من قبل جملس أمن  

اإلبالغ ( من األدب احملاسيب لتحل حملها التسمية اجلديدة ) معايري احملاسبة الدولية ( ختتفي التسمية القدمية 

مع كل اإلصدارات اجلديدة والتعديالت احملتملة ملعايري احملاسبة الدولية سارية املفعول، وهنا جتدر ، وذلك )املايل

بني ، حيث تعمل على الربط شارة بأن معايري اإلبالغ املايل تستند لنفس اإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولةإلا

ويعترب اإلطار  ،األهداف مبا حيقق هذه على أساسهاد اليت يراد حتقيقها واملفاهيم واملبادئ اليت تعاألهداف 

 مبثابة نظام متكامل من املفاهيم واألطر اليت متكن من حتقيق التنسيق بني املعايري وحتديد طبيعة الفكري للمعايري

  .ووظيفة وحدود احملاسبة والتقارير املالية

وزيادة حاجة الشركات إىل  ة يف بيئة األعمالولقد رافقت معايري اإلبالغ املايل الدولية التطورات املعاصر   

حدد الطرق فجاء معيار عقود التأمني لي، معلومات مالية مفيدة ميكن اإلعتماد عليها يف إختاذ القرارات املختلفة

وعند قيامها باملعاجلات ، لشركات التأمنياليت جيب إتباعها لقياس العمليات واألحداث اليت تؤثر على املركز املايل 

 .املعيارتستخدم شركات التأمني ضمنيا معايري أخرى هلا عالقة ب IFRS4احملاسبية وفق معيار عقود التأمني 
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 (IFRS 4):عقود التأمين )4(مالمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : المبحث الثاني

: املوسوم) 4(املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  2004أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية سنة   

لس بنشر إرشادات حول تنفيذ املعيار، كما مت تعديله يف  2005ويف سنة  عقود التأمني  17/01/2007قام ا

: األدوات املالية: املوسوم) 7(املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم : نتيجة تعديل املعايري والتفسريات التالية

املعيار والقياس و  اإلعرتاف: املتعلق باألدوات املالية) 39(اإلفصاحات، والتعديالت على معيار احملاسبة الدويل 

عرض : املتضمن) 1(اسبة الدويل القطاعات التشغيلية، معيار احمل: املوسوم) 8(الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

ومعيار احملاسبة الدويل  عمالإندماج األ: املوسوم) 32(املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم البيانات املالية، 

  .البيانات املالية املوحدة واملنفصلة): 27(

لس على أن أسباب صدور املعيار    هو كونه أول  )4(ة رقم الدويل إلعداد التقارير املاليولقد أكد ا

بعقود التأمني وتباينت تبعا للممارسات يف معيار يتناول عقود التأمني، حيث تنوعت السياسات احملاسبية املتعلقة 

 2005القطاعات األخرى، وحيث أن العديد من اجلهات ستتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف سنة 

لس بإصدار هذا ا    .ملعيار وذلك بوضع تعديالت حمدودة على حماسبة عقود التأمنيفقد قام ا

 نوفمرباألدوات املالية يف  :9وقد مت تعديل هذا املعيار عندما صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

على أنه عتبة  )4(لتقارير املالية رقم إلعداد ااملعيار الدويل  إىلمعايري احملاسبة الدولية ينظر  ، كون جملس2009

وإدخال الشرط املتمثل بضرورة قيام  املرحلة الثانية من إصدار معيار شامل حول عقود التأمني، إىلالدخول 

ذه العقود ن أهداف هذا املعيار حمدودة حيث ال إفوبالتايل  ،شركات التأمني بالتصريح عن البيانات املتعلقة 

واليت والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمني  اإلعرتافعلى مبادئ ختص  مشتماللس أن يكون ايرغب 

هذه املبادئ يف املرحلة الثانية  إىللس أن يتم التطرق ايهدف  ، كماجيرى مراجعتها يف املرحلة الثانية وتعديلها

  .مية والعملية اخلاصة بعقود التأمنييعندما يكمل مهامه يف التحقق من كامل املسائل املفاه
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   :عقود التأمين) 4(المصطلحات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -1

، وسوف يتم تعريفا باملصطلحات اخلاصة بعقود التأمني" أ"قدم معيار عقود التأمني يف ملحقه رقم   

  :ها يف اجلدول املوايلأمه إدراج

):أ(املصطلحات الواردة يف معيار عقود التأمني حسب امللحق  تعريف): 2- 3(اجلدول رقم  

  تعريفه  المصطلح

  .حامل وثيقة التأمني مبوجب عقد إعادة تأمني  :شركة التأمين المباشرة

احملاسبة والذي يقع ضمن نطاق معيار  39املكون التعاقدي الذي ال تتم حماسبته كمشتق مبوجب معيار احملاسبة الدويل   :المكون اإليداعي
  .إذا كانت أداة منفصلة 39الدويل 

  .عقد التأمني الذي ال يكون عقد إعادة تأمني  عقد التأمين المباشر

   ميزة المشاركة
  يةختيار اإل

  :املنافع املضمونة إىلاحلق التعاقدي باحلصول على املنافع التالية كإضافة 

  التعاقدية؛اليت يرجح أن تكون جزءا أساسيا من جمموع املنافع  -
 اليت يكون مبلغها أو وقت أدائها عائدا لتقدير شركة التأمني؛ و -
  :اليت قامت تعاقديا على أساس ما يلي -   

              الوفاء بوعاء حمدد أو بنوع حمدد من العقود؛ -           
  ى شركة التأمني؛ أواحملققة أو غري احملققة على وعاء حمدد من األصول لد اإلستثمارعوائد  -           
  .الربح أو اخلسارة للشركة أو الصندوق أو أي مؤسسة أخرى تصدر العقد -           

  .فيما بني أطراف عارفة وراغبة مبعاملة على أساس جتاري لتزاماألصل به أو الذي تتم به تسوية اإل إستبدالاملبلغ الذي ميكن   القيمة العادلة

أن تقوم اجلهة املصدرة بإجراء دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت يتحملها ألن مدينا معينا ال يقوم  عقد يتطلب  عقد الضمان المالي
  .بالدفع عند إستحقاقه حسب احلكام األصلية أو املعدلة ألداة الدين

  المخاطر المالية

  

املالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العملة خماطر حدوث تغيري مستقبلي على معدالت الفائدة احملددة أو على سعر األداة 
ويشرتط يف حال كون املتغري غري مايل أن  ،األجنبية أو مؤشر أسعار أو معامل اإلئتمان أو مؤشر ائتمان أو أي متغري آخر

  .يكون املتغري غري حمدد بالنسبة ألحد أطراف العقد

مل الوثيقة أو للمستثمر حقوق غري مشروطة فيها وال تكون حمال للسلطة التقديرية الدفعات أو املنافع األخرى اليت يكون حلا  المنافع المضمونة
  .لشركة تأمني

  .يةختيار بدفع املنافع املضمونة اليت يتضمنها العقد الذي حيتوي على ميزة املشاركة اإل لتزاماإل   العنصر المضمون

  .التأمني صايف احلقوق التعاقدية لشركة التأمني مبوجب عقد   أصول التأمين
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  .التأمينية على شركة التأمني مبوجب عقد التأمني اتلتزاماإلصايف   التأميني لتزاماإل

  .شركة التأمني إىلاملخاطر غري املالية اليت تتنقل من حائز العقد   مخاطر التأمين

  .املخاطر  التأمينيةاحلدث املستقبلي غري مؤكد الوقوع الذي يغطيه عقد التأمني والذي خيلق   الحدث المؤمن منه

  .الطرف امللتزم مبوجب عقد التأمني بتعويض حامل الوثيقة يف حال حتقق احلدث املؤمن منه  شركة التأمين

أو أن املبلغ املسجل لتكاليف الشراء املؤجلة أو اخنفاض (زيادة  إىلالتأميين حباجة  لتزامتقييم ما إذا كانت املبلغ املسجل لإل  لتزاماإل مالءة إختبار
  .بناء على مراجعة التدفقات النقدية) األصول غري امللموسة

  .الطرف صاحب احلق بالتعويض مبوجب عقد التأمني يف حال حتقق احلدث املؤمن منه  حامل الوثيقة

   .التأمني املباشرة مبوجب عقد إعادة التأمنيصايف احلقوق التعاقدية لشركة   أصول إعادة التأمين

عن اخلسائر ) شركة التأمني املباشرة(عقد التأمني الصادر عن إحدى شركات إعادة التأمني لتعويض شركة تأمني أخرى   عقد إعادة التأمين
  .الناشئة عن واحد أو أكثر من عقود التأمني الصادرة عن شركة التأمني املباشرة

  .عقد إعادة بتعويض شركة التأمني املباشرة يف حال حتقق احلدث املؤمن منهاللطرف امللتزم مبوجب ا  معيد التأمين

  .حماسبة مكونات العقد كما لو كانت عقود متعددة  التجزئة

مع العريب 2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية : املصدر                                   .550-549: للمحاسبني القانونني، عمان، ص ص، مجعية ا

  :عقود التأمين 4لمعيار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  طبيعة عقد التأمين طبقا -2

خبطر تأميين هام من ) شركة التأمني(العقد الذي يقبل مبوجبه أحد األطراف  بأنهعقد التأمني املعيار عرف       

 باإلتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن حتقق حدث مستقبلي غري مؤكد الوقوع) حامل الوثيقة(طرف آخر 

  :)2(يةمني يتطلب مراعاة اجلوانب اآلتأن حتديد طبيعة عقد الت، إ)1( يؤثر بشكل سليب على حامل الوثيقةوالذي 

  
                                                             

مع العريب للمحاسبني القانونيني  اجلزء أ إطار املفاهيم واملتطلبات،، 2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  )1(   8، عمان، )األردن(مجعية ا
  .551: ص، 2013كانون الثاين 

  :ارجع إىل) 2(

  .556-551: املرجع السابق، ص ص -    

، األكادميية العربية يف IFRSوليد ناجي احليايل، حسني خليل حممود شحادة، عقود التأمني، حماضرات يف املعايري الدولية للتقارير املالية -    
  .15/01/2013 : االطالع بتاريخ، www.ao-academy.org/docs/incurance_contracts_(1).doc، 7-3 :ص ص الدمنارك،

http://www.ao-academy.org/docs/incurance_
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  : الحدث المستقبلي غير المؤكد -2-1

 :أحد األمور التالية يكون غري مؤكد عند بداية عقد التأمني عقد وبالتايل فإنالو أساس ن عدم التأكد هإ

  .مقدار ما ستدفعه شركة التأمني إذا وقع هذا احلدث، مىت سيقع أو ما إذا كان احلدث املؤمن منه سوف يقع

منه يف بعض عقود التأمني هو اكتشاف اخلسارة خالل مدة العقد، وحىت لو نشأت يكون احلدث املؤمن    

ويف عقود التأمني األخرى يكون احلدث املؤمن منه حدثا حيصل خالل  ،اخلسائر عن حدث مت قبل بداية العقد

ثت فعال إال تغطي بعض عقود التأمني أحداثا حد ، كمااف اخلسارة بعد انتهاء مدة العقدمدة العقد وإن مت اكتش

أن أثرها املادي ال يزال غري مؤكد ومثاهلا هو عقد إعادة التأمني الذي يغطي شركة التأمني املباشرة يف مواجهة 

ا، ويكون احلدث املؤمن منه يف هذه العقود هو اكتشاف  التطور املعاكس للمطالبات اليت مت إعالم حامل الوثيقة 

  .القيمة النهائية هلذه املطالبات

  : الدفع العيني -2- 2 

املادة  إستبدالذلك هو عند قيام شركة التأمني ب تسمح بعض عقود التأمني بأن يتم الدفع عينيا ومثال  

مستشفى مملوكة هلا  املسروقة بشكل مباشر بدال من دفع التعويض حلامل الوثيقة، واملثال اآلخر هو أن تستخدم

  .تغطيها العقودطاقمها الطيب لتقدمي اخلدمات الطبية اليت و 

بعض عقود اخلدمات ذات األتعاب الثابتة واليت يعتمد فيها مستوى اخلدمة على حدث غري مؤكد  نأكما     

ا غري ومثال ذلك عقد الصيانة الذي يوافق  ،منظمة كعقود تأمني يف بعض الدول تليب تعريف عقد التأمني إال أ

فيه مقدم اخلدمة على إصالح أداة معينة بعد تعطلها، ويستند بدل اخلدمة الثابت على رقم متوقع من األعطال 

كها ويعوض العقد ويؤثر تعطل األدوات بشكل معاكس على مال، يكون من املؤكد أن آلة ما ستتعطلإال أنه ال 

 ملثال اآلخر هو عقد خلدمات تعطل السيارات حيث يوافق املزود يف مقابل مبلغ سنويوا، عينيا ال بالنقد املالك

    مركز صيانة قريب حيث يوافق األخري على إجراء إىلعلى تقدمي خدمات صيانة على الطرق أو قطر السيارة  حمدد
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  . التصليحات أو تغيري القطع

 : التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر األخرى -2-3

خالفا للمخاطر املالية، يتم  واليت يعتربها هذا املعيار خماطرخماطر التأمني  إىليشري تعريف عقد التأمني   

ازفة املالية دون وجود خماطر  إىلإن العقد الذي يعرض شركة التأمني  ،شركة التأمني إىلنقلها من حامل العقد  ا

  .تأمني حقيقية ليس عقد تأمني

 مسبقاقائم  هنإومبعىن أخر ف ،اخلطر الذي مت قبوله من قبل مصدر العقد إىليشري ن تعريف خطر التأمني إ  

  .التأمنير جديد ال يعد عقد خطينشأ  ن العقد الذيإفهذه الوثيقة وبالتايل  مصدر إىلوثيقة المت حتويله من حامل 

تعريف املخاطر املالية يتضمن قائمة من املتغريات املالية وغري املالية وتتضمن هذه القائمة متغريات  إن            

مؤشر خسائر الزالزل يف منطقة معينة أو مؤشر  :غري مالية ليست حمددة بأحد أطراف العقد كما هو احلال يف

حملددة بأحد أطراف العقد كما هو احلال يف درجة احلرارة يف مدينة معينة، وهو يستثين املتغريات غري املالية ا

  . تلف أو تدمري أصول ذلك الطرف إىلحصول أو عدم حصول حريق يؤدي 

مالية إذا كانت القيمة العادلة ال تعكس  لة لألصول غري املادية ليس خماطرتغيري القيمة العاد كما أن خماطر  

حد التغيري يف سعر السوق بالنسبة هلذه األصول فحسب بل تغري أيضا حالة أصول غري ملموسة حمددة حيوزها أ

 خماطر إىلة لسيارة يعرض الضامن وعلى سبيل املثال إذا كان ضمان القيمة املتبقي ،)متغري غري مايل(أطراف العقد 

  .مالية املادية للسيارة فإن هذه املخاطر هي خماطر تأمني ال خماطرلة التغيري يف احلا

 وعلى سبيل ،خماطر التأمني اهلامة إىلإلضافة خماطر مالية با إىلعقود التأمني شركة التأمني تعرض بعض      

 بعدا  ة امللتزمفإن العديد من عقود التأمني على احلياة يضمن حدا أدىن من العائد حلامل الوثيقة واملنفعاملثال 

  .وتعترب هذه العقود عقود تأمني حيان ميزانية حساب حامل الوثيقةواليت تتجاوز بشكل هام يف بعض األ ،ةالوفا



 الفصل الثالث ....................................................................... حماسبة عقود التأمني وأمهيتها يف اختاذ القرار    177

 
 

اخلطر الذي مت قبوله من قبل مصدر العقد ومبعىن أخر فان خطر  إىلن تعريف خطر التأمني يشري إ

مصدر هذه الوثيقة وبالتايل فأن العقد الذي  إىلالتأمني هو خطر قائم مسبقًا مت حتويله من حامل وثيقة التأمني 

  .ينشأ خطر جديد ال يعترب عقد تأمني

إن مثل  ،بدفع املبلغ املتصل مبؤشر السعر إلتزامكذلك مبوجب بعض العقود ينشأ عن احلدث املؤمن منه        

ن أن يكون احلدث املؤمن منه هذه العقود هي عقود تأمني بشرط أن يكون الدفع مشروطا عندما يكون من املمك

التأمينية  املخاطر وعلى سبيل املثال فإن دخل سنوي مشروط مدى احلياة مرتبط مبؤشر غالء املعيشة ينقل  ،هاما

  .  جبا بسبب حدث غري حمدد وهو بقاء املستفيد من الدخل السنوي على قيد احلياةألن الدفع يصبح وا

وال يقيد التعريف الدفع من قبل ، التأثري املعاكس على حامل الوثيقة إىلكما يشري تعريف عقد التأمني   

وعلى سبيل املثال فإن التعريف ال  ،شركة التأمني مببلغ يساوي التأثري املايل الذي ينطوي عليه احلدث املعاكس

األصل التالف  إستبدالاليت تتضمن دفع مبلغ كاف حلامل الوثيقة للسماح ب" اجلديد مقابل القدمي"يستثين تغطية 

وكذلك فإن التعريف ال يقيد الدفع مبوجب عقد تأمني على احلياة باخلسائر املالية اليت تلحق بورثة ، بأصل جديد

  . دفع املبالغ احملددة سلفا مقابل اخلسارة الناجتة عن الوفاة أو عن احلادث املتوىف وال يستبعد

ا ال تتطلب التأثري املعاكس على ولذلك         تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معني غري مؤكد إال أ

العقد من أجل  إن مثل هذا العقد ليس عقد تأمني وإن كان احلائز سيستخدم ،حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع

وعلى سبيل املثال إذا استعمل حامل العقد مشتقا للتحوط ملتغري غري املايل  ،التقليل من التعرض لألخطار احملتملة

فإن املشتق ليس عقد تأمني ألن الدفعات ليست  ،ذي عالقة مرتبط بالتدفقات النقدية من أصول املؤسسة

  .من اخنفاض التدفقات النقدية املتأتية من أصولهمشروطة على كون حامل العقد قد تأثر بشكل سليب 

حدث غري مؤكد الوقوع والذي بسببه يلحق حبامل الوثيقة تأثري سليب  إىلوبالعكس فإن عقد التأمني يشري   

إن هذا الشرط التعاقدي املسبق ال يتطلب من شركة التأمني أن تتحقق ما  ،حبيث يكون ذلك شرطا مسبقا للدفع
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قد سبب التأثري املعاكس إال أنه يسمح لشركة التأمني باإلمتناع عن الدفع إذا  ،الناحية العملية إذا كان احلدث من

  .مل تكن مقتنعة بأن احلدث هو الذي سبب التأثري املعاكس

الطرف  إىلال يكون خطرا تأمينيا ألن الدفع  املخاطر إستمرار إن انقضاء أوما تقدم ف إىلباإلضافة          

وكذلك فإن خماطر ، املقابل ليس مشروطا على حدث مستقبلي غري مؤكد يؤثر بشكل سليب على الطرف املقابل

 ،اإلنفاق ليس خماطرة تأمينية لكون الزيادة غري املتوقعة يف النفقات ال توثر بشكل معاكس على الطرف املقابل

منقضية أو مستمرة أو خماطرة مصروفات ال يكون عقد خماطرة  إىلوبالتايل فإن العقد الذي يعرض شركة التأمني 

إال أنه وإذا كان مصدر العقد يقلل من املخاطر باللجوء  ،خماطرة تأمينية إىلشركة التأمني تأمني ما مل يكن يعرض 

  .خماطرة تأمينية إىلطرف آخر فإن العقد الثاين يعرض هذا الطرف اآلخر  إىل املخاطر عقد ثان لنقل جزء من  إىل

ميكن لشركة التأمني أن تقبل خماطر تأمني هامة من حامل الوثيقة يف حالة وحيدة وبناء على ما تقدم     

ويف حالة شركة التأمني التباديل فإن املشارك يف هذا  ،ني مؤسسة منفصلة عن حامل الوثيقةتتمثل بكون شركة التأم

، وعلى الرغم من أن حاملي الوثائق يتحملون هذه هامن كل حامل وثيقة ويقوم بتجميع املخاطرالتأمني يقبل ب

معة بصفتهم مالكني فإن املشارك ال يزال يعترب أنه قد قبل    .اليت تعترب أساس عقد التأمني املخاطر املخاطر ا

  : مخاطر التأمين الهامة -2-4

امة إال إذا كان ال تكون خماطر التأمني ه، و ال إذا نقل خماطر التأمني اهلامةال يكون العقد عقد تأمني إ  

 إستثناءبدفع منافع هامة إضافية بأي صورة كانت  إىلمن شأن احلدث املؤمن منه أن يؤدي بشركة التأمني 

  .ة األثر على اقتصاديات املعاملةواليت تكون ضعيفات اليت تفتقد للمضمون التجاري التصور 

إذا كانت املنافع اهلامة اإلضافية واجبة األداء يف التصورات ذات املضمون التجاري فإن الشرط أما    

ميكن تلبيته حىت وإن كان احلدث املؤمن منه بعيد اإلحتمال أو إذا كانت القيمة احلالية احملتملة  سابقاالوارد 

 .توقعة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية الباقيةتشكل جزءا صغريا من القيمة امل ،املوزونة للتدفقات النقدية الطارئة
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املبالغ اليت تتجاوز تلك اليت كانت سوف تستحق يف  إىلعاله تشري أإن املنافع اإلضافية املوصوفة لذلك ف

ا ال تشمل ما يلي ،حال حصول احلدث املؤمن منه   : وتتضمن هذه املبالغ نفقات املطالبات وتقديرها إال أ

وعلى سبيل املثال فإن  :مكانية محاسبة حامل الوثيقة عن الخدمات المستقبليةالخسارة من إ -

، أو وفاة حامل الوثيقة يعين أن شركة التأمني سوف لن اإلستثمارعقد التأمني على احلياة املتصل ب

وأن تتقاضى مقابال عنها، إال أن هذه اخلسارة  اإلستثمارتتمكن من ممارسة خدمات إدارة 

التأمينية متاما كما ال يتحمل مدير الصندوق التباديل  املخاطر لشركة التأمني ال تعكس  اإلقتصادية

 اإلستثمارخماطر تأمينية فيما يتعلق بالوفاة احملتملة للعميل، وبالتايل فإن اخلسارة احملتملة ألتعاب 

  .املستقبلي ليست ذات صلة عند تقدير خماطر التأمني اليت انتقلت من خالل العقد

وذلك لكون  :تنازل بسبب الوفاة عن البدالت التي كانت ستترتب على اإللغاء أو التنازلال -

ال يعوض حامل الوثيقة عن املخاطر ها هذه البدالت، حيث أن التنازل عن العقد قد أنشأ

  .املوجودة سابقا، إال أنه ليس ذي صلة عند تقييم مقدار املخاطر التأمينية اليت ينقلها العقد

على سبيل املثال يف حالة  :خسائر جسيمة لحامل العقد إلىشروط بحدث ال يؤدي الدفع الم -

العقد الذي يتطلب من شركة التأمني أن تدفع مليون وحدة نقد إذا أدى التلف املادي لبند أصول 

شركة  إىلخسارة غري جسيمة يف وحدة نقد واحدة للحائز، ويف هذا العقد فإن احلائز ينقل  إىل

غري اجلسمية املتمثلة خبسارة وحدة نقد واحدة وبنفس الوقت فإن العقد ينشئ  املخاطر التأمني 

حال حصول  وحدة نقدية يف 999999دفع تأمينية تتمثل بأن شركة التأمني سخماطرة غري ت

  .قبل خماطر التأمني اهلامة من احلائز فإن هذا العقد ال يكون عقد تأمنيتال  اوأل ،احلدث احملدد

، لذلك شركة التأمني بشكل منفصل عليها اسبحتحيث  :ادات إعادة التأمين المحتملةردستإ -

طبيعة البيانات  إىلقيم مدى أمهية خماطر التأمني لكل عقد على حدة بالرجوع تأن جيب عليها 
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تمال بسيط للخسائر املادية إال أن املخاطر التأمينية قد تكون جسيمة حىت وإن كان مثة اح ،املالية

 .وعة من العقود، إن هذا التقييم لكل عقد على حدة يسهل تصنيف العقد كعقد تأمنيم

ا من عقود تنقل  إال أنه ويف حالة جمموعة من العقود الصغرية املتجانسة واملعروف ت       كو

موعة للوصول  ،التأمينية كامل املخاطر فال يكون على شركة التأمني أن يفحص كل عقد من ا

 .عدد قليل من العقود غري املشتقة اليت تنقل خماطر التأمني غري اهلامة إىل

إذا كان العقد ينص على دفع مبلغ عند الوفاة يتجاوز املبلغ املستحق وعلى الرغم مما تقدم ف      

يف حال البقاء على قيد احلياة فإن هذا العقد عقد تأمني ما مل يكن املبلغ املستحق عند الوفاة غري 

لذا فإن التنازل عند الوفاة عن اإللغاء أو التخلي عن التغيريات ال يدخل يف التقييم إذا كان  هام،

هذا التنازل ال يعوض حامل الوثيقة عن املخاطر املوجودة سابقا وباملثل فإن العقد السنوي الذي 

إمجايل  يدفع مبوجبه مبالغ معتادة على مدى باقي حياة حامل الوثيقة هو عقد تأمني ما مل يكن

  .دفعات احلياة الطارئة غري هام

منافع إضافية قد تتضمن شرط دفع املنافع بشكل سابق يف حال حصول ما تقدم توجد  إىلباإلضافة         

القيمة الزمنية للنقود، ومثال ذلك هو التأمني  إىلأن الدفع مل يتم حتديده بالنظر  إىلو  ،احلدث املؤمن منه سابقا

بعبارة أخرى التأمني الذي يتضمن دفع مبلغ عند الوفاة مىت تويف حامل الوثيقة دون (مبلغ حمدد مدى احلياة مقابل 

إذ من املؤكد أن حامل الوثيقة سيتوىف إال أن موعد الوفاة غري معروف، حيث  ،)وجود تاريخ انتهاء هلذه التغطية

مل الوثيقة مبكرا حىت وإن مل يكن هناك ستلحق خسارة بشركة التأمني على هذه العقود املنفردة يف حالة وفاة حا

  .خسارة إمجالية على كامل جمموعة العقود

 املخاطر التأمينيةمكون إيداعي ومكون تأميين فإن أمهية نقل  إىلمل يكن عقد التأمني مقسوما وعموما إذا     

           .مشتق ضمين اليت يتم نقلها من خاللويتم تقييم أمهية املخاطر التأمينية ، ييناملكون التأم إىلتقييمها بالرجوع يتم 
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 : المخاطر التأمينيةتغيير مستوى  -2-5

بعض عقود التأمني أن  إىل) 4(يشري جملس معايري احملاسبة الدويل يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية     

ا تنقل  إىلخماطر تأمني أية تنقل  ال  ،التأمينية يف وقت الحق املخاطر شركة التأمني من البداية على الرغم من أ

فعلى سبيل املثال إن عقدا يوفر عائدا استثماريا معينا ويتضمن خيارا مينح حامل الوثيقة حق استعمال عوائد 

لشراء وثيقة دخل سنوي مشروط مدى احلياة لصاحل مؤمنني آخرين مقابل النسب  اإلستحقاقعند  اإلستثمار

ال ينقل العقد أي بالتايل و  ،حامل الوثيقة هذا اخليار ركة التأمني عندما ميارسالسنوية احلالية اليت تتقاضاها ش

هذا اخليار حيث تظل شركة التأمني حرة يف التسعري السنوي  إىلشركة التأمني حىت يتم اللجوء  إىلخماطر تأمينية 

أو إذا حدد العقد نسبة سنوية   أنهإال ،ة اليت تنتقل إليها يف ذلك الوقتالتأميني املخاطر على األسس اليت تعكس 

لذا فإن العقد الذي يعترب عقد . شركة التأمني من البداية إىلالتأمينية  املخاطر فإن العقد ينقل  ساسا لتحديدهاأ

  . اتلتزاماإلحني إجناز أو انتهاء كافة احلقوق و  إىلتأمني يبقى عقد تأمني 

  : ، وهيإذا كان نقل خماطر التأمني هاما وذلكأمثلة لعقود تعترب عقود تأمني وسوف نورد         

  ؛أمني ضد السرقة أو تلف املمتلكاتالت -

  ؛أو املدنية أو النفقات القانونيةالتأمني ضد املسؤولية عن املنتج، املسؤولية املهنية  -

التأمني على احلياة وترتيبات اجلنازة املدفوعة مسبقا مع أن الوفاة حدث حمقق إال أنه من غري  -

املؤكد مىت سيحصل أو كما هو احلال يف بعض عقود التأمني ليس مؤكدا ما إذا كانت الوفاة ستقع 

  ؛ل املدة اليت يغطيها عقد التأمنيخال

العقود اليت تنص على التعويض عن حدث و الرواتب العمرية الطارئة مدى احلياة ورواتب التقاعد  -

يف احملافظة على مستوى معني من  ملساعديد احلياة على قبقاء املؤمن أو املتقاعد مستقبلي مؤكد أي 

  ؛لبيا عليه ببقائه على قيد احلياةاملعيشة والذي بغري ذلك سيؤثر س
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  ؛اإلعاقة والتغطية الطبية -       

العقود اليت تنص على التعويض  ،ضمانات الكفالة واألمانة وحسن التنفيذ وضمانات العطاءات -

   ؛تعاقدي إلتزامبتنفيذ  لطرف اآلخريف حال عدم قيام ا

تأمني الدين الذي يتضمن دفع مبلغ معني لتعويض حامل الوثيقة عن خسارة تكبدها بسبب  -

وميكن  ،وط األصلية أو املعدلة ألداة دينمبوجب الشر  اإلستحقاقمدين مل يقم بالدفع يف ميعاد 

هلذه العقود أن تتخذ أشكاال قانونية عديدة كالكفالة املالية أو خطاب الضمان أو منتج مشتق لتعثر 

املدين أو عقد التأمني، إال أن هذه العقود تقع خارج نطاق هذا املعيار إذا كانت املؤسسة اليت 

ا عندما تنقل أصول نقدية أو  طرف آخر ضمن  إىلات نقدية إلتزامتدخل فيها أو اليت حتتفظ 

  ؛)39(نطاق معيار احملاسبة الدويل 

تصدر من طرف آخر بشأن البضائع اليت يبيعها املصنع أو املوزع أو واليت  كفاالت املنتجات -

إال أن الكفاالت اليت يتم إصدارها مباشرة من قبل املصنع أو  ،تاجر التجزئة ضمن نطاق هذا املعيار

ا ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل ،ج هذا النطاقاملوزع أو تاجر التجزئة تقع خار   ):18( لكو

  ؛واألصول احملتملة اتلتزاماإلاملخصصات،  ):37(ات و معيار احملاسبة الدويل اإليراد

يوب ظاهرة عند أي التأمني ضد اكتشاف عيوب يف ملكية األرض ومل تكن هذه الع تأمني امللكية -

عيوب يف امللكية ال يكون احلدث املؤمن منه هو اكتشاف ال ، ويف هذه احلالةحترير عقد التأمني

ا   ؛العيوب ذا

  ؛خلسائر اليت يتكبدها خالل السفرعن ا يف حالة السفر التعويض النقدي أو العيين حلامل الوثيقة -

  حدث معني، يلحق  ضمانات الكوارث اليت تنص على ختفيض الدفعات أو الفوائد يف حال حتقق -
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مبصدر الكفالة ما مل يكن احلدث احملدد ال خيلق خماطرة تأمينية هامة، ومثال ذلك هو تأثريا معاكسا 

  ؛ائدة أو سعر صرف العملة األجنبيةحدوث تغيري يف معدل الف

مقايضات التأمني وسائر العقود اليت تتطلب الدفع على أساس التغيري يف املناخ أو التغيري  -

  ؛ى احملددة ألحد أطراف العقداجليولوجي أو املتغريات املادية األخر 

الصادر من إحدى شركات إعادة التأمني لتعويض شركة تأمني مباشرة، عن  عقود إعادة التأمني -

  .اخلسائر الناشئة عن واحد أو أكثر من عقود التأمني الصادرة عن شركة التأمني املباشرة

مالية تكون هذه العقود ضمن نطاق ات إلتزاموبشكل عام إذا نشأ عن عقود التأمني السابقة أصول أو   

، مما يعين من بني أمور أخرى أن أطراف العقد قد طبقوا ما يسمى مبحاسبة الودائع )39(معيار احملاسبة الدويل 

مالية ال كإيراد، كما جيب أن  إلتزامأن يعرتف أحد األطراف بالبدل الذي يتم احلصول عليه ك: اليت تتضمن ما يلي

  .البدل املدفوع كأصل مايل ال كمصروفيعرتف الطرف اآلخر ب

ات املرتبط اإليرادبأن ) 18(ات مالية فإن معيار إلتزامأما إذا مل ينشأ عن عقود التأمني السابقة أصول و   

مرحلة استكمال املعاملة، إذا كان من املمكن تقدير  إىلا بالرجوع  اإلعرتافمبعاملة تتضمن تقدمي اخلدمات يتم 

  .  الناتج بشكل ميكن اإلعتماد عليه

  :وتشمل ملعيار ليت ال تعد من عقود التأمني طبقاللعقود االتالية مثلة األأما 

ا ال تعرض شركة التأمني ملخاطر  اإلستثمارعقود  - اليت تأخذ قانونيا شكل عقود التأمني إال أ

 شركة التأمني خماطر وفاة كبرية   على احلياة اليت ال تتحمل فيهاتأمني هامة مثل عقود التأمني

 ؛مالية غري تأمينية أو عقود خدماتوهذه العقود هي أدوات 

 حامل الوثيقة من إىلتنقل كافة خماطر التأمني اهلامة العقود اليت تأخذ شكل عقود التأمني لكنها  -
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حتدد الدفعات املستقبلية اليت يتحملها حامل الوثيقة   ،خالل أساليب نافذة وغري قابلة لإللغاء

مني املالية أو العقود اجلماعية كنتيجة مباشرة للخسائر املؤمن منها ومثاهلا بعض عقود إعادة التأ

 ؛مينية أو عقود خدماتات مالية غري تأتكون هذه العقود عادة أدو و 

حيث ال يوجد هناك عقد  ،اطر اليت ميكن تغطيتها بالتأمنيباملخ اإلحتفاظالتأمني الذايت أي  -

  ؛ال ينطوي على اتفاق مع طرف آخر تأمني كون األمر

ا ال تتطلب  حدث مستقالعقود كعقود املقامرة اليت تتطلب الدفع يف حال  - بلي غري مؤكد إال أ

إال أن هذا ال  ،تأثريا معاكسا على حامل الوثيقة أن يؤثر احلدث دي مسبق للدفعكشرط تعاق

  ؛اجتة عن حدث معني كوفاة أو حادثيستثين تفاصيل الدفع املعدة مسبقا من حتديد اخلسائر الن

ا تتطلب من ذلك الطرف أن  - املشتقات اليت تعرض أحد األطراف ملخاطرة مالية غري تأمينية لكو

معدالت الفائدة : وم بالدفع الذي ال يستند إال على التغيري يف واحد أو أكثر من العوامل التاليةيق

مؤشر األسعار، أو معدل أو و  لسلعة، سعر صرف العملة األجنبيةاحملددة، سعر الورقة املالية أو ا

  ؛ غري املايلمعامل الدين، بشرط أن يكون املتغري غري حمدد بالنسبة لطرف العقد يف حالة املتغري

تأمني الدين الذي  و املنتج املشتق لتعثر املدين أوأو خطابات الضمان أعقود الكفالة املالية  -

  ؛اإلستحقاقيتطلب الدفع، حىت وإن مل تلحق خسارة بسبب عدم قيام املدين بالدفع يف تاريخ 

   العقد رف يفال خيص ط ،و ماديجيولوجي أ ،العقود اليت تتطلب الدفع على أساس متغري مناخي -

سندات الكوارث اليت تنص على دفعات خمفضة من املبلغ األصلي أو الفائدة أو كالمها على  -

  .  أساس متغري مناخي أو جيولوجي أو متغري فيزيائي آخر ال خيص طرف معني يف العقد

 :التأمينعقود ) 4(الجوانب األساسية لعقود التأمين طبقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -3

 عقود عيارم من إصدار دفاهلو ملعيار عقود التأمني، من حيث اخلصائص تعددت اجلوانب األساسية 
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  .)1(جتزئة مكونات اإليداعو املشتقات الضمنية عالقة عقود التأمني ب ،التأمني ونطاقه

   :الخصائص الرئيسية للمعيار -3-1

بإصدارها  شركة التأمنيينطبق هذا املعيار على كافة عقود التأمني مبا فيها عقود إعادة التأمني اليت تقوم 

عقود معينة ختضع ملعايري دولية أخرى، كما أنه ال ينطبق على  إستثناءبوعقود إعادة التأمني اليت حتوزها، وذلك 

املالية اليت تقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل  اتملتزااإلات شركة التأمني كاألصول املالية و إلتزامأصول و 

كما يستثين املرحلة األوىل   على حماسبة حامل الوثيقةأنه ال ينطبق  والقياس، كما اإلعرتاف: األدوات املالية )39(

مبا فيها من املشروع مؤقتا من بعض املتطلبات املنصوص عليها يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية األخرى، 

مينع  املعيار إنالسياسات احملاسبية لعقود التأمني، وعلى كل حال ف إختيارمتطلب دراسة إطار العمل يف 

مل تدخل حيز التنفيذ يف تاريخ اإلبالغ كمخصصات  لبات احملتملة مبوجب عقودباملطا املخصصات املتعلقة

ا و إلتزاما لكفاية إختبار يتطلب ، كما الكوارث والتعويض املوازي  اخنفاض قيمة أصول إختبارات التأمني املعرتف 

يف امليزانية العمومية حىت يتم سدادها أو إلغاؤها أو  ااإلتزامحتتفظ بأن شركة التأمني  ، ووجب علىإعادة التأمني

  .   ذات العالقة إعادة التأمني ات التأمني دون معادلتها مع أصولإلتزاميتم عرض  حىت تنتهي صالحيتها، وأن

ا احملاسبية اخلاصة بعقود التأمني يف حالة واحدة وهي  يسمح هذا املعيار لشركة التأمني بتغيري سياسا

ا املالية تعرض معلومات أكثر صلة وليست أقل موثوقية، أو ليست ذات صلة ولكنها  املتمثلة مبا إذا كانت بيانا

ا قد تقوم  أكثر موثوقية وحتديدا ال ميكن لشركة التأمني أن تقوم بأي من املمارسات التالية على الرغم من أ

  :بتطبيق سياسات حماسبية تتضمن هذه املمارسات ستمرارباإل

                                                             
  : ملزيدا من التفصيل إرجع إىل) 1(

  . 539-534: مرجع سبق ذكره، ص ص، 2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -

-IASB, IASCF,  International Financial Reporting Standard 4, Insurance  Contracts, IFRSs 2011, Internatinal 
Accounting Standard Comittee Foundation, london, 2011, http://www.iasb.org. 

http://www.iasb.org.
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  ؛ات التأمني على أسس غري خمصومةإلتزامقياس  -

ات مبقدار يتجاوز قيمتها العادلة كما ميكن أن تدل اإلستثمار قياس احلقوق التعاقدية ألتعاب إدارة  -

اص آخرين يعملون يف على هذه القيمة مقارنة بني األتعاب احلالية اليت يتم تقاضيها من قبل أشخ

ة   ؛خدمات مشا

.ات التأمني اخلاصة بالشركات التابعةلتزامسياسات حماسبية غري موحدة إل إستخدام -  

بتقدمي سياسات حماسبية تتضمن إعادة  )4( يسمح املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةفضال عما تقدم 

ن هذا ات التأمني املخصصة بشكل متسق يف كل فرتة لتعكس نسب الفائدة السوقية احلالية،  وبدو إلتزامقياس 

 بشكل متسق على سيكون مطلوبا من شركة التأمني أن تطبق التغيري احلاصل على السياسات احملاسبيةالسماح 

ة اتلتزاماإلكل    .املشا

ا احملوبشكل عام  ستبعاد احليطة اسبية املتعلقة بعقود التأمني إلال حتتاج شركة التأمني لتغيري سياسا

ا إذا قامت بقياس  ا مبا يكفي من احليطة فليس عليها أن تقوم بالشديدة إال أ املزيد  إختاذعقود التأمني اخلاصة 

ا احملاسبية إل ات التأمني فقد تقوم بإعادة تصنيف بعض لتزاممن تدابري احليطة، وعندما تغري شركة التأمني سياسا

ا أو كافة أصوهلا   . يمة عادلة ضمن الربح أو اخلسارةبق املالية على أ

 :عقود التأمين ونطاقه )4(ف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هد -3-2

إن اهلدف من املعيار هو حتديد أساليب إعداد التقارير املالية لعقود التأمني اليت يتم إصدارها من قبل 

  :وبشكل خاص فإن هذا املعيار يتطلب ما يلي ،التأمني شركة

 التأمني املتعلقة بعقود التأمني؛إدخال تعديالت حمدودة على حماسبة شركات  -

 اإلفصاح الذي حيدد ويوضح املبالغ ضمن البيانات املالية لشركة التأمني واليت تكون ناشئة عن  -
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عقود التأمني، وتساعد مستعمليها على فهم املبالغ واملواعيد وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات 

   .  النقدية املستقبلية املتأتية من عقود التأمني

  : جيب مراعاة اجلوانب اآلتيةعند تطبيق املعيار من قبل شركات التأمني 

  ؛وعقود إعادة التأمني اليت حتوزهااليت تقوم بإصدارها  مبا فيها عقود إعادة التأمنيعقود التأمني  -

ية، إذ يتطلب معيار احملاسبة ختيار األدوات املالية اليت تقوم بإصدارها متضمنة ميزة املشاركة اإل -

اإلفصاح والعرض، أن يتم اإلفصاح عن األدوات املالية مبا فيها : األدوات املالية ):32(الدويل 

 .املالية اليت تتضمن هذه امليزات األدوات

 يتناول هذا املعيار الدويل اجلوانب األخرى حملاسبة شركات التأمني كمحاسبة األصول املالية اليت الكما 

ا شركة التأمني  اخلاضعة ملعيار احملاسبة الدويل  اتلتزاماإلشركة التأمني أو لدى    ومعيار احملاسبة )32(اليت أصدر

  . اإلفصاح: األدوات املالية): 7(، واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية الدولية )39( الدويل

  :أن ال تطبق هذا املعيار على ما يلي شركة التأمنيجيب على لذلك  

كفالة املنتجات اليت يصدرها مباشرة املصنع أو املوزع أو تاجر التجزئة اخلاضعة ملعيار احملاسبة  -

  ).37(ومعيار احملاسبة الدويل) 18(الدويل 

معيار  إىلات أرباب العمل مبوجب اخلطط املوضوعة ملصلحة العاملني اخلاضعة إلتزامأصول و  -

ات منفعة التقاعد املبلغ إلتزامو  ،)2(واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )19(احملاسبة الدويل

  ؛)26(معيار احملاسبة الدويل  وفقعنها مبوجب خطط منافع تقاعد حمددة 

يل غري ما التعاقدية اليت تطرأ عن اإلستعمال املستقبلي أو احلق باستعمال بند اتلتزاماإلاحلقوق و  -

ة بعض رسوم الرتخيص، العوائد، بدالت اإلجيارات الطارئة والبنود :مثل  إىلباإلضافة  ،املشا

 )17( القيمة املتبقية للمستأجر اليت يتضمنها التأجري املايل اخلاضعة ملعيار احملاسبة الدويلضمانة 
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  ؛)38( معيار احملاسبة الدويلو ) 18(معيار احملاسبة الدويل     

لضمانات املادية اليت تدخل فيها جهة ما أو اليت حتتفظ فيها عند نقل األصول املالية أو ا -

الضمانات املالية   إعتباروبغض النظر عما إذا كان قد مت  ،طرف آخر إىلاملالية  اتلتزاماإل

  ؛)39(كضمانات مالية أو خطابات ضمان أو عقود تأمني اخلاضعة ملعيار احملاسبة الدويل 

اخلاضع للمعيار الدويل إلعداد  أعمالالبدل الطارئ واجب الدفع أو واجب القضاء يف اندماج  -

  ؛)3(التقارير املالية 

إال أن على  الشركة واليت تكون فيها املؤسسة هي حامل الوثيقة،عقود التأمني املباشرة اليت حتوزها  -

اشركة التأمني املباشرة أن تطبق هذا املعيار على عقود إعادة    .التأمني اليت حبوز

ة تصدر عقد التأمني بصفتها شركة تأمني سواء أعتربت شركة التأمني شركة شركهذا املعيار أي يصف 

عقد إعادة التأمني هو نوع من عقود التأمني وبالتايل فإن  ، كما أن عتربتأمني للغايات القانونية أو الرقابية أو مل ت

  .التأمني تنطبق أيضا على عقود إعادة التأمنيكافة اإلشارات يف هذا املعيار لعقود 

   :المشتقات الضمنيةعقود التأمين و  -3-3

من أي مؤسسة فصل بعض املشتقات الضمنية من عقدها األساسي  )39(معيار احملاسبة الدويليتطلب        

وينطبق معيار احملاسبة الدويل  ،يمة العادلة يف الربح أو اخلسارةات يف القاإلختالفوتقييمها بقيمة عادلة مع تضمني 

ا عقد تأمني،  )39( من  إستثناءوكعلى املشتقات الضمنية لعقد التأمني ما مل تكن املشتقات الضمنية بذا

فإن على شركة التأمني أن ال تفصل وأن ال تقيس بقيمة عادلة خيار حامل الوثيقة بالتخلي عن عقد  همتطلبات

التأمني األساسي،  لتزامذا كان سعر املمارسة خمتلفا عن مقدار املبلغ املسجل إلوحىت إ ،التأمني نظري قيمة حمددة

إال أن املتطلبات تنطبق على خيارات البيع املشروطة أو خيار التنازل النقدي املتضمن يف عقد التأمني إذا كانت 

يل شر، أو بسبب متغري غري ماالسلعة أو املؤ  أوكسعر حقوق امللكية  زل ختتلف بسبب التباينات املاليةقيمة التنا
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وكذلك ينطبق هذا املتطلب إذا كانت قدرة حامل الوثيقة على ممارسة خيار ، غري حمدد بطرف من أطراف العقد

  .البيع املشروط أو التنازل النقدي قد نشأت من خالل تغيري يف مثل هذا املتغري

ما تقدم فقد أصدر جملس املعايري إرشادات التنفيذ للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  إىلباإلضافة 

ا الضمنية اليت تليب شروطا حمددة عن األداة األساسي)4( اليت حتتوي  ة، لذا وجب على شركة التأمني فصل مشتقا

  .ات سواء ربح أو خسارةبالتغيري  اإلعرتافهذه املشتقات، وتقيم املشتقات بالقيمة العادلة ويتم 

فصل املشتق الضمين الذي يليب بذاته تعريف عقد  إىلحيث أكد اإلرشاد على أن شركة التأمني ال حتتاج 

التأمني، إال أن فصله وقياسه بالقيمة العادلة ليس ممنوعا إذا كانت السياسات احملاسبية احلالية لشركة التأمني 

ا احملاسبية وكان هذا التغيري يليب معيار عقود التأمنيتتطلب الفصل، أو إذا أجرت الشركة تغي  .ريا يف سياسا

  تجزئة مكونات اإليداع  -3-4

تتضمن بعض عقود التأمني مكونا تأمينيا ومكونا إيداعيا، ويف بعض احلاالت يكون مطلوبا من أو مسموحا      

 :اآليت عتبارمع األخذ بعني اإللشركة التأمني بتجزئة هذه املكونات، و 

  :التجزئة مشروطة بتلبية الشرطني التاليني -

  إذا كان بإمكان شركة التأمني أن تقيس املكون اإليداعي بشكل منفصل أي دون أخذ

  .عتباراملكون التأميين بعني اإل

  اتلتزاماإلأن تكون السياسات احملاسبية اخلاصة بشركة التأمني ال تتطلب حتديد كافة 

  ؛يداعيوق اليت تنشأ عن املكون اإلواحلق

ا وغري مشروطة إذا كان بإمكان شركة التأمني قياس املكون اإليداعي بشكل  - التجزئة مسموحا 

ا تتطلب  واحلقوق اليت  اتلتزاماإلبكافة  اإلعرتافمنفصل وكانت كل سياسات احملاسبة اخلاصة 

 ؛اتاملتز اإلتنشأ عن املكون اإليداعي بغض النظر عن األساس املستعمل لقياس هذه احلقوق و 
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 .التجزئة ممنوعة إذا مل يكن بإمكان شركة التأمني أن تقيس املكون اإليداعي بشكل منفصل -

 اتلتزاماإلوكمثال على احلالة اليت ال تتطلب فيها السياسات احملاسبية من شركة التأمني أن تعرتف جبميع     

الناشئة عن املكون اإليداعي عندما تتلقى شركة التأمني املباشرة تعويضا عن األضرار من معيد التأمني إال أن العقد 

عن املكون اإليداعي، وإذا   لتزاميلزم شركة التأمني املباشرة بإعادة دفع التعويض يف السنوات القادمة، وينشأ هذا اإل

 لتزامذا املكون كدخل دون حتديد اإل اإلعرتافاملباشرة تسمح ب كانت السياسات احملاسبية لشركة التأمني

  :د مراعاة ما يليتجزئة العق، لذا وجب على شركة التأمني لالناشئ، فتكون التجزئة واجبة

  ؛تطبيق هذا املعيار على املكون التأميين -

 .على املكون اإليداعي )39(تطبيق معيار احملاسبة الدويل  -

معايري احملاسبة الدويل إرشادات التنفيذ ملعيار عقود التأمني، حيث يشري هذا األخري أنه أصدر جملس          

يطلب من شركة التأمني جتزئة بعض عقودها اليت حتتوي على مكون إيداعي، وقد تكون التجزئة غري مطلوبة يف 

  .أو احلقوق الناشئة عن املكون اإليداعي اتلتزاماإلحالة إعرتافها ب

 :والقياس بعقود التأمين اإلعتراف -4

لقد قرر جملس معايري احملاسبة الدويل لشركات التأمني إعفاءات مؤقتة من بعض املعايري الدولية األخرى     

ا عند القياس و إلعداد التقارير املالية،   بعقود التأمني  اإلعرتافكما ذكر جمموعة من العوامل اليت جيب مراعا

أو نقل حمفظة، وميزات  أعمالمعاملة خاصة لعقود التأمني اليت مت احلصول عليها من خالل إندماج  إىلباإلضافة 

  .)1(ية لعقود التأمني واألدوات املاليةختيار املشاركة اإل

 
                                                             

  : ملزيدا من التفصيل إرجع إىل) 1(

  . 544 -540: مرجع سبق ذكره، ص ص، 2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية    -         

-IASB, IASCF,  International Financial Reporting Standard 4, OP.CIT. 
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   :اإلعفاءات المؤقتة من بعض المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية -4-1

دد املعايري اليت حي) 8(معيار احملاسبة الدويلأن  إىليشري جملس معايري احملاسبة الدويل يف معيار عقود التأمني         

  ة يف إعداد سياسة حماسبية إذا مل يكن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية منطبقا بشكلالشركينبغي أن تتبعها 

أنه يف غياب معيار دويل إلعداد التقارير املالية الذي يطبق على ) 8(ولقد تضمن املعيار حمدد على أحد البنود، 

 وجه التحديد على معاملة ما أو على أحداث أو ظروف أخرى، على اإلدارة أن تستعمل حكمها وتقديرها يف

  :وتطبيق سياسة حماسبية ينتج عنها معلومات تطوير

 مالءمة إلحتياجات صناعة القرار اإلقتصادي للمستخدمني؛ -

 :ثوقة، من حيث البيانات املاليةمو  -

 متثل الوضع املايل واألداء املايل والتدفقات النقدية للمنشأة بصدق؛ 

  تعكس اجلوهر اإلقتصادي للمعامالت واألحداث والظروف األخرى وليس الشكل

 القانوين فقط؛

 حيادية؛ 

 حذره؛ 

 مكتملة من كافة النواحي اهلامة   .  

ا احملاسبيةإال أن هذا املعيار يستثين شركة    :يليفيما يتعلق مبا  التأمني من تطبيق هذه املعايري على سياسا

 ؛عقود التأمني اليت تصدرها مبا فيها تكاليف شراء األصول غري امللموسة ذات العالقة -

 .عقود إعادة التأمني اليت حتوزها -

املنصوص و ) 12 -10( الفقراتإن هذا املعيار ال يستثين شركة التأمني من بعض تضمينات وعموما ف    

 :وبالتحديد فإن على شركة التأمني، )8( عليها يف معيار احملاسبة الدويل
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أن ال تعرتف بأية خمصصات للمطالبات املستقبلية كمسؤولية إذا كانت هذه املطالبات ناشئة عن  -

 ؛)كمخصصات الكوارث والتعويض املوازي(عقود تأمني مل تعد موجودة يف تاريخ التقارير 

  ؛قوم بإجراء فحص قياس املسؤوليةأن ي -

احملدد  لتزامفقط عندما يتم إطفاؤها أي عندما يكون اإل االتأميين من ميزانيته لتزامزيل اإلتأن  -

 ؛اء منه أو ألغي أو انقضىبالعقد قد مت اإلبر 

  :أن ال تقوم مبعادلة ما يلي -

  ات التأمني ذات العالقة؛ إلتزامأصول إعادة التأمني يف مقابل 

 أيت من عقود و نفقات عقود إعادة التأمني يف مقابل املصروف أو الدخل املتدخل أ

  ؛التأمني ذات العالقة

  إخنفضت قيمتهاأن تدرس ما إذا كانت أصول إعادة التأمني قد. 

  :مينأفي شركات الت لتزاممالءة اإل إختبار -4-2

ا كافية إلتزامعلى شركة التأمني أن تقّيم ويف كل تاريخ تقارير مالية ما إذا كانت       ا التأمينية املعرتف  ا

ا وإذا أظهر هذا  ،وذلك من خالل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية مبوجب عقود التأمني اخلاصة 

  كاف يف ضوء التدفقات النقدية املستقبلية، جيب أن يتم  ات التأمينية غريلتزامالتقييم أن املبلغ املسجل لإل

الكفاية الذي يليب متطلبات  إختبارإذا قامت شركة التأمني بتطبيق  ،كامل العجز يف الربح أو اخلسارةب اإلعرتاف

  :واملتطلبات الدنيا هي التالية ،دنيا حمددة، فإن هذا املعيار ال يفرض متطلبات إضافية

ذات العالقة كتكاليف و  التقديرات احلالية لكافة التدفقات النقدية التعاقدية ختبارأن يتناول اإل -

 ؛معاجلة املطالبات والتدفقات النقدية الناشئة عن اخليارات الضمنية والضمانات

  .بكامل العجز يف الربح أو اخلسارة اإلعرتافأن املسؤولية غري كافية، فيتم  ختبارإذا أظهر اإل -
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يليب املتطلبات الدنيا الواردة  إلتزاممالءة  إختباروإذا كانت السياسات احملاسبية لشركة التأمني ال تتطلب 

 :فإن على شركة التأمني ،عالهأ

  :منه املبالغ املسجلة ملا يلي مطروحاالتأميين ذي الصلة  لتزامأن حتدد املبلغ املسجل لإل -

  أي تكاليف شراء مؤجلة ذات عالقة؛ 

 غري ملموسة ذات عالقة كتلك اليت يتم احلصول عليها من خالل اندماج أي أصول 

أو نقل حمفظة، إال أن أصول إعادة التأمني ذات العالقة ال يتم أخذها بعني  أعمال

ا بشكل منفصلتكون شركة التأمني   عتباراإل   ؛قوم باحملاسبة املتعلقة 

 اتلتزاماإلحتديد ما إذا كان املبلغ املوصوف أقل من املبالغ املسجلة اليت تكون مطلوبة لو كانت  -

وإذا كانت أقل من ذلك فإن ، )37( التأمينية ذات العالقة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل

ل من على شركة التأمني أن تعرتف بكامل الفرق يف الربح أو اخلسارة ويف اخنفاض املبلغ املسج

تكاليف الشراء املختلفة ذات العالقة أو األصول غري امللموسة ذات العالقة أو زيادات املبالغ 

 .ات التأمني ذات العالقةلتزاماملسجلة إل

فإن من الواجب تطبيق املعيار على مستوى  الواردة سابقايليب املتطلبات الدنيا  لتزاممالءة اإل إختبارإذا كان       

ال يليب هذه املتطلبات الدنيا فإنه جيب أن تتم على  لتزاممالءة اإل إختباروإذا كان  ،ختبارالتجمع احملدد يف اإل

ا كمحفظة واحدة ة واسعة وجتري إدار   .مستوى حمفظة العقود اليت ختضع ملخاطر مشا

   :انخفاض قيمة أصول إعادة التأمين -4-3

، جيب إذا كانت أصول إعادة التأمني قد اخنفضت قيمتهاأنه  إىليبني جملس املعايري يف معيار عقود التأمني       

 وأن تعرتف به كربح أو خسارة، وتنخفض قيمة أصل إعادة التأمني وفق أن ختفض املقدار املسجل تبعا لذلك

  : التالية حصرااحلاالت 
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املبدئي بأصل إعادة التأمني بأن  اإلعرتافعن حدث طرأ بعد  إذا كان هناك دليل موضوعي نشأ  -

  ؛  شركة التأمني املباشرة قد ال تتلقى كامل املبالغ املستحقة هلا مبوجب أحكام العقد

 .أن يكون للحدث أثر ملموس على املبالغ اليت ستتلقاها شركة التأمني من معيد التأمني -

 :تغيير السياسات المحاسبية -4-4

  مني اليت تتبىن املعايري الدوليةألشركة التأمني اليت تطبق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وشركات الت إن

ا احملاسبية لعقود التأمني يف حالة واحدة وهي إذا كانت  :إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل أن تغّري سياسا

القرار اإلقتصادي ال أن تكون أقل موثوقية  إختاذمالئمة ملتطلبات عملية التغيريات جتعل من البيانات املالية أكثر 

ذه احلاجات، وعلى شركة التأمني أن تقيس املالئمة واملوثوقية  أو أن تكون أكثر موثوقية إمنا ليست أقل تعلقا 

  ).  8(باإلعتماد على املعايري املنصوص عليها يف معيار احملاسبة الدويل

ا احملاسبية لعقود التأمني فإن على شركة التأمني أن تبني أن التغيري يقرب بياناته ولتربي           ر تغيري سياسا

  إلتزام إىلإمنا ال يشرتط أن يؤدي التغيري ) 8(املالية من تلبية املتطلبات املنصوص عليها يف معيار احملاسبة الدويل

ذه املعايري،   : مع مراعاة العوامل التاليةكامل 

 : أسعار الفائدة الحالية في السوق -4-4-1

ا احملاسبية حبيث تقوم بإعادة قياس تغري أن شركة التأمني تستطيع ات إعادة التأمني إلتزام سياسا

أو  يف جانب الربح اتلتزاماإلاملخصصة لتعكس أسعار الفائدة احلالية يف السوق ولتعرتف بالتغيريات يف تلك 

أيضا أن تقدم سياسات حماسبية تتطلب تقديرات حالية أخرى وفرضيات ها اخلسارة، ويف هذا الوقت ميكن

       .  ات احملددةلتزاملإل

ا احملاسبية لإل ختياراإلكما يسمح  ات احملددة دون تطبيق هذه لتزاملشركة التأمني بتغيري سياسا

ة كما قد يتطلب معيار احملاسبة الدويل اتلتزاماإلالسياسات بشكل متناسق مع كافة  وإذا حددت  ،)8(املشا
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عليها أن تستمر بتطبيق نسب الفائدة السوقية احلالية بشكل متناسب ويف كافة الفرتات ف ختيارهلذا اإل اتلتزاماإل

  .أن يتم إطفاؤها إىل اتلتزاماإلولكافة 

  : الممارسات الحالية إستمرار -4-4-2

  :باملمارسات التالية ستمرارميكن لشركة التأمني اإل  

 ؛التأمينية على أسس غري خمصومة اتلتزاماإلقياس  -

  املستقبلي مبقدار يزيد عن القيمة العادلة اليت اإلستثمارقياس احلقوق التعاقدية ألتعاب إدارة  -

ة يف  تتضمنها املقارنة مع األتعاب احلالية اليت يتقاضاها العاملون اآلخرون يف خدمات مشا

السوق، حيث من املمكن أن تكون القيمة العادلة ابتداء هلذه احلقوق التعاقدية تساوي التكاليف 

قة خارج املستقبلي والتكاليف ذات العال اإلستثماراألصلية املدفوعة، هذا ما مل تكن أتعاب إدارة 

  ؛نطاق معطيات السوق القابلة للمقارنة

تغيريها ما مل يؤدي  هلا احلق يفيف حال استعمال سياسات حماسبية غري موحدة لعقود التأمني  -

 .زيادة تباين السياسات احملاسبية وعلى أن يليب أيضا باقي متطلبات هذا املعيار إىلالتغيري 

  : والحذر الحيطة -4-4-3

ا احملاسبيةحتتاج شركة التأمني لتغيري    إلزالة احليطة الزائدة عن احلاجة، إال أنه إذا كانت شركة  سياسا

ا مبا يكفي من احليطة فال تكون مطالبة باملزيد منها   .التأمني قد قامت بقياس عقود التأمني اخلاصة 

  : ات المستقبليةاإلستثمار هوامش  -4-4-4

ا احملاسبية لعقود التأمني إلزالة هوامش  إىلال حتتاج شركة التأمني    املستقبلية إال  اإلستثمارتغيري سياسا

إن هي قدمت سياسة  ،أن هناك افرتاض قابل للنقض بأن بيانات شركة التأمني املالية تكون أقل مالئمة وموثوقية
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املستقبلية يف قياس عقود التأمني ما مل تكن هذه اهلوامش تؤثر على الدفعات  اإلستثمارحماسبية تعكس هوامش 

 :وفيما يلي مثالني على السياسات احملاسبية اليت تعكس هذه اهلوامش ،التعاقدية

 استعمال عامل خصم يعكس العائد املقرر على أصول شركة التأمني؛ -

صم هذه العوائد املقدمة على معامل إبراز العائد على هذه األصول على معامل عائد مقدر وخ  -

 .خمتلف وتضمني الناتج يف قياس املسؤولية

لذلك ميكن لشركة التأمني أن تتغلب على اإلفرتاض القابل للنقض يف احلالة الوحيدة اليت تتمثل بكون       

املستقبلية اإلستثمارش البيانات الناجتة عن إدخال هوام مكونات تغيري السياسة احملاسبية تزيد من مالئمة وموثوقية  

وعلى سبيل املثال فلنفرض أن السياسات احملاسبية احلالية لشركة التأمني تتضمن افرتاضات حيطة زائدة مت وضعها  

ظروف  إىلاملستقبلية ومعدل اخلصم الذي اشرتطته جهة تنظيمية دون إشارة مباشرة  اإلستثمارمع ابتداء هوامش 

ا املالية على حنو أكثر السوق وباستبعاد بعض الضمانات  واخليارات الضمنية، فقد تقوم شركة التأمني بإعداد بيانا

للمحاسبة تكون مستعملة بشكل واسع  اإلستثمارأسس موجهة حنو  إىلمن خالل التحول  موثوقيةمالئمة وأقل 

  :وتتضمن ما يلي

   التقديرات والفرضيات احلالية؛ -

  التأكد؛ وعدماملخاطر يعكس ) إمنا ال يتضمن درجة زائدة من احليطة(تكييف معقول  -

 قياسات تعكس القيمة احلقيقة والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات الضمنية؛  -

 .معدل خصم سوقي حايل حىت وإن كان يعكس العائد املقدر على أصول شركة التأمني -

ياس معدل اخلصم لتحديد القيم احلالية هلوامش الربح املستقبلية يستعمل يف بعض أساليب الق وعموما     

ويف هذه األساليب يؤثر معدل  ،فرتات خمتلفة وذلك باستعمال معادلة معينة إىلومن مث تستند هوامش الربح هذه 

ر اخلصم على قياس املسؤولية بشكل غري مباشر، وحتديدا فإن استعمال عامل خصم أقل مناسبة يكون ضئيل األث
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أو ال يكون له أثر على قياس املسؤولية ابتداء، إال أنه ويف األساليب األخرى حيدد معدل اخلصم قياس املسؤولية 

وبسبب كون إدخال معدل اخلصم املبين على األصول ذو تأثري أكثر جوهرية،  ،بشكل مباشر يف احلالة األخرية

  .ا اإلفرتاضمن غري احملتمل أن تتمكن شركة التأمني من التغلب على هذ

  : محاسبة الظل -4-4-5

تكون األرباح أو اخلسائر اليت يتم حتقيقها على  ،بعض النماذج احملاسبية يفأن  إىليبني جملس املعايري   

  : أصول شركة التأمني ذات تأثري مباشر على قياس بعض أو كل مما يلي

ا التأمينيةإلتزام -  ؛ا

 ؛ نفقات الشراء املختلفة ذات العالقة -

  .أو نقل حمفظة أعمالكتلك اليت حيصل عليها من إندماج ألصول غري امللموسة  ا -

ما وغري          ا احملاسبية حبيث يكون الربح أو اخلسارة املعرتف  ويسمح لشركة التأمني بأن تغري يف سياسا

جيب  ، وبالتايلسائر احملققةا األرباح أو اخل املتحققني على األصول يؤثران على القياسات بنفس الطريقة اليت تؤثر

ات التأمينية يف حق امللكية يف احلالة الوحيدة اليت تتمثل بكون األرباح أو لتزامبالتكيف ذو العالقة لإل اإلعرتاف

ا بشكل مباشر يف حق امللكية، وتسمى هذه املمارسة أحيانا مبحاسبة الظل   .اخلسائر غري احملققة معرتف 

  :أو نقل محفظة أعمالول عليها من اندماج عقود التأمين التي تم الحص -4-5

فإن على شركة التأمني يف ميعاد الشراء  )3(بأحكام املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية لتزاممن أجل اإل      

ات التأمني اليت تتحملها وأصول التأمني اليت مت احلصول عليها من خالل اندماج إلتزامأن تقيم بالقيمة العادلة 

ستعمال تقدمي موحد يفصل القيمة العادلة لعقود التأمني اليت مت احلصول إب ، إال أنه يسمح لشركة التأمنيأعمال

  : املكونني التاليني إىلعليها 

  يقاس مبوجب سياسات شركة التأمني احملاسبية لعقود التأمني اليت تصدرها؛  إلتزام -
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 :أصل غري ملموس ميثل الفرق بني -

  ؛التأمينية اتلتزاماإلالتعاقدية التأمينية اليت مت احلصول عليها و القيمة العادلة للحقوق 

 التأميين ذي العالقة لتزامجيب أن يتفق القياس الالحق هلذا األصل مع قياس اإل.  

ا األصول غري امللموسةأما فيما يتعلق ب     ني احملاسبة الدولي يستثناة من نطاق معيار امل املذكورة سابقا فإ

ما  إال ،)38(و) 36( من  عكس توقع عقود مستقبلية ليست جزءينطبقان على قوائم وعالقات العمالء اليت تإ

  .أو نقل احملفظة عمالندماج األإية التأمينية املوجودة يف تاريخ التعاقد اتلتزاماإلاحلقوق التعاقدية التأمينية و 

 :يةختيار ميزات المشاركة اإل -4-6

   والقياس لعقود التأمني اليت مت احلصول عليها من خالل إندماج اإلعرتافجيب على شركة التأمني عند   

   :ية كما يليختيار ميزات املشاركة اإل ةأو نقل حمفظة مراعا أعمال

  :ية في عقود التأمينختيار ميزات المشاركة اإل -4-6-1

أن يعرتف بالعنصر  جيوزية وعنصر مضمون، وبذلك إختيار تتضمن بعض عقود التأمني ميزة مشاركة          

ما بشكل منفصل  اإلعرتافوإذا مل تقم شركة التأمني ب ،يةختيار املضمون بشكل منفصل عن ميزة املشاركة اإل

وإذا قام بتصنيفهما بشكل منفصل فإن عليه أن يصنف العنصر  ،إلتزامفإن عليها أن تصنف العقد بكامله ك

  .إلتزامكاملضمون  

ية بشكل منفصل عن العنصر املضمون جيب أن يصنف هذه امليزة إما  ختيار شاركة اإلفإذا اعرتف مبيزة امل        

أو حق  إلتزامأو كعنصر ملكية منفصل، وال حيدد هذا املعيار كيف حتدد شركة التأمني ما إذا كانت امليزة  إلتزامك

سياسة حماسبية تتناسب  إىلوحق ملكية، وعليها أن تلجأ  إلتزام إىلتأمني أن تفصل هذه امليزة الولشركة  ،ملكية

  .وال حق ملكية  إلتزامأن ال تصنف هذه امليزة يف فئة وسيطة ال تكون فيها ال  وعليهامع هذا الفصل، 
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عرتف بكافة املزايا اليت يتم حتصيلها كعوائد دون فصل أي قسم يتعلق مبكون حق تأن  اكما جيوز هل    

من ميزة املشاركة  إلتزامبالتغيريات الناجتة يف العنصر املضمون ويف القسم املعترب ك اإلعرتافوجيب أن يتم ، امللكية

من الربح  جزءكحق ملكية، فإن   ة املشاركة التقديرية كال أو جزءوإذا مت تصنيف ميز  ،كربح أو خسارة  يةختيار اإل

اجلزء من الربح أو اخلسارة على شركة التأمني أن تعرتف ب، ووجب هذه امليزة إىلأو اخلسارة ميكن أن ينسب 

ية كتوزيع للربح أو اخلسارة ولكن ليس كدخل أو إختيار أي مكون حق ملكية ذو ميزة مشاركة  إىلاملنسوب 

  .عرض البيانات املالية) 1(عيار احملاسبة الدويلمل طبقامصروف 

  : ية في األدوات الماليةختيار ميزة المشاركة اإل -4-6-2

 املالءة إختبارفإن عليها أن تقوم بإجراء  إلتزامكية  ختيار كامل ميزة املشاركة اإلإذا صنفت شركة التأمني    

وليس على شركة التأمني أن حتدد املقدار الذي  ،)يةختيار ميزة املشاركة اإلأي على العنصر املضمون و (لكامل العقد

ركة التأمني كل أو جزء من وإذا صنفت ش، على العنصر املضمون )39(سينتج عن تطبيق معيار احملاسبة الدويل 

ا لكامل العقد جيب أن ال يقل عن املقدار الذي  لتزامهذه امليزة كمكون حق ملكية منفصل فإن اإل املعرتف 

كما جيب أن تتضمن القيمة اهلامة خليار التنازل عن العقد ،  على العنصر املضمون) 39(سينتج عن تطبيق معيار 

هذا اخليار من القياس بالقيمة العادلة، وليس على شركة  إستثناءإال أنه جيب أن ال يتضمن قيمة الوقت إذا مت 

وليس عليها أن تبني هذا  على العنصر املضمون) 39(التأمني أن تصرح بالقيمة اليت ستنتج عن تطبيق معيار 

ا أعلى بشكل واضح على امل قدار منفصال، كما ليس عليها أن حتدد املقدار إذا كان جمموع املسؤولية املعرتف 

مبزايا هذه العقود كعوائد وأن  اإلعرتافالرغم من أن هذه العقود هي أدوات مالية فإن لشركة تأمني أن تستمر ب

  .كمصروف  لتزامتعرتف بالزيادة الناجتة عن تسجيل مبلغ اإل

 :الالزمة في عقود التأمين مح اإلفصاحمال - 5

 أنه جيب على شركة التأمني اإلفصاح عن إىليوضح جملس معايري احملاسبة الدويل يف معيار عقود التأمني     
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ا،    .)1(وطبيعة ومدى املخاطر الناجتة من عقود التأمنيتوضيح املبالغ املعرتف 

لس إرشادات تنفيذ للمعيار، وقد تضمنت كيفية تطبيق متطلبات  إىلباإلضافة  ما تقدم فقد أصدر ا

  :أن اهلدف من معيار عقود التأمني هو إىلاإلفصاح، حيث أشار املعيار 

 حتديد وتعريف املبالغ الناشئة عن عقود التأمني يف البيانات املالية لشركة التأمني؛ -

 .املالية لتقييم طبيعة مدى املخاطر الناجتة عن عقود التأمنيمساعدة مستعملي هذه البيانات  -

لذلك تقرر شركة التأمني يف ضوء ظروفها مقدار االهتمام الذي توليه لتلبية هذه املتطلبات ومقدار الرتكيز 

الذي ستبذله يف اجلوانب املختلفة من املتطلبات، وكيف ستجمع املعلومات لعرض الصورة كاملة دون تضمني 

  .  ات املاديةاإلختالفلومات ذات املع

وجيب حتقيق توازن حبيث ال حتجب املعلومات اهلامة إما بإدخال مقدار كبري من التفاصيل غري اهلامة أو 

  :بتجميع البنود اليت هلا خصائص جوهرية خمتلفة، على سبيل املثال

تقدم عادة جمموعة تأمني دولية كبرية تعمل يف نطاق واسع من االختصاصات التنظيمية  -

إفصاحات ختتلف يف الشكل واحملتوى والتفصيل عن اإلفصاحات املقدمة من شركة التأمني خمتصة 

 تعمل يف إختصاص واحد؛

العديد من عقود التأمني هلا خصائص مماثلة، وعندما ال يكون عقد هام نسبيا فرديا يعترب تقدمي  -

 ملخص حسب فئات العقود مناسبا؛

 .   مات عن عقد فردي هامة نسبيامن املمكن أن تكون املعلو  -

                                                             
  : ملزيدا من التفصيل إرجع إىل) 1(

  . 544 -540: مرجع سبق ذكره، ص ص، 2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -

-IASB, IASCF,  International Financial Reporting Standard 4, op.cit. 
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 : توضيح المبالغ المعترف بها -5-1

على شركة التأمني أن تفصح عن املعلومات اليت حتدد وتوضح املبالغ الناشئة عن عقود التأمني يف جيب 

ا املالية   :على شركة التأمني أن تفصح عما يلي، لذا بيانا

ا احملاسبية لعقود التأمني واألصول -   ؛ذات العالقة والدخل والنفقات سياسا

ا والتدفقات النقدية إذا كانت تعرض بيانات  اتلتزاماإلاألصول و  - والدخل واملصروفات املعرتف 

 ؛التدفقات النقدية باستعمال األسلوب املباشر الناشئة عن عقود التأمني

ا كربح أو خسارة يف شراء إعادة التأمني؛  -   األرباح واخلسائر املعرتف 

اية املدة إذا كانت شركة التأمني اإلط - فاء للمدة واملبلغ الذي يبقى غري مستهلك يف بداية و

  ؛املباشرة تؤجل وتطفئ األرباح واخلسائر الناشئة عن شراء إعادة التأمني

  .التأمينية وأصول إعادة التأمني وتكاليف الشراء إن وجدت اتلتزاماإلتسوية التغيريات يف  -

  : المبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية -5-2

جيب على شركة التأمني أن تفصح عن البيانات اليت تساعد املستخدمني على فهم املبلغ والتوقيت   

  :أن تفصح عما يلييها علوجب  لذا  ،وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية املستقبلية من عقود التأمني

  ؛من أجل ختفيف هذه املخاطرمن إدارة املخاطر الناشئة عن عقود التأمني أهدافها  -

شروط وأحكام عقود التأمني ذات التأثري املادي على املبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق  -

  ؛بالتدفقات النقدية املستقبلية

مبا يف ذلك ) دة التأمنيقبل وبعد ختفيف املخاطر بواسطة إعا(املعلومات املتعلقة باملخاطر التأمينية  -

  :املعلومات املتعلقة مبا يلي



 الفصل الثالث ....................................................................... حماسبة عقود التأمني وأمهيتها يف اختاذ القرار    202

 
 

 ؛حساسية األرباح واخلسائر وحقوق امللكية للتغيري يف املتغريات ذات األثر املادي عليها 

 ؛تركيزات املخاطر التأمينية  

 وجيب أن يرجع اإلفصاح عن تطور املطالبات  ،املطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة

ا عدم الوضوح فيما يتعلق مببلغ ومواعيد دفع إىل دون أن  هافرتة نشوء أول مطالبة مادية ال يزال يشو

وال حتتاج شركة التأمني لإلفصاح عن هذه املطالبات فيما يتعلق  ،ترتاجع ألكثر من عشر سنوات

  .ةباملطالبات اليت يشوب مبلغها وميعاد استحقاقها عدم الوضوح الذي يزول عادة خالل سن

البيانات املتعلقة مبخاطر نسبة الفائدة وخماطر اإلئتمان إذا كانت عقود التأمني ضمن نطاق معيار  -

  ؛)32(احملاسبة الدويل 

املعلومات املتعلقة بالتعرض ملخاطر نسبة الفائدة أو خماطر السوق ضمن املشتقات الضمنية اليت يتضمنها   -

  .بالقيمة العادلة ومل تقم بذلك هاغري مطالبة بقياسعقد التأمني األساسي إذا كانت شركة التأمني 

  : إعادة تحديد األصول المالية -5-3

ا التأمينية فيما يتعلق ب   أن  من املسموح هالتأمينية فإن اتلتزاماإلعندما تقوم شركة التأمني بتغيري سياسا

، وتكون "الل الربح أو اخلسارةالقيمة العادلة من خ"تتم إعادة تصنيف بعض أو كل األصول املالية على أساس 

ا احملاسبية عند تطبيقها هلذا املعيار للمرة األوىل، وإذا  إعادة التصنيف مسموحة إذا غريت شركة التأمني سياسا

قامت بإجراء تغيري الحق على سياستها املعتمدة تعترب إعادة التصنيف تغيريا يف السياسة احملاسبية وبالتايل ينطبق 

  .)8(اسبة الدويلعليها معيار احمل
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  :خالصة المبحث الثاني    

ا، فاليت ال تطبق يف ظل املنافسة املتزايدة التأمني شركات تقارن      معايري اإلبالغ املايل الدوليةمع مثيال

الن يكون مبقدورها مقارنة نفسها مع الشر  عامة ومعيار عقود التأمني خاصة ،  كات األخرى وهذا سيحد من قدر

وتطوير نظام  سمح بالتحديد الدقيق للصحة املالية هلات التأمني شركاتالشفافية والفعالية يف حسابات كما أن 

  . القرارات اإلسرتاتيجية الالزمة إختاذومن مث  املعلومات املالية

طريقة موحدة لتحقيق اإلمجاع على  معيار عقود التأمني بإصدار قام جملس معايري احملاسبة الدولية ولقد       

وذلك من أجل حتسني أساليب املعاجلات احملاسبية لعقود التأمني ألعمال التأمني حول العامل،  للمعاجلة احملاسبية

وإستخدام اإلفصاح املناسب لتحديد وتبيان طبيعة القيم الظاهرة يف القوائم املالية املتأتية من عقود التأمني، وكذلك 

من حتديد مبلغ وتوقيت وظروف عدم التأكد املرتبطة بالتدفقات النقدية  املاليةملساعدة مستخدمي القوائم 

      .املستقبلية اليت تنتج عن عقود التأمني

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث ....................................................................... حماسبة عقود التأمني وأمهيتها يف اختاذ القرار    204

 
 

 في عملية ترشيد القرارات) 4(دور المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم: المبحث الثالث

القـرارات يعتمـد  إختـاذبيعـة الـدور الـذي يؤديـه يف ترشـيد عمليـة إن احلكم علـى مـدى فائـدة معيـار معـني وط        

على طبيعة املعلومات اليت يقـدمها ملسـتخدميه، وسـنتناول يف هـذا املبحـث طبيعـة املعلومـات الـيت يقـدمها اإلفصـاح 

  .ومدى اتصافها باخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية) 4(احملاسيب الوارد يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  :المحاسبي للمعايير الدوليةالقاعدة العامة لإلفصاح   -1

إن القاعدة العامة لتوجهـات ومتطلبـات معـايري احملاسـبة واإلبـالغ املـايل الدوليـة هـي إنـه علـى املؤسسـة إن           

باملتطلبـات احملـددة للمعـايري الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة غـري كـاف  لتـزامتقدم إفصاحات إضافية عندما يكـون اإل

دم من فهم أثر معامالت معينة وأحداث وظروف أخرى على الوضع املايل للمؤسسة وأدائها املايل،  لتمكني املستخ

كما إن املعيار احلاكم لإلفصاح احملاسـيب األساسـي الـوارد يف معيـار معـني واإلفصـاح اإلضـايف ملعـايري أخـرى الالزمـة 

  .  ملعاملة أو قطاع معني هو معيار املادية

ــا ) 1(بة الــدويل يعــرف معيــار احملاســ      ــة بأ ا، " املادي إغفــال أو اخلطــأ يف عــرض البنــود ماديــا إذا كــان مــن شــأ

ه اســتنادا علــى هــذه البيانـــات إختــاذمنفــردة أو جمتمعــة، إن تــؤثر علــى القــرار االقتصــادي للمســتخدمني الــذي يــتم 

وميكـن إن يكـون حجـم أو .  طـةوتعتمد املادية على حجم وطبيعة اإلغفـال أو اخلطـأ حبسـب الظـروف احملي.  املالية

  .طبيعة البند، أو االثنني معا، عامال للتحديد

إن تقييم ما إذا كان اإلغفال أو اخلطأ قد يؤثر على القرار االقتصادي للمستخدمني وبالتـايل إن يكـون ماديـا       

 25ليـة يبـني يف الفقـرة يتطلب دراسة صفات هؤالء املستخدمني، يقضـي اإلطـار العـام إلعـداد وتقـدمي البيانـات املا

والنشـاطات  عمـاليفرتض يف املسـتخدمني إن يكـون لـديهم معرفـة معقولـة باأل" :إنه )1(معيار احملاسبة الدويل  من

 ، وبالتـايل فـإن التقيـيم جيـب إن يأخـذ"واحملاسبية والرغبة يف دراسة املعلومات بدرجـة معقولـة مـن الـتمعن اإلقتصادية

ذه الصفات بشكل معقول أن يتأثروا يف   عتباراإليف    .القرار إختاذكيف ميكن إن نتوقع من مستخدمني 
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ويعد اإلفصاح احملاسيب أحد املبادئ املقبولة قبوال عاما، حيث يسهم بفاعلية يف إثراء قيمة املعلومات اليت         

ى تـوفري املعلومـات املناسـبة يف القـوائم املاليـة تظهرها التقارير املالية وقـد تزايـدت أمهيتـه يف عصـرنا احلاضـر حرصـا علـ

 اإلقتصـاديةاملنشورة وذلك ملصلحة مسـتخدمي تلـك املعلومـات وتقـدمي صـورة واضـحة وحقيقيـة عـن فعاليـة الوحـدة 

ا وبالقدر الذي يساهم يف واإل اإلقتصاديةوكافة املتغريات    .القرارات إختاذجتماعية والسياسية اليت تؤثر وتتأثر 

  :التوسع في اإلفصاح أهمية -1-1

ا وتفسـري ذلـك بشـكل أعماهلـونتيجـة  اإلقتصـاديةينصب اإلفصاح على توفري معلومات عن وضع الوحـدة 

أَن وجــوده يــزود مســتخدمي هــذه املعلومــات بصــورة أكثــر وضــوحا ومشوليــة، األمــر الــذي يزيــل  إىليــؤدي يف النهايــة 

رات من قبـل األطـراف املعنيـة سـواء كـانوا مسـامهني أم مقرضـني، القرا إختاذالغموض عن القوائم املالية مما يؤثر على 

  .)1(أم مستثمرين متوقعني أم حمللني ماليني وغريهم من ذوي العالقة

أما السبب الذي جعل ملبدأ اإلفصاح هذه األمهية كون القوائم املالية هي وسيلة االتصال األساسية بني          

لقد تنوعت واختلفت اآلراء ووجهات النظر خبصوص و  ،)دمي القوائم املاليةمستخ(إدارة الوحدة وعموم اجلمهور 

م  مفهوم عام وموحد لإلفصاح يضمن توفري مستوى اإلفصاح الذي حيقق لكل مستخدمي القوائم املالية رغبا

 صورة لواقع فعلي أو" :اإلفصاح بأنه إىل Bedfordالكاملة وقد وضع الباحثون عدة تعاريف لإلفصاح إذ يشري 

  .)2("جمموعة معينة إىلواليت قد يتم أو ال يتم نقلها أو إيصاهلا  أساسي

املستقبلية  عرض معلومات كافية تسمح بتنبؤات باجتاهات التوزيعات ن اإلفصاح ميثلأوهناك من يرى           

شاملة للمعلومات الالزمة إلعطاء صورة ، وجيب أن تكون الكشوفات املالية  وإختالف وتغاير اإليرادات املستقبلية

  .)3(واضحة عن الوحدة احملاسبية
                                                             

  .44: ، ص1995، منشورات معهد الدراسات املصرفية، عمان، القوائم املالية واملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عامانعيم دمهش،  )1(
)2( Bed Ford, Norton M, Extensions In Accounting Disclosure Prentice, Englewood Gliffs, New jersey,1973, p:4. 

  .766: ، ص1992 ،، منشورات الدار اجلامعية، بريوتHendriksenملؤلفه  Accounting Theoryنظرية احملاسبة، ترمجة كتاب  ،أبو زيد كمال) 3(
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للنتائج والبيانات  والكامنوالعادل  التام أو الكاملوهناك اتفاق عام يف احملاسبة يهتم بضرورة اإلفصاح          

بشكل دقيق تلك  اإلقتصاديةاحملاسبية، إذ يتطلب اإلفصاح التام أن تعد وتصمم الكشوفات املالية واألحداث 

األحداث اليت أثرت يف الشركة لفرتة من الزمن، وان حتتوي الكشوفات املالية على معلومات كافية جلعلها مفيدة 

وغري مضللة للمستثمر العادي وببساطة قديرة يتضمن مبدأ اإلفصاح التام عدم فرق أو إلغاء أي معلومات من 

  .)1(السجالت املالية

الــيت هلــا عالقــة بالوحــدة ســواء   اإلقتصــاديةنشــر كــل املعلومــات ":اســيب بأنــه عبــارة عــنوعــرف اإلفصــاح احمل      

قراراتـه وختفـيض مـن حالـة عـدم التأكـد لديـه عــن  إختـاذكانـت معلومـات كميـة أم غـري كميـة تسـاعد املسـتثمر علـى 

  .)2("املستقبلية اإلقتصاديةاألحداث 

عــرض "إن اإلفصــاح هــو إىلارت جلنــة إجــراءات املراجعــة أمــا مــن حيــث عالقــة اإلفصــاح باملراجعــة فقــد أشــ       

للقــوائم املاليــة بكــل وضــوح للمبــادئ احملاســبية املقبولــة ويتعلــق بشــكل وتنظــيم وتصــنيف املعلومــات الــواردة بــالقوائم 

  . )3( الواردة فيهااملالية ومعاين املصطلحات 

مـا جيعلهـا غـري مضـللة  املالية جيب اإلفصاح فيما عن كلوإن القاعدة العامة لإلفصاح تتمثل يف أن التقارير       

ـا تعـرب عـن االجتـاه التقليـدي لإلفصـاح يف احملاسـبة  ،نأألصحاب الش وعلـى الـرغم مـن عموميـة هـذه القاعـدة إال إ

تمع املايل وبصفة خاصة املستثمر العادي الذي " الوقائيباإلفصاح "وهو ما يعرف  والذي يهدف أساساً حلماية ا

  . )4(املعلومات املالية إستخدامه قدرة حمدودة على ل

   ها هلذهإستخدامومن املسلم به أن الفئات املستخدمة للمعلومات احملاسبية تتعدد كما ختتلف طرائق          

                                                             
)1( Ahmed Riahi Belkaoui, op.cit, p p: 174-180. 

نشر، تشوي فريدريك، كارول فروست، جاريز آن زمييك، احملاسبة الدولية، ترمجة حممد عصام الدين زايد، مراجعة امحد حامد حجاج، دار املريخ لل )2(
  .16: ، ص2004الرياض، 

  .25:، ص1993حممود إبراهيم عبد السالم تركي، حتليل التقارير املالية، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض،  )3(
  .32: عباس مهدي الشريازي، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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حبيث أصبح حتديد تلك اجلهة املستخدمة للمعلومات الركن األساس لتحديد إطار اإلفصاح املناسب   ،املعلومات

عــن  ها، فضــالإســتخداملتحديــد غــرض كمــا إن أمهيــة حتديــد اجلهــة والفئــة املســتخدمة للمعلومــات تســبق احلاجــة 

مـن وجهـة نظـر تلـك اجلهـة  حتديد هذه اجلهة يساعد كذلك يف حتديد اخلواص الواجب توافرهـا يف تلـك املعلومـات

ســواء مــن حيــث احملتــوى أو صــورة العــرض، إذ إن املعلومــات املالئمــة جلهــة معينــة لــيس بالضــرورة أن تكــون مالئمــة 

ــالنظر للتعــدد والتنــوع يف أصــحاب املصــلحة يف التقــارير احملاســبية جــاء مــنهج التوســع يف اإلفصــاح  ، جلهــة أخــرى وب

احتياجـات مســتخدمي التقـارير احملاســبية مـن املعلومــات، وقـد جــاء هــذا ملشـكلة عــدم إمكـان حتديــد  كحـال عمليــا

  :)1(يتآلر وميكن إجياز هذه االنتقادات بامنهج مستخدمي التقاري إىلاملنهج نتيجة لالنتقادات اليت وجهت 

 إىلإن وجـود درجـة عاليــة مـن عــدم التجـانس يف املعلومـات الــيت حتتاجهـا الفئــات املختلفـة يــؤدي  -

   ؛التعقيد يف جمال مدى اإلفصاح مشاكل بالغة

بــني البــدائل احملاســبية  ختبــارمشــاكل يف جمــال اإل إىلإن عــدم التجــانس يــؤدي مــن جهــة أخــرى  -

مـن و  ،الواجب إتباعها وما لذلك من اثر يف حتقيق مزايـا لفئـة معينـة علـى حسـاب مصـاحل فئـة أو فئـات أخـرى

  .يث ميكن كل فئة أن ختتار ما يالئمها من معلوماتهنا كان االجتاه حنو املزيد من التوسع يف اإلفصاح حب

ــة صــوب مــنهج التوســع يف اإلفصــاح مبوجــب   هــذا املــدخل يرتتــب علــى ويعــد مــدخل األحــداث أهــم حماول

ـــث أاحملاســـبني  ـــدال حيـــاولوا تصـــميم القـــوائم املاليـــة حبي موعـــة أو طائفـــة معينـــة عن ها للنشـــر، وإمنـــا يســـتطيع توجـــه 

املعلومات اليت حيتاجها كما يسـتطيع بنفسـه أن جيمـع أرقامهـا حسـب الكيفيـة الـيت يراهـا مفيـدة املستخدم أن خيتار 

واملاليـة الـيت جيـب اإلفصـاح  اإلقتصـاديةمعلومـات حماسـبية عـن األحـداث  لقراره وبذلك يكون هدف احملاسـبة تـوفري

د علـــى خمرجـــات االعتمـــاإن التوســـع يف اإلفصــاح مـــن خـــالل مـــدخل األحـــداث يزيــد مـــن ، )2(عنهــا بشـــكل حمايـــد

   .جتاه العرض واإلفصاح عن احلقائق اسب أن يأخذ موقفا حيادياهلذا املدخل يتوجب على احمل احملاسبة ألنه طبقا

                                                             
   .420: عباس مهدي الشريازي، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
   .423: املرجع السابق، ص )2(
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ــة إمنــا خيضــع جلملــة مــن املبــادئ العلميــة  - إن إنتــاج املعلومــات احملاســبية وصــياغتها يف القــوائم املالي

ختتـــار األســـاليب والطـــرق الـــيت تـــرى صـــالحيتها ومالئمتهـــا لإلفصـــاح عـــن  ركات دائمـــااحملاســـبية، كمـــا إن الشـــ

ن املعلومـات املطلوبـة ختتلـف مـن مسـتخدم آلخـر فـإن النظـام وأل ،اأعماهلـة مبركزها املايل ونتـائج احلقائق املتعلق

ـــادرااحمل ـــواع خمتلفـــة مـــن التقـــارير احملاســـبية اســـيب ألي وحـــدة جيـــب أن يكـــون ق تعـــد وجيـــب أن  ،علـــى تـــوفري أن

املعلومــات الــيت تتضــمنها هــذه التقــارير علــى وفــق قواعــد أساســية وافرتاضــات حــىت يــتمكن مســتخدموها مــن 

ــة لســد احتياجــات  ،تفســريها بطريقــة مناســبة ومــن هــذا املنطلــق جــاء مــنهج التوســع يف اإلفصــاح احملاســيب تلبي

  .بية بالشكل الذي حيقق الغاية منهمستخدمي املعلومات احملاس

هوما آخر لإلفصاح، وهو اإلفصاح التفاضلي إذ يتم مبوجبه الرتكيز يف القوائم املالية بصورة كما يضاف مف

ملخصــة وخمتصــرة علــى التفــاوت بــني البنــود بعقــد املقارنــات لتوضــيح التغــريات اجلوهريــة وحتديــد االجتــاه العــام لتلــك 

 .)1(التغريات أو التفاضل

حيتاجون  لتقارير السنوية املختصرة حبجة أن بعض املسامهنيويعتمد مدخل اإلفصاح التفاضلي على ا         

 ملخصة وذات حتليل فين أقل أي أن مؤيدي هذا معلومات مالية إىل، ولكن الكثري منهم حيتاجون شامال إفصاحا

   .نوع يفرتضون مستثمرا أقل دراية واستيعابا من املستثمر العادي الذي تفرتضه مهنة احملاسبةال

ــدائمني وغــريهم مــن نــه أ علــىيتنــاول اإلفصــاح يف التقــارير املاليــة        عــرض للمعلومــات املهمــة للمســتثمرين وال

تقبل وقدرتـــه علــى ســـداد علــى حتقيـــق أربــاح يف املســ اإلقتصــاديةاملســتفيدين بطريقــة تســـمح بــالتنبؤ مبقــدرة الوحـــدة 

  :)2(هو اإلفصاححتوي قدرا كبريا من  التقارير املالية املتكاملة واليت إعدادواهلدف وراء ، اتهإلتزام

  وتنميتها؛ ات من األموال العامة أو اخلاصةاإلستثمار محاية  -

  ؛قتصاد الوطين حملية أو خارجيةات لالاإلستثمار جذب املزيد من  -
                                                             

  .218: رضوان حلوة حنان، مرجع سابق ذكره، ص )1(
  .91: ، ص1997، دار النهضة العربية، مصر، واملراجعةبني معايري احملاسبة  األعمالتنظيمات  ألرباحوالفحص الضرييب القياس أمني السيد أمحد لطفي، أسس  )2(
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   ؛العاملني وخلق املزيد من الوظائفمحاية  -

  ؛ى األوضاع املالية هلذه الشركاتاطالع املقرضني احلاليني عل -

  . قتصاد الوطين خماطر اهلفوات املالية املفاجئةجتنيب اال -

 :)1(مينأمالمح اإلفصاح الكمي والوصفي في القوائم المالية في عقود الت -2

 إلعطاء الالزمة والضرورية املعلومات مجيع على املاليةالقوائم  مشول بضرورة اإلفصاح بدأم يقضي  

 ازدادت كلما عنها واإلفصاح املعلومة على الرتكيز ويزداد احملاسبية، هذا الوحدة عن واضحة صورة هامستخدمي

  .أمهيتها النسبية

 هانشاط بنتائج املتعلقة احملاسبية املعلومات وإظهارلذا وجب تنظيم عرض القوائم املالية لشركات التأمني 

 عرض وطرق أساليب من املختلفة البدائل ألن جدا مهمة قضية تعترب املعلومات عرض وكيفية املايل،ها ركز مو 

، فكان لزاما على شركات التأمني أن القرارات متخذي على خمتلفة آثارا ترتك املالية والتقارير القوائم يف املعلومات

، وعن عقود التأمني يف امليزانية ويف كشف عن املبالغ املعرتف فيها والسياسات احملاسبية املعتمدةتقوم باإلفصاح 

  .عدم التأكد وجوانبعن املخاطر و  وكذا اإلفصاح عن عقود التأمني يف قائمة التدفق النقدي الدخل،

 :    عن المبالغ المعترف فيها والسياسات المحاسبية المعتمدة اإلفصاح -2-1

 إىلالتطـــرق  إىلعــن السياســـات احملاســبية لعقــود التــأمني، قـــد حتتــاج شــركة التــأمني  حإعــداد اإلفصــا عنــد           

  :معاجلتها لبعض أو كل ما يلي

 وسطاء    احملصلة من قبل وكالء أو ألقساطا، النقضاءاو ، التجديد منها مبا فيها معاجلة غري املقبوضة ألقساطا -

ا مل مترر بعد وضرائب   ؛ألقساطاأو أي رسوم ضريبية أخرى على  ألقساطا إال إ

                                                             
  .552- 550: ، مرجع سبق ذكره، ص ص2012املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية : ملزيدا من التفصيل إرجع إىل) 1(
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  ؛اليت تدفع حلامل الوثيقة ألخرىاالرسوم أو التكاليف  -

  ؛تكاليف الشراء -

  ؛لتزاماإلات مالءة إختبار و  تهاتكاليف معاجلو  املطالبات املستحقة -

 التـــأمني للمخـــاطر وعـــدم التأكـــد وطبيعـــة هـــذه النمـــاذج اتإلتزامـــاملســـتخدمة لتعـــديل  ألســـاليبااهلـــدف مـــن  -

  ؛ومصدر املعلومات املستخدمة فيها

لكيـة واملزايـا املأو عنصـر حقـوق  إلتزامامليـزة كـ واضـح عـن كيفيـة تصـنيف هـذه بيـان مـع يـةختيار اإلميزة املشـاركة  -

  ؛ياإلستثمار  ألداءااليت تسمح حلاملي الوثائق باملشاركة يف  ألخرىا

  ؛من طرف ثالث ألخرىاوإجراءات التعويض  سرتداداإل -

   ؛إعادة التأمني احملتفظ به -

غـري امللموسـة  ألصـولاأو نقل حمفظـة ومعاجلـة  أعمالعقود التأمني اليت يتم احلصول عليها من خالل إندماج  -

  .ذات العالقة

ا التابعةلتزامإذا مل تعتمد شركة التأمني سياسات حماسبية موحدة إل          فقد حتتاج  ،ات التأمني اخلاصة بشركا

املبــالغ  ومـات مفيـدة عـنالبيانـات املاليـة مـن أجــل إعطـاء معل فصـاحات عـن املبـالغ املفصــح عنهـا يفإلاتفصـيل  إىل

  .سياسات حماسبية خمتلفة إستخداماحملددة ب

  :العمومية الميزانيةاإلفصاح عن عقود التامين في  -2-2

وعـرض املبـالغ التاليـة الناشـئة عـن  ،اإلفصـاح مـن شـركة التـأمني) 4(يستلزم معيار إعداد التقـارير الـدويل رقـم        

  :العمومية امليزانيةعقد التأمني بشكل منفصل يف منت 

 ؛د إعادة التأمني اليت مت إصدارهاعقود التأمني وعقو  مبوجب اتلتزاماإل -

  ؛مني وعقود إعادة التامني الصادرةصول مبوجب عقود التااأل -
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  .ات التأمني ذات العالقةإلتزامواليت ال تتم معادلتها مقابل  ،وجب إعادة التأمني املتنازل عنهاصول مباأل -

ــــدويل        ــــار احملاســــبة ال ــــةاإلفصــــاح إمــــا يف مــــنت ) 1(كمــــا يقتضــــي معي ــــة أو يف املالحظــــات عــــن  امليزاني العمومي

وســــتعتمد التصـــنيفات الفرعيــــة  ،نفة بطريقــــة تناســـب عمليــــات املنشـــأةبنـــود املعروضــــة، مصـــلالتصـــنيفات الفرعيــــة ل

  : د تتضمن بنود معينة مثلاملنفصل على الظروف، لكن ق حتقتضي اإلفصا ات التأمني اليت لتزامإل

 ؛ العالوات غري املكتسبة -

  ، واملستحقة وغري الواردة يف البيانات؛البات املقدمة من حاملي الوثائقاملط -

  ؛ملزايا املستقبلية غري التشاركيةخمصصات او ، لتزاماإلات مالءة إختبار املخصصات الناشئة عن  -

  ؛يةختيار اإلأو مكونات حقوق امللكية ذات العالقة مبزايا املشاركة  اتلتزاماإل -

  ؛عقود التأمني جوانبالذمم الدائنة واملدينة املتصلة بكافة  -

  .السرتداداتاغري التأمينية اليت يتم احلصول عليها عند ممارسة احلق باحلصول على  صولاأل -

 :بـني للتمييـزفقد حتتاج شركة التـأمني  ،التأمني اليت يتم إصدارهاإعادة و وبالنسبة لألصول ضمن عقود التأمني      

ــتم احلصــول عليهــا مــن خــالل األتكــاليف الشــراء املؤجلــة و  صــول غــري امللموســة ذات العالقــة بعقــود التــأمني الــيت ي

  .ونقل احملافظ عمالألاإندماج 

  :اإلفصاح عن عقود التامين في كشف الدخل -2-3

وعرض املبـالغ التاليـة الناشـئة عـن عقـد  حالتأمني اإلفصا من شركة ) 4( التقارير الدويلزم معيار إعداد يستل         

لدخل من العقود مع ا، من عقود التأمني املصدرة اإليراد :التأمني بشكل منفصل يف منت كشف الدخل اخلاص فيه

  .إعادة التأمني احملتفظ بهالناشئة عن و النفقات املرتتبة على مطالبات ومنافع حامل الوثيقة ، معيدي التأمني

ات املعـرتف اإليـراداإلفصـاح عـن مبلـغ كـل فئـة هامـة مـن  مـن املؤسسـة )18(يتطلب معيار احملاسبة الدويل         

ــراداإلفصــاح عــن  ــا خــالل الفــرتة، وبالتحديــد يتطلــب وعلــى الــرغم مــن إن  ،الناشــئة عــن تقــدمي اخلــدمات اتاإلي
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ــراد ــار علــى عقــود التــأمني يقــع خــار  اإلي ة قــد تكــون مناســبة لعقــود  فصــاحاتإلاإال إن  )18(ج نطــاق معي املشــا

  :ات حيث توجد مناذج متعددةاإليرادبوال ينص هذا املعيار على أسلوب معني لإلعرتاف  ،التأمني

وتعـرتف  ،قساط اليت مت احلصـول عليهـا خـالل الفـرتة كـإيراداتألاتعرتف شركة التأمني مبوجب بعض النماذج ب -

  ؛كمصروفات باملطالبات الناشئة خالل الفرتة

قســاط املقبوضـة كـإيراد ويف نفـس الوقـت تعـرتف مبصـروف ميثــل ألاتعـرتف شـركة التـأمني مبوجـب منـاذج أخـرى ب -

  .التأميين لتزاماإلالزيادة احلاصلة يف 

ات واملصـروفات،  اإليـرادعـن بنـود متعـددة يف  إفصاحا إضـافيا) 1(كما يتطلب معيار احملاسبة الدويل رقم            

الـدخل أو  بيانـاتضـافية إمـا يف مـنت إلاومن أجل تلبية هذه املتطلبات قد حتتاج شركة التأمني لإلفصاح عن البنـود 

ــا نتيجــة تطبيــق ، التغيــري يف التقــديرات والفرضــيات أثــر، تكــاليف الشــراء :يف املالحظــات، مثــل اخلســائر املعــرتف 

 .لتزامإلامالءة ات إختبار 

ملصادر مكاسبها من نشاطات التأمني إما  حتليال مفصالكما يستلزم املعيار من شركات التأمني إن تقدم           

مفيـدة  بيانـاتوقـد يقـدم هـذا التحليـل  ،الـدخل املعـروض بشـكل تقليـدي لبيانمكملة  كبياناتالدخل أو   بيانيف 

  .عن الدخل واملصروف للفرتة احلالية والتعرض للمخاطر اليت متت مواجهتها خالل الفرتة

  :اإلفصاح عن عقود التامين في قائمة التدفق النقدي جوانب -2-4

وفات الـيت تنشـأ عـن ات واملصـر اإليـرادو  اتلتزامـاإلو صـول األعـن  حالتـأمني اإلفصـا طلب املعيـار مـن شـركة          

ا النقديـة ب بياناتوإذا قدمت شركة تأمني ، عقود التأمني ـا سسـلوب املباشـر األ إسـتخدامتدفقا تفصـح بشـكل فإ

  . مستقل عن التدفقات النقدية الناشئة عن عقد التأمني أيضا
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 :مينأعدم التأكد في عقود الت وجوانبالمخاطر فصاح عن إلا  -2-5

م املاليـة لتقيـيم  مسـتخدميهاتفصـح عـن معلومـات تسـاعد شركة التأمني أن  يلزم على         طبيعـة علـى فهـم بيانـا

ـا،   اهلامـة لتقـديرات عـدم اإلفرتاضـات ومدى اخلطر الناتج من عقود التأمني، لـذا وجـب اإلفصـاح عـن  التأكـد وتغريا

مبلـــغ وتوقيـــت التـــدفقات النقديــــة  بشـــأنعــــن عـــدم التأكـــد و ات التـــأمني والبنـــود ذات العالقـــة إلتزامـــعـــن التغـــري يف 

 شــروط وأحكــام عقــد التــأمنيوعــن  اإلفصــاح عــن أهــداف إدارة املخــاطر وسياســات تقليــل خمـاطر التــأمني ،تقبليةاملسـ

ا، وكذا   .نائتماإلاإلفصاح عن خماطر معدل الفائدة وخماطر  وعن خماطر التأمني وتركيزا

  :الهامة لتقديرات عدم التأكد والتغيرات فيها فتراضاتاإلاإلفصاح عن  -2-5-1

مـــن هـــذا املعيـــار مـــن شـــركة التـــأمني وصـــف العمليـــة الـــيت تســـتخدمها يف حتديـــد ) ج( 37تتطلـــب الفقـــرة          

ــة عــن عقــود التــأمني اتلتزامــاإلو  ألصــولاكــرب علــى قيــاس ألاثــر ألافرتاضــات ذات اإل .  والــدخل واملصــروفات املتأتي

ــا،  ــبعض ، فرتاضــاتاإلهلــذه  تقــدمي إفصــاح كمــيوعنــدما يكــون ذلــك عملي فصــاحات مثــل معــدالت إلاوبالنســبة ل

نســـبيا اخلصـــم أو الفرضـــيات حـــول التوجهـــات املســـتقبلية أو التضـــخم العـــام فمـــن املمكـــن إن يكـــون مـــن الســـهل 

  .عن الفرضيات املستخدمة حاإلفصا 

عـــن أثـــر التغيـــري يف الفرضـــيات  حالتـــأمني اإلفصـــا مـــن هـــذا املعيـــار مـــن شـــركة ) د(37كمـــا تتطلـــب الفقـــرة           

  .ثر على الفرتة احلالية أو على الفرتات املستقبليةألاات التأمني ذات إلتزاماملستخدمة لقياس أصول و 

قـد تفصـح بشـكل منفصـل عـن أثـر التغيـريات يف الفرضـيات املختلفـة، وبشـكل خـاص إذا  إن شـركة التـأمني         

وقــد تصــف شــركة التــأمني   ،التغيــري يف بعــض الفرضــيات ذو أثــر ســليب بينمــا يكــون ذو آثــار إجيابيــة يف أخــرى كــان

  .الرتاكب بني الفرضيات واحملددات الناجتة عن حتليل أثر التغيريات يف الفرضيات حاالتأيضا أثر 

السـيما  عن أثر التغيري يف الفرضيات قبل وبعد التأثري يف إعادة التأمني احملتفظ به وقد تفصح شركة التأمني         

  التحليل  كانأو إذا   ،اخلاص فيه شركة التأمني تتوقع تغيريا جوهريا يف طبيعة وحجم برنامج إعادة التأمني كانتإذا  
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  .تأمني احملتفظ فيهن الناشئة عن إعادة الائتماإلقبل إعادة التأمني ذو عالقة بتحليل خماطر 

 :ات التأمين والبنود ذات العالقةإلتزاماإلفصاح عن التغير في  -2-5-2

 اتلتزامـاإلعـن مطابقـات التغيـريات يف  حالتـأمني اإلفصـا مـن هـذا املعيـار مـن شـركة ) هـ(37تتطلب الفقرة         

فصــل هــذه  إىلوال حتتــاج شــركة التــأمني  ،ن احلركــات يف أصــول إعــادة التــأمنيعــ حتتطلــب اإلفصــا كمــا .  التأمينيــة

 لألنـــواعشــكال املختلفــة مــن التحليـــل أكثــر مالئمــة ألا كانـــتاحلركــات يف فئــات واســعة  بـــل قــد تقــوم بــذلك إذا  

  : وقد تتضمن هذه احلركات ،اتلتزاماإلاملختلفة من 

اية الفرتةاملبالغ ا -   ؛ملسجلة يف بداية أو 

  ؛خالل الفرتةضافية الناشئة إلاات التأمني إلتزام -

  ؛النقد املدفوع -

  ؛رباح أو اخلسائراألوالنفقات اليت تتضمنها  اتاإليراد -

  ؛تأمني أخرىشركات  إىلاملشرتاة من أو املنقولة  اتلتزاماإل -

عملة عرض خمتلفـة وعنـد ترمجـة عمليـات الصـرف  إىلاملالية  تترمجة البياناصايف تغيريات التحويل الناشئة عن  -

 ؛املؤسسة اليت تعد التقرير املايلعملة عرض  إىلجنيب األ

التأمينيــة ويف أصــول إعـادة التــأمني يف كافــة الفــرتات الســابقة  اتلتزامــاإلتفصـح شــركة التــأمني عــن احلركـات يف  -

  .املقارنة تكامال لبيانااليت تعد عنها تقارير مالية تتضمن  

ــار أيضــا مــن شــركة ) هـــ(37كمــا تتطلــب الفقــرة           عــن احلركــات يف تكــاليف  حالتــأمني اإلفصــا مــن هــذا املعي

اية ال :وقد تفصح املطابقات عما يلي ،ذلك مناسبا كانالشراء املؤجلة إذا   املبـالغ ، فـرتةاملبالغ املسجلة يف بداية و

ا خالل الفرتةخسائر ختف، طفاء خالل الفرتةإل، االيت استحقت خالل الفرتة  .يض القيمة املعرتف 
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 :مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشأناإلفصاح عن عدم التأكد  -2-5-3

  عن املخاطرة والتوقيت وعدم التأكد حول التدفقات النقدية املستقبلية مبين على إنه جيب إن حإلفصا ا إن         

والنوعية مبا ميكـن املسـتخدمني مـن فهـم طبيعـة التعـرض للخطـر والتـأثري الفصاحات الكمية ايكون هناك توازن بني 

ا وخماطرهـا و اإلاليت ترى فيهـا  اإلفصاح متوافقا مع الكيفية احملتمل هلا، وجيب إن يكون سـاليب الـيت ألادارة نشـاطا

ذات قيمة تنبؤية أعلى من املعلومات  بياناتسلوب إن نتج عنه ألاهذا  شأنتستخدمها إلدارة هذه املخاطر ومن 

دارة مثـل دراسـة قـدرة شـركة التـأمني علـى التصـرف يف املواقـف غـري اإلاملبنية على فرضيات وأسـاليب ال تسـتخدمها 

 البيئــة دارة والتطــورات يفاإليكــون أكثــر فاعليــة يف التكيــف مــع التغيــري املســتمر يف إدارة املخــاطر وتقنيــات  ،املواتيــة

تبــني أيــة  كانــتالبيانــات حــول طبيعــة ونطــاق عقــود التــأمني تكــون أكثــر فائــدة إذا   إن ،ى مــدى الــزمناخلارجيــة علــ

عالقة بني عقود التأمني اليت ميكن إن تؤثر على مبلغ وتوقيت وعدم التأكد للتدفقات النقدية املستقبلية للمؤسسـة 

  .احلاالتاإلفصاح قد يكون مفيدا يف بعض  إال إن مزيدا من

   :اإلفصاح عن أهداف إدارة المخاطر وسياسات تقليل مخاطر التأمين -2-5-4

عن أهدافها يف إدارة املخاطر الناشئة عن  حالتأمني اإلفصا من هذا املعيار من شركة ) أ(39تطلب الفقرة           

ا اهلادفة  :ى سبيل املثالالتأمني عما يلي عل حيث قد تفصح شركةتقليل هذه املخاطر،  إىلعقود التأمني وسياسا  

ا لقبـــول خمـــاطر التـــأمني مبـــا فيهـــا  - واملوافقـــة علـــى املخـــاطر املنـــوي تأمينهـــا، وقـــد تتضـــمن هـــذه  إختيـــارسياســـا

كما يكون متناسبا مـع طبيعـة عقـود التـأمني   ،الكمية احملددة والبياناتفصاحات مزجيا من الوصف السردي اإل

  .وأمهيتها النسبية لشركة التأمني

  ؛م ومراقبة التعرض ملخاطر التأمنيتستعملها لتقييساليب اليت األ -

  ؛منيإعادة التأ إستخداماليت تتبعها للحد من نقل املخاطر التأمني مثل  األساليب   -

 .اإللتزاماتصول و األأساليب إدارة  -
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  اإلفصاح عن شروط وأحكام عقد التأمين -2-5-5

عن شروط وأحكام عقد التأمني اليت قد  حالتأمني اإلفصا من هذا املعيار من شركة ) ب(39تتطلب الفقرة         

ستقبلية الناشئة عن عقـود تكون ذات أثر مادي على املبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية امل

مـور التاليـة لكـل فئـة واسـعة األكثـر أمهيـة مـن األشـركة التـأمني عـن  قد تفصـحذلك  إىلومن أجل الوصول  ،التأمني

  :ات التأمني وأصول إعادة التأمني احملتفظ فيهاإلتزاممن 

تأمني ئر التأمينات على احلياة، وسا كالدخول السنوية(وصف موجز للفئة طبيعة املخاطر املغطاة مع ملخص  -

  ). السيارات واملمتلكات واملسؤولية

جنــيب واملــدى الــذي تقلــل فيــه ألأو خمــاطر الصــرف ا انئتمــاإلمعــدل الفائــدة، وخمــاطر و  تركيــزات خمــاطر التــأمني -

  ؛مزايا مشاركة معيدي التأمني وحاملي الوثائق من هذه املخاطر

يكون العائد ثابتا أو مسـتند تعاقـديا علـى العائـد  كأناملقيد لصاحل حاملي الوثائق   اإلستثمارأسس حتديد عائد  -

 ؛شركة التأمني من أصول حمددة أو إن يكون كليا أو جزئيا خاضعا لتقدير

  .الوثائق الطبيعة العامة واملخاطر ذات العالقة ملزايا املشاركة اليت يساهم فيها محلة -

   :مخاطر التأمين وتركيزاتهااإلفصاح عن  -2-5-6

حــــول خمــــاطر التــــأمني وميكــــن إن تكــــون  بيانــــاتاإلفصــــاح عــــن  مــــن هــــذا املعيــــار) ج(39تتطلــــب الفقــــرة        

  :سس التاليةاألاليت تليب هذه املتطلبات مبنية على  فصاحاتإلا

دارة والـرئيس التنفيـذي حبيـث اإلجملـس  إىلمعلومات عن خماطر التأمني اليت تتفق مع املعلومـات املقدمـة داخليـا  -

ا النقديةللمستخدم تقييم الوضع املايل لشركة الميكن   ؛تأمني وأدائها وتدفقا

 وبشكل خاص، معلومات حول التعرض للمخاطر اليت قد تفيد عن تعرضات إمجالية وصافية من إعادة التأمني -
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التحليـل قبـل إعـادة  كـانشركة التأمني تتوقع تغيريا جوهريا يف طبيعة أو نطاق برنامج إعادة التأمني أو إذا   تكانإذا  

  . الناشئة عن إعادة التأمني احملتفظ به اإلئتمانالتأمني متصل بتحليل خماطر 

تركيزات خماطر التأمني، وهي الرتكيزات اليت قد تنشأ عما يلـي  لإلفصاح عناحلاجة  إىلاملعيار  يشريكما             

  :على سبيل املثال ال احلصر

  ؛اطر نادرة كبرية اخلطر كالزالزلالعقود املتصلة ببعضها مثل عقود تأمني خمعقد تأمني منفرد أو عدد من  -

 :خمتلفــة مـن عقــود التــأمني مثــل أنــواعاحلـوادث املنفــردة الــيت تعـرض شــركة التــأمني ملخـاطر تــدخل ضــمن نطـاق  -

 حــادث إرهــايب كبــري قــد يعــرض شــركة التــأمني للمخــاطر مبوجــب عقــد التــأمني علــى احليــاة، وعلــى املمتلكــات

  ؛يةواملسؤولية املدن عمالاألوتوقف 

  ؛البشرية أو يف سلوك حامل الوثيقةتغيريات غري متوقعة يف املؤشرات، مثل التغيري يف الوفيات  إىلالتعرض  -

التعرض للتغيريات احملتملة اهلامة يف الظروف املالية للسوق واليت قد ينشأ عنها تغيري يف قيمة اخليارات املوجودة  -

قــد يــؤدي تراجــع معــدالت الفائــدة  فض معــدالت الفائــدة بشــكل كبــريقــة، مــثال عنــدما تــنخلــدى حامــل الوثي

  ؛خسائر هامة إىلالدخل السنوي  وضمانات

أثـر شـامل علـى  تسـبب خسـارة مفـردة كبـرية أو الـيت قـد يكـون هلـا أنأو القضـائية الـيت ميكـن  القانونيةاملخاطر  -

  ؛العديد من العقود

  . العالقات التبادلية واملرتابطة بني املخاطر املختلفة -

 أنســبداء التــارخيي لشــركة التــأمني حــول املخــاطر النــادرة هائلــة النتــائج قــد يكــون ألااإلفصــاح عــن  إن           

ذا فإ ،طريقة ملساعدة املستخدمني على تقييم عدم التأكد الذي يشوب التدفقات النقدية املرتافقة مع هذه املخاطر

ســنة يف املتوســط ووقــع احلــدث املــؤمن منــه خــالل مــدة  50أخــذنا عقــد تــأمني يغطــي الــزالزل املتوقــع حــدوثها كــل 

عـن خسـارة كبـرية، وإذا مل يكـن احلـدث املـؤمن منـه ليحـدث خـالل  بيانـاتالعقد احلايل فإن شـركة التـأمني سـتقدم 
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التارخيية سيكون مـن املضـلل  تمصدر البيانا ودون إفصاح كاف عن ،شركة التأمني ستبلغ عن ربح العقد فإن ةمد

وقـد يسـيء املسـتخدمني  ،ربـاح املعقولـة متبوعـة خبسـارة واحـدة كبـريةاألسنة من  49بالغ عن اإلمن شركة التأمني 

ولـذلك  ،تفسري قدرة شركة التأمني على املدى البعيد على توليد تدفقات نقدية على مدى دورة السنوات اخلمسني

وإذا مل تتغـري الظـروف  ،كرار املتوقع للخسارةفيد وصف مدى التعرض للمخاطر من هذا النوع والتقد يكون من امل

 تلتوصـيل البيانـاطريقـة  أنسـبعن خـربة شـركة التـأمني يف جمـال هـذا التعـرض قـد يكـون  حفإن اإلفصا بشكل كبري 

  .عن التكرار املتوقع

ــة لغــرض خــاص حبيــث تبلــغ عــن   بيانــاتألســباب تنظيميــة أو ألســباب أخــرى تعــد بعــض املؤسســات          مالي

عبـارة عـن مكونـات حقـوق ملكيـة مبوجـب املعـايري الدوليـة  يوهـ ،اتإلتزامـكوارث أو احتياطيات تعـويض مـوازي ك

ة كــل وصــف طبيعــة وغايــ"عــن  حاملؤسســة اإلفصــا مــن  )1(ويتطلــب معيــار احملاســبة الــدويل  ،إلعـداد التقــارير املاليــة

  ".يف حقوق امللكية االحتياطيات

عن تطور املطالبـات غـري مطلـوب بالنسـبة للمطالبـات الـيت  حإلفصا ا إن) ج(39كما مت توضيحه يف الفقرة          

ا عدم التأكد فيما يتعلق مببالغ وتوقيت دفع املطالبات ال وعليه فإن هذه  ،يت عادة ما تتم تسويتها خالل سنةيشو

عن تطـور املطالبـات لـيس مطلوبـا عـادة  حإلفصا ا إن، كما مطلوبة عادة ملعظم عقود التأمني تكونفصاحات ال اإل

  .كل دفعة دورية تنشأ يف أثرها من مطالبة منفصلة ال يوجد عدم تأكد خبصوصهان  لعقود دخل سنوي أل

 :نائتماإلومخاطر اإلفصاح عن مخاطر معدل الفائدة  -2-5-7

البيانــات املتعلقــة مبخــاطر معــدل الفائــدة وخمـــاطر  عـــن حالتــأمني اإلفصــا مــن شــركة ) د(39تتطلــب الفقــرة         

التأمني  اإلفصاح عن خماطر التأمني بالنسبة لشركة التأمني قد يكون ذو أمهية خاصة لعقود إعادة ن، كما إنائتماإل

 املسـتحقة مـن الـوكالء والوسـطاء قـد رصدةاألإن  ،املالية والضماناتن القائمة مبوجب عقود تأمني ائتماإلوملخاطر 

     .أيضا نائتماإلحمال ملخاطر تكون 
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ــالتعرض  عــن حالتــأمني اإلفصــا مــن هــذا املعيــار مــن شــركة ) هـــ(39كمــا تتطلــب القفــرة          البيانــات املتعلقــة ب

فمـن  ،ساسـيةاألملخاطر معدالت الفائدة أو خماطر السوق مبوجب املشتقات الضمنية اليت تتضـمنها عقـود التـأمني 

سـطا شـهريا ثابتـا مثلة على عقـد يتضـمن خيـار الـدخل السـنوي املضـمون ذلـك العقـد يـدفع فيـه حامـل الوثيقـة قاأل

 يةاإلســتثمار مبلــغ مقطــوع يســاوي القيمــة : بــني ختيــاراإلكــن حلامــل الوثيقـة مي اإلســتحقاقوعنــد  ،ملـدة ثالثــني ســنة

  ). أي منذ بداية العقد(الرتاكمية أو الدخل السنوي مدى احلياة بنسبة مضمونة منذ البداية 

وبالنســبة حلملــة الوثــائق الــذين خيتــارون احلصــول علــى الــدخل الســنوي فــإن خســارة هامــة ميكــن إن تلحــق 

معــدالت الفائــدة منخفضــة بشــكل كبــري أو إذا بقــي حامــل الوثيقــة علــى قيــد احليــاة لفــرتة  كانــتبشــركة التــأمني إذا  

  ،)خمــاطر الوفــاة(ر التــأمني اهلامـة اطتتعــرض شـركة التــأمني لكـل مــن خمــاطر معـدالت الفائــدة وخمـ ،أطـول مــن املعتـاد

شـركة التـأمني قـد حـددت سـعر خمـاطر الوفـاة يف ذلـك التـاريخ  ألنوحيدث نقـل خمـاطر التـأمني منـذ البدايـة، وذلـك 

ا  ،العقد هو عقد تأمني من البداية وبالتايل فإن وعالوة على ذلك فإن ميزة الدخل السنوي الضمنية املضمونة بذا

وإن املثــال علــى العقــد الــذي يتضــمن منــافع وفــاة  ،لتــأمني وبالتــايل يكــون الفصــل غــري مطلــوبتلــيب تعريــف عقــد ا

يف صــندوق  قســاط يــتم اســتثمارهااألســنة، ومعظــم  30مضــمونة هــو الــذي يــدفع فيــه حامــل الوثيقــة أقســاطا ملــدة 

أو التخلي تدفع شركة  قاإلستحقاوعند  ،لشراء غطاء حياة ولتغطية النفقاتالرصيد الباقي  إستخدامويتم  ،تباديل

تـدفع شـركة التـأمني  الكامـل اإلسـتحقاقوعند الوفاة قبل  ،الصندوق التباديل يف ذلك التاريخالتأمني قيمة وحدات 

 : العقــد كعقــد مركــب يشــتمل علــىهــذا  إعتبــاروميكــن  ،القيمــة احلاليــة للوحــدة، ومبلــغ ثابــت نعلــى مــاألالقيمــة 

د وأقــل مــن ضــمين علــى احليــاة تــدفع مبوجبــه منــافع وفــاة تســاوي املبلــغ احملــدعقــد تــأمني و  إســتثمار صــندوق تبــاديل

  .القيمة احلالية للوحدة

عمـا تعتـربه مؤشـرات أداء رئيسـية  مثـل  إفصـاحات كما إن املعيار يستلزم من بعض شركات التأمني تقدمي

املطالبـات لكـل عقـد وأحجـام والتجديد وإمجايل مبلغ التأمني ومعدل التكلفـة لكـل مطالبـة ومعـدل عـدد  إلنقضاءا
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معـة عمـالألا فصــاحات  اإلوال يتطلــب هـذا املعيـار هـذه  ،اجلديـدة ونسـبة املطالبـات ونســبة املصـروفات واملعامـل ا

ـا قـد تكـون مفيـدة  لشـركة التـأمني بـراز املبلـغ والتوقيـت وعــدم إح أدائهـا املـايل خـالل الفـرتة، و توضـي مـن أجـل إال إ

  .دفقات النقدية املستقبليةالتأكد فيما يتعلق بالت

 إتخـــاذفـــي ترشـــيد عمليـــة  )4(الـــدولي إلعـــداد التقـــارير الماليـــة  معيـــاراللومـــات التـــي يقـــدمها دور المع -3

  :)1(القرارات

القرارات الرشيدة  إختاذاإلفصاح احملاسيب ملعيار معني ال يظهر كامل دوره يف عملية  إن إىلشارة هنا اإلجيب      

ات العالقة ضايف الذي تقدمه املعايري ذإلافصاح إلاإال بعد مراعاة التكامل بني املعلومات اليت يقدمها املعيار و 

القرارات وترشيدها  إختاذعيار الفائدة املرجوة لعملية املولكي حتقق املعلومات اليت يقدمها ، بنشاط املعيار املعين

منها فإن هناك جمموعة من السمات اليت جيب إن تتسم فيها هذه املعلومات واملستندة  هداف املتوخاةألالتحقيق 

املعيار الدويل معايري نوعية للحكم عليها، وفيما يلي جمموعة السمات اليت تتوفر يف املعلومات اليت يقدمها  إىل

اليت يقدمها على سبيل املثال ال احلصر مع أمثلة لطبيعة املعلومات ، عقود التأمني ):4(إلعداد التقارير املالية رقم 

  .القرارات إختاذودورها يف ترشيد عملية 

 :سهام في تقليل درجة عدم تأكد متخذ القرارإلا -3-1

دارات التابعـة هلـا تـرتبط إلاإن تقليل درجة عدم التأكد بالنسبة للقـرارات الـيت تتخـذها إدارة الشـركة العليـا و 

ســاس مبــدى دقــة إفصـاح النظــام احملاســيب املعتمــد عـن املخــاطر الــيت تواجــه الشـركة الســيما تلــك املرتبطــة ألابالدرجـة 

عــن املخــاطر  حدقــة اإلفصــا  إىلمــر يتطلــب النظــر األمــر مبوضــوع البحــث فـإن ألاباألنشـطة التشــغيلية، وبقــدر تعلــق 

ــا ال بــد مــن  إن املعلومــات املقدمــة مــن النظــام  إىلشــارة اإلذات العالقــة بعقــود التــأمني وعقــود إعــادة التــأمني، وهن

ـــا أكثـــر تفصـــيالاملســـتخدمني الـــد إىلاحملاســـيب املعتمـــد  املســـتخدمني  إىلمـــن املعلومـــات املقدمـــة  اخليني متتـــاز بكو

                                                             
  .من قبل الباحثة) 4(الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  رمت إستنتاج الدور من خالل املعيا )1(



 الفصل الثالث ....................................................................... حماسبة عقود التأمني وأمهيتها يف اختاذ القرار    221

 
 

ا أكثر الداخليني  فصاحني يلـيب احتياجـات إلا، إن كال )متتاز بالدورية خالل السنة املالية( يةإستمرار فضال عن كو

  . القرار إختاذطبيعة القرار املتخذ ودرجة املخاطر اليت يتحملها من عملية  إىلدم املعين استنادا املستخ

يلـزم شـركة التـأمني  بتقـدمي معلومـات عـن خمـاطر ) 4(ولتحقيق هذه السمة فإن معيـار إعـداد التقـارير رقـم 

س التنفيـذي حبيـث ميكـنهم مـن تقيـيم الوضـع دارة والرئياإلجملس  إىلالتأمني اليت تتفق مع املعلومات الالزمة داخليا 

ا النقديــة  عــن معلومــات حــول التعــرض للمخــاطر الــيت قــد تفيــد عــن فضــال ،املــايل لشــركة التــأمني وأدائهــا وتــدفقا

شـركة التـأمني تتوقـع تغيـريا جوهريـا يف طبيعـة أو  كـانوبشـكل خـاص إذا   تعرضات إمجالية وصافية من إعادة التأمني

ن الناشئة عـن إعـادة ائتماإلالتحليل قبل إعادة التأمني متصل بتحليل خماطر  كاننطاق برنامج إعادة التأمني أو إذا  

  .التأمني احملتفظ فيه

 : سهام في زيادة معرفة متخذ القرارإلا -3-2

قساط والسيما غري األفصاح عن كافة إلاكات التأمني بشر ) 4(إن إلزام معيار إعداد التقارير رقم      

مني، أا مل مترر بعد لشركة التقساط احملصلة من قبل وكالء أو وسطاء إال إألاإلنقضاء، و ااملقبوضة، التجديد و 

 إمكانيةخرى اليت تدفع حلامل الوثيقة، ووصف لطبيعة تكاليف الشراء ومدى األوكذلك الرسوم أو التكاليف 

، وإجراءات التعويض لتزاماإلات مالءة إختبار وتكاليف معاجلة املطالبات و  ،عن املطالبات املستحقة رمسلتها فضال

مستخدم خرى من طرف ثالث ومعامالت إعادة التأمني احملتفظ فيها يساهم بشكل كبري يف زيادة معرفة األ

شرايف اإلدارات الوسطى والتنفيذية والدور اإللية والسيما القرارات التشغي إختاذاملالية الداخلي ملساعدته يف  تالبيانا

ومن  ،يةاإلستثمار القرارات التمويلية و  إختاذدارة العليا يف اإللإلدارة العليا على هذه القرارات وكذلك مساعدة 

غري املقبوضة ومقدار املطالبات املستحقة يساعد املستخدم يف معرفة  تهاقساط ونسباألآخر فإن معرفة  جانب

مني اجلديدة أو جتديد العقود القدمية أو أية أالقرارات ذات العالقة بعقود الت إختاذومبا يدعم عملية  لتزامإلامالءة 

 .قرارات ذات عالقة بالعملية التأمينية
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   :المالئمة -3-3

ميكن حتقيق هذه اخلاصية من خالل معرفة مدى استفادة متخذ القرار من املعلومات احملاسبية عندما تساهم   

، ولكي فضل الذي ميثل القرار املتخذاألتلك املعلومات يف تقليل البدائل املتاحة أمامه واملسامهة يف حتديد البديل 

  : تيةاآلعية تكون املعلومات مالئمة جيب إن يتوفر فيها اخلصائص الفر 

  :التوقيت الزمني المناسب -3-3-1

لكي يكون توقيت القرار و  ختاذصل يف الوقت املناسب إلمن املعروف إنه ال قيمة للمعلومات إن مل ت  

) 4(التقارير املالية رقم  إعداد، وإن تطبيق معيار ون وقت تشغيلها وجتهيزها مناسباجيب إن يك املعلومات مناسبا

يف عملية  اخلل كبري يف حتقيق ميزة التوقيت الزمين املالئم وهو ما سيؤثر سلب إىلدوية سيؤدي يف النظم احملاسبية الي

يف ظل اعتماد النظم احملاسبية  أما ، يف شركات التأمني ستكون مرتفعةما إن كلفة العمل احملاسيبكالقرارات،   إختاذ

ولوجيا نمني اليت ال غىن هلا عن اعتماد التكأالت اليت تعد حاجة ماسة يف شركاتلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات و إلا

عتماد سيخفض تكاليف إلالفية الثالثة ومنها النظم احملاسبية، فإن هذا األنشطتها يف ظل أاملتقدمة يف كافة 

 .القرارات وملختلف اجلهات املستفيدة منها إختاذالبيانات املفيدة لعملية  التشغيل وحيقق التوقيت املالئم يف تقدمي

  :القدرة على التنبؤ -3-3-2

لكي تكتمل خاصية املالئمة يف املعلومات احملاسبية يفرتض إن تكون فيها القدرة على املساعدة يف التنبؤ   

ن يكون أ، إذا البد القرارات والقرارات هي للمستقبل للتقديرات املستقبلية طاملا إن املعلومات احملاسبية ختدم

 إىلللمعلومات احملاسبية القدرة على املساعدة يف حتسني معرفه مستخدميها بالنتائج املتوقعة يف املستقبل أو تؤدي 

ا  األمرإن القدرة على التنبؤ بقدر تعلق تعزيز أو تصحيح توقعاته احلالية،  باملعلومات احملاسبية ترتبط أساسا وقدر

مر مبخرجات معيار إعداد األبلية الداخلة واخلارجة بشكل سليم، وبقدر تعلق على توقع التدفقات النقدية املستق

ميكن  ،فصاحات الكمية والنوعية اليت يقدمها النظام احملاسيب املستند إليهاإلفإنه ومن خالل ) 4(التقارير رقم 
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يتوافق مع  حإلفصا هذا ااملستخدمني من فهم طبيعة اخلطر الذي ميكن التعرض له وتأثريه احملتمل السيما وإن 

هذا  شأنومن  ،ساليب اليت تستخدمها إلدارة هذه املخاطراألنشطتها وخماطرها و أدارة اإلالكيفية اليت تدير فيها 

 والسلبية أعلى من املعلومات املبنية جيابيةاإلالتدفقات النقدية  بشأنذات قيمة تنبؤية  بياناتسلوب إن يقدم األ

على فرضيات وأساليب ال تتوافق مع متطلبات هذا املعيار، وهو أكثر فاعلية يف التكيف مع التغيري املستمر يف 

  .دارة والتطورات يف البيئة اخلارجية على مدى الزمناإلإدارة املخاطر وتقنيات 

  :القيمة الرقابية -3-3-3

 من خالل التغذية العكسية وتصحيح يف الرقابة والتقييم إستخدام مكانيةإإن تكون للمعلومات احملاسبية   

 الرقابية للنظم احملاسبية ابتداءترتبط القيمة  ،أو عدم الكفاية ستخداماإلخطاء اليت ميكن إن تنتج عن سوء األ

حد ممكن من خالل املعلومات اليت يقدمها  ىندأ إىلر التأمني ومن مث ختفيضها مبدى مسامهتها يف إدارة خماط

عن اجلهات اخلارجية املستخدمة ملخرجات النظام  العليا والوسطى والتنفيذية فضال إدارات الشركة إىلملعيار ا

الشركة احملاسيب واليت سيكون هلا دور مهم يف إدارة املخاطر التأمينية، واستنادا هلذا الدور يطلب املعيار من 

ا يف قبول خماطر التأمني مبا فيها  حاإلفصا  واملوافقة على املخاطر املنوي تأمينها، وقد تتضمن  إختيارعن سياسا

الكمية احملددة كما يكون متناسبا مع طبيعة عقود التأمني  والبياناتفصاحات مزجيا من الوصف السردي اإلهذه 

 وأمهيتها النسبية لشركة التأمني، وكذلك وصف لألساليب اليت تستعملها شركة التأمني يف تقييم ومراقبة التعرض

ساليب اليت تتبعها الشركة األعن  ر املؤمنة املختلفة وجمملها فضالملخاطر التأمني بالنسبة لكل لنوع من املخاط

 .إعادة التأمني إستخدامللحد من نقل املخاطر التأمني مثل 

  :التغذية العكسية  -3-3-4

ا تساعد مستخدم املعلوم ومن مث تقييم نتائج القرارات اليت بنيت  ات يف تقييم صحة توقعاته السابقةإ

على هذه التوقعات، إن التغذية العكسية ال تقل أمهية عن خاصية  القيمة التنبؤية للمعلومات، وتقوم املعلومات 
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احملاسبية اليت تقدمها التقارير والقوائم املالية بدور مزدوج فلها قيمه تنبؤية بالنسبة للمستقبل ومقدرة على التغذية 

  .ختفيض حاله عدم التأكد لدى متخذ القرار إىلعكسية لنتائج القرارات املاضية ومن مث تؤدي ال

ا ال تقل أمهية عند اعتماد شركة التأمني  تعد التغذية العكسية من احللقات املهمة ألي نظام حماسيب، وإ

لذا فإن هذا املعيار يتطلب مراجعة دورية ملخرجات هذا النظام  ،ملعاجلة عقود التأمني) 4(ير رقم ملعيار إعداد التقار 

املعيار  وإجراء التعديالت الضرورية والالزمة لتحقيق أهداف النظام احملاسيب املعتمد بشكل عام وأهداف هذا

يف التأمينية و  اتلتزاماإلالتغذية العكسية تفصح شركة التأمني عن احلركات يف  إىل بشكل خاص، لذا واستنادا

عن  املقارنة فضالالبيانات  كامل   تعد عنها تقارير مالية ومتضمنةأصول إعادة التأمني يف كافة الفرتات السابقة اليت

اية الفرتة، واملبالغ اليت إجراء  املطابقات الالزمة للتحقق من سالمة املبالغ املسجلة يف بداي قت خالل ستحإة و

فصاحات الكمية اإلوإالطفاء خالل الفرتة، وخسائر ختفيض القيمة املعرتف فيها خالل الفرتة وغريها من  الفرتة

  .وغري الكمية اليت يستلزمها املعيار

  :الموثوقية في المعلومات -3-4

أ هتمام مببداإلعتماد عليها والثقة فيها وهذا يستلزم تتمتع بقدر كاف لإل نأالبد للمعلومات احملاسبية       

ا تعرب تعبريا صادقا   ،قدمها املعياراملوضوعية وتقليل التحيز واحليادية ليطمئن متخذ القرار باملعلومات اليت ي كو

الوحدة أفضل متثيل، وميكن حتقيق هذه السمة من  أعمالومتثل نتائج  اإلقتصاديةعن املركز املايل للوحدة  وحقيقيا

   :يتاآلخالل 

  :صدق التعبير  -3-4-1

اخلاصة فيها بصورة سليمة وأمينة وخالية من أي  األحداثتكون املعلومات احملاسبية معربة عن جيب أن   

ن تقدم حتليال مفصال ملصادر الدخل واملصروفات ذات أكما يستلزم املعيار من شركات التأمني  ،تالعب متعمد

ن الدخل املعروض انات مكملة لبيان الدخل أو كبيامني للفرتة احلالية يف بيأالتأمني وإعادة التالعالقة بنشاط 
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عتماد كافة مناذج  إخالل الفرتة، كما يتطلب املعيار كما يقدم حتليل للمخاطر اليت متت مواجهتها   ي،بشكل تقليد

 إستخدامبالتأمينية ذات العالقة املباشرة وذلك  اتلتزاماإلالقياس املمكنة إلظهار تلك احلقائق وكذلك ما يرتبط ب

رباح األكما إن بعض مناذج القياس تتطلب من شركة التأمني املباشرة تأجيل بعض هذه ،  سبعض مناذج القيا

البيانات املالية  ن ذلك جيعلاواخلسائر وإطفائها على مدى فرتة التعرض للمخاطر ذات العالقة أو فرتة أخرى إذا ك

 .  نبه املتعددةاأكثر مصداقية يف التعبري عن النشاط التأميين جبو 

  ):عدم التحيز(الحياد  -3-4-2

يئتها بصورة مقصود احلصول على ةأي عدم التأثري على عملي    ةاهم يف خدمميكن إن تس ةاملعلومات و

عن أثر التغيري يف  كميا ووصفيا حالتأمني اإلفصا يتطلب هذا املعيار من شركة  ،خرآمستخدم معني دون 

على الفرتة احلالية أو الفرتات املستقبلية، إن شركة ثر األات التأمني ذات إلتزامو الفرضيات املستخدمة لقياس أصول 

ن التغيري يف االتأمني قد تفصح بشكل منفصل عن أثر التغيريات يف الفرضيات املختلفة، وبشكل خاص إذا ك

البيانات املالية ويف غري صاحل شركة  بعض الفرضيات ذو أثر سليب وهو ما يكون يف صاحل العديد من مستخدمي

 ا يكون ذو آثار إجيابية يف أخرى وهو يف صاحل شركة التأمني على حساب العديد من مستخدميالتأمني، بينم

يسعى إلظهار احلقائق ذات ) 4(عداد التقارير املالية رقم إمعيار  ومن هذا يتضح بشكل جلي إن ،املاليةالبيانات 

  .ما دون آخرالعالقة بنشاط التأمني وبغض النظر عن طبيعة أثر هذه احلقيقة على مستخدم 

   :قابلية التحقق -3-4-3

إن ما قدمه املعيار من معاجلات حماسبية حمددة دون بدائل هلذه املعاجلات إال يف حاالت قليلة جدا ومبا 

ثر التغيري أعن اإلفصاح  مع) 10(ومعيار احملاسبة الدويل رقم ) 8(يتوافق مع متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 

اعتماد أدىن حد  إىلستند إما  إال ،عتماد على التقديراتاإلعن تقليل  احملاسبية فضاللبدائل والسياسات يف ا

قد ساهم بشكل كبري تقدمي تبويب ولالبيانات املالية  ممكن من التحيز يف املوضوعية وحتيز املالئمة لتحقيق موثوقية
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البيانات املالية من قبل أكثر من  إعدادنقدي للحسابات ذات العالقة ميتاز بأدىن حد ممكن من التباين فيها إذا مت 

  .معد وهو ما حيقق صفة القابلية للتحقق

   :قابلية المقارنة -3-5

ممكن التحقق منه مبا يسهل الدراسة  اخلصائص اليت جتعل املقارنة أمراإن هدف قابلية املقارنة هو متاثل 

مني أة املعاجلات احملاسبية لعقود التإن كاف ،موغريهالقرارات بواسطة الدائنني واملستثمرين  إختاذوالتحليل والتنبؤ و 

ا ستمتاز بالقا مني عرب أبلية للمقارنة بالنسبة لشركة التالواردة يف النظم احملاسبية املختلفة إذا اتسمت بالثبات فإ

ردة و أبالنسبة لشركات الت الزمن أو إمنا املهم هو مني املختلفة لسنة ما، وإن املهم هو ليس حتقق القابلية للمقارنة ا

 إختاذطبيعة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها عملية املقارنة ونتائج هذه املقارنة فضال عن دورها يف ترشيد عملية 

احملاسبية وغري احملاسبية، مالية  ) 4(القرارات، وإن طبيعة املعلومات التفصيلية اليت يقدمها معيار إعداد التقارير رقم 

مني يف كل األنظمة أقدم على مستوى عقود الت مية كانت أم وصفية متثل أفضل إفصاحكانت أم غري مالية، ك

  .مببدأ الثبات احملاسيب لتزاماإلالكامل بكافة  متطلبات املعيار مع  لتزامإلااحملاسبية املعتمدة السيما يف ظل 

  ):التجانس(الثبات  -3-6

يتضمن و من وقت ألخر،  ةوالتقرير عنها بطريقة موحد اإلقتصادية األحداثإن الثبات يعين تسجيل 

املماثلة يف الشركة الواحدة عرب الزمن من فرتة ألخرى وكذلك األحداث احملاسبية على  اإلجراءاتتطبيق نفس 

بالنسبة لكل عنصر من عناصر القوائم املالية، وقد أكد معيار  اإلجراءاتتطبيق نفس املفاهيم وطرق القياس و 

املماثلة وعدم تغيريها  ألحداثاحملاسبية على ااإلجراءات على وجود اعتماد السياسات و ) 4(ارير رقم إعداد التق

إفصاح أفضل ملستخدمي البيانات املالية عند اعتماد سياسات حماسبية خمتلفة  إىلإال إذا أدى ذلك  ،عرب الزمن

احملاسبية ومنها أثر التغيري يف معدالت وجوب اإلفصاح عن أثر التغيري يف التقديرات والفرضيات والسياسات و 

  . لتزامات مالءة اإلإختبار عن اخلسائر املعرتف فيها نتيجة تطبيق  ة فضالاخلصم وتغريات أسعار الفائد
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  :اإلقتصاديةالتكلفة  -3-7

 ضرورة معرفة املنافع إىليتطلب إنتاج املعلومات احملاسبية توظيف موارد معينة، ومن مث فإن ذلك يؤدي          

ن يوازي بني تكلفة احلصول على املعلومات أتنتج عن توفري مثل هذه املعلومات، لذلك فعلى متخذ القرارات اليت 

من تلك املعلومات املضافة وهو ما يعرف بقيمة  اإلقتصاديةوالفائدة أو املنفعة اليت سوف تعود على الوحدة 

على املعلومات تزيد عن منفعتها فإن القرار الرشيد هو عدم احلصول على املعلومات، فإذا كانت تكلفة احلصول 

  . هذه املعلومات

 ذات منفعة عالية جدا قياسا) 4(رير رقم مما ال شك فيه إن املعلومات اليت يقدمها معيار إعداد التقا

عنها يف ظل هذا املعيار  ببدائل القياس احملاسيب األخرى لعقود التأمني، ولكن هذه املعلومات املطلوب اإلفصاح 

كثرية ومتنوعة ومفصلة بشكل كبري، وإن تكاليف إعدادها يف ظل األنظمة اليدوية مرتفعة أيضا وقد تتجاوز 

املنفعة املتوقعة منها، ولكن وألن عصرنا احلايل هو عصر التكنولوجيا وتقنية املعلومات اليت ال غىن عنها يف كافة 

أمني واليت سيكون هلا أثر مباشر يف أداء األنشطة املختلفة وختفيض شركات الت الشركات وخصوصا أنشطة

تكاليفها ومنها تكاليف إنتاج املعلومات، إن اعتماد تكنولوجيا املعلومات يساهم بشكل كبري يف زيادة حجم 

ا اجلزئية وبالسرعة الال زمة وبأقل كلفة املعلومات احملاسبية وإالحصائيات والتحليالت اليت يتطلبها املعيار وتفصيال

ن تساعد وتراعي التفاوت بني املستخدمني من حيث الفهم أممكنة، كما إن هذه املعلومات اإلضافية ميكن 

  . وإدراك معاين املعلومات اليت يلزم املعيار الدويل شركة التامني بإالفصاح عنها

  :األهمية النسبية -3-8

احملاسبية اليت يفصح عنها معيار إعداد التقارير هي صفة حاكمة جلميع اخلصائص النوعية للمعلومات 

اوعلى األخص خاصية املالئمة وم) 4(رقم   إذا كان بندا معينا يعد هاما نسبيا ، فكما يف املالئمة فإنكونا

القرار حبيث يغري اجتاهه لدى املستخدمني املستهدفني، فإن البند املؤثر على قرارات  إختاذدراجه أو حذفه يؤثر يف إ
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يف القوائم  وصفيا وكميا وجيب اإلفصاح عنه يعد هاما نسبيا ستخدمني الداخليني واخلارجيني احلاليني واملقرتحنيامل

فإن املعيار الدويل يتضمن إفصاح  هاانيف الفقرات السابقة اليت تناول وكما متت اإلشارة إليه ،املالية والتقارير امللحقة

ء أكانت حماسبية أم غري حماسبية اليت حيتاجها مستخدم التقارير املالية لكافة خصوصيات عقود التأمني املهمة سوا

القرارات للمستخدمني الداخليني  إختاذرات، وال توجد معلومة مهمة ماديا قد تؤثر يف عملية القرا إختاذيف عملية 

 . وجوب تقدميها واإلفصاح عنها إىلأو اخلارجيني مل يشري املعيار الدويل 

  :للفهم )متخذ القرار(المعلوماتقابلية مستخدم  -3-9

  :جمموعتني مها إىل ،اليت تقدمها شركات التأمني ميكن تقسيم مستخدمو املعلومات احملاسبية

  :المستخدمون الداخليين  -3-9-1

موعة كافة  مواردها  إستخدامو  شركات التأمنيطراف اليت يتصل عملها بإدارة أنشطة األتتضمن هذه ا

دارة العليا اإلهداف املوضوعية ومن الذين حيتاجون املعلومات احملاسبية هم ألوالبشرية يف سبيل حتقيق ا اإلقتصادية

 حتاداتواإل، مكتب املراقبة الداخلية، والنقابات رافية، وأجهزة التخطيط واملتابعةشاإلدارة الوسطى واملستويات إلاو 

 .أنفسهموالروابط العمالية واملهنية، والعاملني 

  :ستخدمون الخارجيينالم -3-9-2

موعة من املستثمرون احلاليون واملرتقبون،          الدائنون احلاليون، املستشارون املاليون، النقابات  وتتكون هذه ا

الذين هلم عالقة مباشرة مع نشاط و  ،الدولة املختلفة فضال عن اجلمهور، مؤسسات الباحثني والدارسنيالعمالية، 

    .منيأشركة الت

شركة رباح احملققة يف األاملعلومات عن الوضع املايل ومستويات  إىلإن مستخدمي املعلومات حيتاجون         

 وهو ها،وء مبا سيكون عليه مستقبلالقرارات املتعلقة باملستقبل واليت تعتمد أساسا على التنب إختاذألغراض التأمني 

ات تتعامل مع املستقبل قرار معني ذلك إن معظم القرار  اذإختر ما سيحدث يف املستقبل يف حالة أمر يتعلق بتقدي
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ا على الشركة، كما إن نظام املعلومات يزود كل مستوى من  واجتاهاته واملتغريات احملتملة وحتديد إنعكاسا

جوب مما يتطلب و  ،القرار يف الوقت املناسب والشكل املالئم إختاذ دارية باملعلومات املالئمة لعمليةاإلاملستويات 

دارية الدنيا ومعلومات عامة شاملة وحديثة من املصادر اإلتوفري املعلومات التفصيلية والدورية يف املستويات 

تتوافق وطبيعة ، و الداخلية واخلارجية للمستويات العليا مما يفرض وجود هرم للمعلومات ضمن نظام املعلومات

  .شركة التأمنيى من املستويات صنع القرار ضمن املعلومات الالزمة لكل مستو 

القرارات تكمن يف دقة  إختاذيف عملية ) 4(إن أمهية املعلومات اليت يقدمها معيار إعداد التقارير رقم  

يف هذا املبحث بفقراته  هذه املعلومات وصحتها ونزاهة مصادرها ومالئمتها لألغراض احملددة وهو ما مت إثباته

  :هنالك مشكلتني متثل حمددا ملنفعة املعلومات اليت يقدمها املعيار ومهاوإن ، املتعددة

 ميثل قصورا وإمنا ال ميثل قصورا يف املعيار إن هذا احملدد :عدم فهم متخذ القرار للمعلومات المقدمة له 

كايف جملس املعايري الدولية يفرتض إن مستخدم املعلومات احملاسبية له الفهم ال ألنلدى متخذ القرار، 

 ؛ة مبستشاريه والعاملني لديهناستعاإلللمعلومات اليت يقدمها النظام احملاسيب أصالة أو بالتبعية من خالل 

 تحمله احملاسبني إن هذا القصور ي :قصور في شمولية المعلومات التي يقدمها النظام المحاسبي

فصاح اإلدارة باإلألزم  ألنه ،)4(م يف معيار إعداد التقارير رق التأمني وال يعد قصورا اتالعاملني يف شرك

ين والثالث من هذا اعن كافة املعلومات الضرورية واملشار هلا يف نص املعيار واليت مت تناوهلا يف املبحثني الث

  .الفصل
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  :خالصة المبحث الثالث       

واليت يقدمها  عنهاتعددت الفئات املستخدمة للمعلومات احملاسبية اليت تقوم شركات التأمني باإلفصاح 

حتديد الفئة املستخدمة  بوج طرق إستخدامهاونظرا إلختالف ، "IFRS4" معيار إعداد التقارير املالية

للمعلومات قبل معرفة غرض إستخدامها، حىت تستطيع شركات التأمني حتديد اخلواص اليت جيب توافرها يف 

العرض، ذلك ألن مدى مالءمة جمموعة  املعلومات سواء من حيث الشكل أو املضمون، احملتوى وصورة

من مهارة وخربة  مستخدمهاتلكه مييتوقف يف جانب كبري منها على مدى ما  البيانات املاليةباإليضاحات املتوافرة 

  .وإختاذ القرار املناسب يف تفسري تلك اإليضاحات

ا تعد املنشورة من قبلالقوائم املالية السنوية يعتمد مستخدمو املعلومات يف شركات التأمني على و    ها، كو

الزمة إلختاذ القرارات الرشيدة، نظرا لتنوع املعلومات اليت حتتويها وما توفره من أحد أهم مصادر املعلومات ال

  .تعرب عن قدر كبري من البيانات الواردة يف املستندات والدفاتر والسجالت احملاسبية بشىت أنواعهاو إفصاح عادل، 
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  :الفصل الثالثخالصة 

أدت التطورات املعاصرة يف بيئة األعمال وزيادة اإلجتاه حنو إنشاء شركات املسامهة وتنشيط أسواق املال،   

حتدد الطرق اليت جيب إتباعها لقياس العمليات واألحداث، فكان التوجه لعدد كبري  دولية معايري حماسبية إىل ظهور

من دول العامل إىل تنظيم السياسة احملاسبية من خالل إصدار معايري احملاسبة ومعايري التدقيق، حيث تنبع أمهية 

   .هذه املعايري من تبين معظم دول العامل هلا

ترقيما واليت يعتربها البعض ، 2001إبتداء من سنة  "IFRS" لدوليةولقد صدرت معايري اإلبالغ املايل ا

ا تعد  البعض، لتمييزها عن بعضها "IAS" جديدا ملعايري احملاسبة الدولية  ويراها البعض اآلخر أوسعا وأمشل كو

ا الصادرة و متدادا طبيعيا ملضمون وحمتوى إو  تطورا املصادق عليها ما صدر ويصدر من معايري احملاسبة وتفسريا

اللجنة فيما بعد بلجنة تفسري  واليت عرفت هذه واملعتمدة من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية وجلنة تفسري املعايري

يف التطوير والتحديث لوضع معاجلات حماسبية  ستمراراإويعترب هذا ، "IFRIC" معايري  اإلبالغ املايل الدولية

حيث اإلبالغ املايل،  قتصادية واملعلوماتية لتحقيق أهداف مستخدمية واإلمواكبة ومستجيبة للتطورات التكنولوجي

م املفيدة ملستخدبة هو توصيل املعلومات الالزمة و أنه من املعلوم أن أحد أهداف احملاس مي اإلبالغ املايل ملساعد

  .ختاذ قرارات توزيع املوارد اإلقتصاديةإيف 

واإلفصاح  يعد اإلفصاح عن املعلومات احللقة الرئيسة يف تطور املعايري، حيث كانت احلاجة للمعلومات

واملتعلق " IFRS4"فلقد جاء معيار عقود التأمني  هي احلافز واحملرك الرئيسي لتطوير الفكر احملاسيب، عنها

مستخدمي املعلومات احملاسبية الصادرة عن شركات التأمني مبا يلزمهم  من أجل تزويدنشطة التأمينية مبختلف األ

ا جتاه إختاذ القرارات املناسبة،  يف يئ هلم القدرة على التنبؤ بقدرات شركات التأمني اإليرادية ووفائها بإلتزاما و

ا على توظيف وإستثمار أمواهلااملؤمن هلم،  اوفقا إلستغالهلا للفر  وقدر  .ص احمليطة 
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ي، حيث يقوم اإلقتصادتعد شركات التأمني من بني املؤسسات املالية اليت تستهدف الربح وحتقيق الرخاء 

ة لألفراد وتأمينهم من األخطار اليت قد يتعرضون هلا وذلك من خالل إجتماعينشاطها على تقدمي خدمات 

ا تعمد على جتميع األموال ليعاد   األوراق املالية وتقدمي ها يفإستثمار تقليص اخلسارة احملتمل حتققها، كما أ

لى أكمل وتقوم بوظائف رئيسية تتمثل يف إدارة العمليات والنشاط التسويقي، ولكي تؤدي أنشطتها ع ،القروض

ا لتغ ا املتوقعة مستقبالإلتزامطية وجه جيب أن تعمل على تكوين رؤوس أموال ال يستهان  ونظرا ملا تتمتع به  ،ا

هتمام خاص كان نتاجه إصدار العديد من التشريعات لتكفل تنظيم ورقابة كافة العمليات إدولة من أمهية أولتها ال

قة علمية الوصول إىل إمكانية تقييم أدائها بطري أجلو خارجه، وذلك من التأمينية اليت تتم داخل الرتاب الوطين أ

االتإقتصادبقائها يف جو تسوده حتوالت اريتها و إستمر حىت تضمن    . ية يف شىت ا

احملاسبية يف تسجيل العمليات  املبادئ والقواعدب يف اجلزائر احملاسبة على عمليات شركات التأمنيتلتزم   

مث يتم تبويبها يف الدفاتر لغرض إعداد البيانات املالية اخلتامية يف املالية من خالل املستندات والوثائق املؤيدة هلا، 

    .نظمة املتبعة من طرف الدولةقوانني واألالاية كل سنة، وترتبط ب

تأمني يف اجلزائر من حيث النشأة وشركات وسنتعرض يف هذا الفصل من خالل ثالث مباحث لواقع ال

التأمني املتواجدة يف اجلزائر وكيفية رقابة الدولة للنشاط التأميين وكذا تطور الصناعة التأمينية يف اجلزائر، وتطرقنا يف 

ايل إىل النظام احملاسيب امل نتقالكيفية تسيري اإلاملبحث الثاين للنظام احملاسيب املايل اجلزائري وذلك من خالل  

النظام رهانات تطبيق وكذا  للنظام احملاسيب املايل اجلزائريواإلطار القانوين له، وقمنا بتوضيح اإلطار التصوري 

  .التنظيم احملاسيب لشركات التأمني اجلزائرية، ووضحنا يف املبحث الثالث احملاسيب املايل على املؤسسات يف اجلزائر

   

  

 الفصل الرابع: المحاسبة في شركات التأمين الجزائرية
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  التأمين في الجزائر: المبحث األول

إىل إنشــاء نظــام تــأميين يوافــق منــوذج التنميــة  ســتقالللقــد عمــدت الســلطات العموميــة اجلزائريــة منــذ اإل            

الـوطين يظهـر النظـام التـأميين يف لـب النقـاش، فعـرف  اإلقتصـادإذ مـع كـل مرحلـة جديـدة يصـلها  ،املتبعية اإلقتصاد

تمع مستقبالبذلك تطورات هامة جعلت منه يدير املخاطر اليت قد    .يتعرض هلا ا

ــا،          ــا ســنتناول بالدراســة يف هــذا املبحــث النظــام التــأميين اجلزائــري عــرب خمتلــف املراحــل الــيت مــر  مــن مث فإنن

 شركات التـأمني أهماحلر، وتبيان  اإلقتصاديف  للدخولوالتطرق إىل اإلصالحات اليت مت تبنيها لتحضري هذا النظام 

  .  يف اجلزائر كذا تطور الصناعة التأمينيةرقابة الدولة هلا و  وكيفية اجلزائرية املتواجدة

  :نشأة التأمين في الجزائر -1

إىل يومنـــا هـــذا، فبعـــد أن كـــان خيضـــع للقـــوانني  ســـتقالليف اجلزائـــر حتـــوالت مســـتمرة منـــذ اإلعــرف التـــأمني         

القـــوانني اخلاصـــة بـــاجلزائر عقــــب ســـتعمارية، مت وضــــع أوىل ة اإلانـــت حتكمـــه وتســــريه خـــالل الفـــرت الفرنســـية الـــيت ك

  . ، واليت جاءت خصيصا لتحل حمل النصوص التشريعية الفرنسيةستقاللاإل

وحماولة منا تتبـع نشـأة التـأمني يف اجلزائـر، ارتأينـا أن نقسـم هـذا التطـور إىل مراحـل متتاليـة تعكـس كـل منهـا         

 .  ستقاللستعمارية مث مرحلة اإلالتأمني، بدء باملرحلة اإلى قطاع التغري الذي طرأ عل

   :ستعماريةالمرحلة اإل -1-1

من خالل تأمني األخطار اليت  ستعماري خلدمة مصاحل املعمرينلتأمني يف اجلزائر خالل العهد اإلظهر ا  

وقد   ،ةاملوارد املنجمية والزراعة وحوادث املرور والتأمني على احليا إستغاللكتلك املرتتبة من  تتماشى وأهدافهم،

الذي يعد  1930جويلية  13كانت العمليات التأمينية خاضعة للنصوص الفرنسية املوضوعة آنذاك وأمهها قانون 

اجلزائر خالل  يف، يلخص اجلدول التايل أهم القوانني اليت نظمت التأمني )1(من أقدم القوانني املنظمة لعقد التأمني

  :   ستعماريةاملرحلة اإل
                                                   
(1)Boualem Tafiani, Les assurances en Algérie : étude pour une meilleure contribution à la stratégie de 
développement, édition ENAP, Alger, 1988, p25. 
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  أهم القوانني املنظمة للنشاط التأميين يف اجلزائر): 1-4(اجلدول رقم 
  المضمون  التاريخ  النوع
  .تنظيم عقود التأمني الربية  1930جويلية  13  قانون
ا،   1938جوان  14  قانون وتثبيت طريقة احلساب ووضع األرصدة توحيد مراقبة الدولة لكل شركات التأمني وتنظيم قانو

  .وصالحيات إدارة املراقبــة
  .ات املفروضة على شركات التأمنيحتياطالضمانات واإل  1941أوت  17  مرسوم
  .شركات التأمني األجنبية داخل اجلزائر إعتمادشروط    1941أوت  19  مرسوم
  .شركات التأمني إختصاصبعد أن كانت من  جتماعيمنح حوادث العمل لصندوق الضمان اإل  1945أكتوبر  04  أمر

لس الوطين للتأمينــات 32 تأميم  1946 أفريل 25  قانون   .شركة تأمني وإنشاء الصندوق املركزي إلعادة التأمني وا
  .إلزامية تأمني املسؤولية املدنية ملالكي السيارات  1958فيفري  27  قانون

         .من إعداد الباحثة: املصدر
  :ستقاللمرحلة اإل -1-2

نظرا لوجود فراغ قانوين بعد  يةاإلقتصادعمدت اجلزائر لتطبيق القوانني الفرنسية على مجيع القطاعات  

ت هذه الوضعية إىل غاية إصدار قوانني خاصة باجلزائر، وللتمكن من تتبع أهم إستمر ا مباشرة، و إستقالهل

املرحلة إىل مراحل متتالية تعكس التغريات احلاصلة، بدء  التطورات احلاصلة يف قطاع التأمني عمدنا لتقسيم هذه

  .ية مث مرحلة ما قبل اإلصالحات، وصوال إىل مرحلة حترير السوق التأمييننتقالباملرحلة اإل

  ) : 1979إلى سنة  1962من سنة ( يةنتقالالمرحلة اإل -1-2-1

وقد ، )1(وكانت كلها خاضعة للرقابة فرنسيةتأمني متارس من قبل شركات كانت عمليات ال  ستقاللغداة اإل       

مسح غياب اإلطارات والتشريعات اخلاصة باجلزائر للشركات األجنبية بأن تكتفي فقط بالتأمينات اليت حتقق من 

ورائها أرباح وعوائد، وإعادة تأمني أنشطتها يف شركات فرنسية متخصصة، األمر الذي دفع اجلزائر لتطهري هذا 

بالشروط والضمانات اليت تقدمها شركات  واملتعلق 1963جوان  08يف القطاع من خالل إصدار القانـون املؤرخ 

ومنحها إىل الشركة  املنجزة يف اجلزائر، التأمني اليت تنشط باجلزائر، وإلزامية إعادة التأمني على مجيع العمليات

وإجبار شركات التأمني على  ،)2(اتشرتاكالعالوات واإل من%10 اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني وبالتنازل هلا عن
                                                   
(1) Boualem Tafiani, op.cit, p28. 
(2) Ali Hassid,  Introduction à l'étude des assurances économiques, édition ENAL, 1984, p34.  
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 إعتمادمن وزارة املالية حىت تتمكن من مواصلة نشاطها يف اجلزائر، وقد مت  عتمادتقدمي ضمانات مسبقة وطلب اإل

  .شركة منها الشركة اجلزائرية للتأمني 17

 عقب إصدار هذا القانون توقفت العديد من الشركات األجنبية عن ممارسة نشاطها يف اجلزائر، وترتب

ات العالقة جتاه املؤمن هلم واملستفيدين من العقود، خاصة تلك املتعلقة لتزامعن رحيلها بقاء العديد من اإل

  .  بتأمينات السيارات وحوادث العمل وقد كلفت الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني بتسيري هذه امللفات

يقوم على  مركزي موجه إقتصادتنموية مسحت خبلق ت اجلزائر إسرتاتيجية إتبع ،1966بتداء من سنة إ       

كل العمليات   إحتكار 1966 فريلأ 27 وقد قررت الدولة مبوجب األمر الصادر يف ،أساس الصناعات الثقيلة

  .مجيع عمليات التأمني بواسطة الشركات الوطنية إستغالل، و )1(التأمينية وتأميم الشركات األجنبية

سياسة إعادة تنظيم قطاع التأمني، وهذا جبعل كل شركة وطنية  1973كما تبنت السلطات اجلزائرية سنة         

  :حيث كانتمتخصصة يف عدد حمدد من أنواع التأمني، 

، نفجاراألخطار الصناعية كاحلريق واإلمتخصصة يف  )CAAR(الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني  -

 ؛واجلويالنقل البحري 

إعادة تأمني املخاطر اليت تلتزم الشركات جمال ختصصها كان يف  )CCR(الشركة املركزية إلعادة التأمني  -

 ؛الوطنية بالتنازل عنها، حيث حتتفظ جبزء من املخاطر وسند تأمني األجزاء املتبقية إىل شركات أجنبية

 .  ت األشخاصأخطار السيارات، تأميناتؤمن  )SAA(الشركة اجلزائرية للتأمني  -

بتنظـيم العالقـات بـني خمتلـف شـركات التـأمني العموميـة، وكـذلك  1975 سـنةقام املشـرع اجلزائـري يف ولقد        

     .يةستقاللإطار عمل كل شركة وتطبيق مبدأ اإل

   ) :1994إلى سنة  1980من سنة (اإلصالحات مرحلة ما قبل -1-2-2

والعالقات املوجودة  ينظم كل العمليات اخلاصة بالتأمني، قانون 1980أوت  09يف وضع املشرع اجلزائري        

الدولة لعمليات التأمني، كما يتضمن كل أنواع التأمني ورقابة الدولة عليها وإنشاء عدد  إحتكاربني كل الشركات و 
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ريـق وأضـرار امليـاه، إىل يف تأمينـات احل كتتـابم اهليئـات العموميـة العقاريـة باإل من التأمينات اإلجبارية من خالل إلزا

ــــزام املهندســــني واملعمــــاريني واملقــــاولني وأعضــــاء الشــــبه الطــــيب باإل  ــــابجانــــب إل ــــة  كتت يف تأمينــــات املســــؤولية املدني

     . )1(احلرفية

بإعادة هيكلة مجيع الشركات الوطنية مبا فيها شـركات التـأمني، ويف هـذا  1982سنة قامت السلطات يف          

اإلطار متت إعادة هيكلة الشركة اجلزائريـة للتـأمني وإعـادة التـأمني ونتجـت عنهـا شـركة جديـدة هـي الشـركة اجلزائريـة 

لــربي والبحــري يف تأمينــات النقــل ا واملتخصصــة 1985أفريــل  30الصــادر بتــاريخ لتأمينـات النقــل مبوجــب املرســوم 

  .واجلوي

ـا األساسـي لتـتمكن  ، مت إلغاء التخصص1990سنة أما يف           بالنسبة لشـركات التـأمني حيـث تعـديل قانو

   .   من ممارسة مجيع عمليات التأمني وبكل حرية

  ) :إلى يومنا هذا 1995من سنة ( مرحلة تحرير السوق التأميني -1-2-3

 فأصـبح التــأمني يتمتـع بـأكثر حريـة يف عملياتـه، احلـر مـع مطلـع التسـعينات اإلقتصـادانتهجت اجلزائر نظام         

جعل قطاع التأمينات مغطى برأس مال خاص سواء كان  الذي 1995 جانفي 25 يف 95/07 قانون فقد صدر

  :ما يليوطنيا أو أجنبيا وقد نص على 

لس الوطين للتأميى يدعي إستشار إحداث جهاز  -              الوزير املكلف باملالية؛ هأسرت يو نات ا

مــن طــرف وزيــر  إعتمــادوتكــون هــذه املمارســة ب إمكانيــة إنشــاء شــركات تــأمني مــن طــرف املســتثمرين، -           

لس الوطين للتأمينات؛إستشار املالية بعد    ة ا

على شكل وكيل عام أو وظهور وسطاء يف امليدان  تنمية شبكـة التوزيع وحتسني نوعية اخلدمات -           

شخص طبيعي ميثل بأنه املرسوم  من نفس 253عرف الوكيل املعتمد يف املادة حيث أن املشرع اجلزائري  مسسار،

ذه الصفة؛إعتمادمبوجب عقد التعيني املتضمن  عدة شركات للتأمني، شركة أو  ه 
                                                   
(1) Boualem Tafiani, op.cit, p100.  
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ا  على 215 نصت املادةحتديد الشكل القانوين لشركات التأمني حيث  -                ختضع يف تكوينها إىلأ

  القانون اجلزائري وتتخذ شكل شركة ذات أسهم أو ذات شكل تعاوين؛

ـا  علـى اليت تنص 254 طبقا للمادةإمكانية تشكيل التجمعات املهنية املالئمة وذلك  -             تعـد مجعيـة أ

  .الوكيل العام وشركة التأمني اليت ميثلهاشركات التأمني العقد النموذجي للتعبري املنظم للعالقة بني 

لقـد أعطـي هــذا القـانون هــدفا جديـدا لقطـاع التــأمني حيـث فــتح جمـال املنافسـة أمــام شـركات التــأمني دون          

يف هـذا امليـدان، ممـا  سـتثماركما أنـه مـنح الفرصـة للقطـاع اخلـاص اجلزائـري أو األجنـيب لإل معني، إختصاصالتقيد ب

اجلزائريـــة  ،الشـــركة اجلزائريـــة لتـــأمني وضـــمان الصـــادراتتراســـت اجلزائـــر و  :منهـــاشـــركات أخـــرى  ســـاعد علـــى ظهـــور

         ، ية تامـةإسـتقاللأصـبحت تتمتـع ب إضافة إىل أن الشركات العاملـة يف امليـدان والـيتللتأمينات وشركة الربكة واألمان، 

زدهر إفــ ية اجلديــدةاإلقتصــادوبــذلك أضــحت شــركات التــأمني تــراهن بقــوة للبحــث علــى منتجــات توافــق املعطيــات 

 .النشاط التأميين بتبين شركات التأمني إسرتاتيجيات لغزو السوق وذلك بإغراء الزبون

ــــ  1416صـــفر عـــام  17واملـــؤرخ يف  187-95ولقـــد جـــاء املرســـوم الرئاســـي رقـــم   ـــو يول 15واملوافـــق لـ ي

، والذي يتضمن املصادقة على اإلتفاق املتعلق بإنشاء اللجنة املغاربية للتأمني وإعادة التأمني واملوقع بتونس 1995

واملاليـــة  اإلقتصــاد، والـــيت تــزاول نشـــاطها حتــت إشـــراف اللجنــة الوزاريـــة املتخصصــة املكلفـــة ب1994أبريــل  02يف 

  .سوق مغاربية موحدة للتأمني وإعادة التأمني إنشاءالعريب، وهذه اللجنة تسعى إىل املغرب  حتادإل

 1995أكتـوبر  30واملوافـق لــــ  1416مـؤرخ يف مجـادى الثانيـة  339-95وأصدر مرسوم تنفيـذي رقـم   

لس الوطين للتأمني وتكوينه وتنظيمه وعمله   .والذي يتضمن صالحيات ا

 1416مجادى الثانية عام  6واملؤرخ يف  338-95كما عملت اجلزائر على إصدار املرسوم التنفيذي رقم          

واملتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمني وحصرها، ولقد عدل باملرسوم التنفيذي رقم  1995أكتوبر  30املوافق لــ 

  .2002سبتمرب  11الصادر يف  02-293

  اإلسالمية لتأمنيعلى اإلتفاقية املتضمنة إنشاء املؤسسة  1996أبريل  23ولقد صادقت اجلزائر يف      
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  .144-96ات وإئتمان الصادرات، وكذا املوافقة على مسامهتها يف رأمساهلا مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ستثمار اإل

ــــ  1419رجب  13كما تضمن القرار املؤرخ يف    كل من اللجنة   إنشاء 1998نوفمرب  03املوافق ل

ا ما وتنظيمهموالتعريفة التابعة للمجلس الوطين للتأمني وتشكيلتهجلنة محاية مصاحل املؤمن عليهم و  القانونية

  .اموعمله

 1425رجب  13يف  ةاملؤرخ )272- 04؛ 270- 04؛ 268-04 (ة م التنفيذييسااملر  توجاء  

شخص احلوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التأمني على آثار الكوارث الطبيعية تل 2004غشت  29املوافق لــ 

والبنود النموذجية الواجب إدراجها يف عقود التأمني، وتوضيح  إعالن حالة الكارثة الطبيعيةدد كيفيات حتو 

املوافق  1425رمضان  17، وتبعه القرار املؤرخ يف ات التقنية الناجتة عن تأمني آثار الكوارث الطبيعيةلتزاماإل

  .إلعفاءات املطبقة على الكوارث الطبيعيةوالذي مت فيه حتديد معايري التعريفة والتعريفات وا 2004أكتوبر  31لـــ

فرباير  20املؤرخ يف  04 -06مبوجب القانون رقم  2006تعديال سنة  07-95ولقد عرف القانون    

  .عدل مبقتضاه أحكاما خمتلفة من أمهها رقابة الدولة على شركات التأمني 2006سنة 

التأمني وذلك  ةشركات التأمني وإعادكما عمدت الدولة لتحديد كيفيات وشروط فتح مكاتب متثيل   

املوافق  1428حمرم عام  9 وفقا لرتاخيص متنح بقرار من الوزير املكلف باملالية، وهذا من خالل القرار املؤرخ يف

  .2007يناير  2لــ

ماي  22املوافق لــ  1428مجادى األوىل  5املؤرخ يف  152-07جاء املرسوم التنفيذي رقم ولقد 

، كما تضمن املرسوم وكيفيات منحه عتمادد شروط منح شركات التأمني وإعادة التأمني اإلوالذي حيد 2007

ها  153-07التنفيذي رقم  كيفيات وشروط توزيع منتجات التأمني عن طريق البنوك واملؤسسات املالية وما شا

   .وبشركات التوزيع األخرى
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 2007يوليو  14املوافق ل  1428املؤرخ يف مجادى الثانية  220- 07وحدد املرسوم التنفيذي رقم 

هم عن إعتمادخرباء وحمافظي العواريات وخرباء التأمني وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، ويتم  إعتمادشروط 

  . طريق مجعية شركات التأمني

شروط  2010أكتوبر  19واملوافق لــ  1431ذي القعدة  11حدد القرار املؤرخ يف  2010ويف سنة 

وكيفيات مشاركة مساسرة إعادة التأمني األجانب يف عقود أو تنازالت إعادة التأمني لشركات التأمني أو إعادة 

  .املعتمدة يف اجلزائر وهي ختضع إىل جلنة اإلشراف على التأمينات ةاألجنبيالتأمني املعتمدة وفروع شركات التأمني 

  :)1(لتأمين المتواجدة في الجزائـرشركات ا -2

 وتنفيذ عقود التأمني أو إعادة التأمني، تنشط ضمن إطار قانوين إكتتاب التأمني اجلزائرية شركاتمتارس    

-95وإنطالقـا مـن قـانون  ،يض األخطـار الـيت قـد حتـدث مسـتقبالدف لتوفري األمـان للمجتمـع مـن خـالل تعـو و 

، وهـذه الشـركات ركات تـأمني خاصـةحيـث أصـبح يضـم شـركات عموميـة وشـ شكل وبنية قطاع التـأمني،تغري  07

  :مصنفة كاآليت

  :"CAAR"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -1- 2 

وهي شركة مسامهة برأس مال ، 197/63 مبوجب القانون 1963 جوان 08 الشركة يفأنشأت هذه   

يف البدايــة سعت إىل تطبيق  عمومية يف قطاع التأمينات،وكانت أول مؤسسة  مليون دج، 500 قدره إجتماعي

  .وحتسني شبكتها خمتلف عمليات التأمني املباشر مث عملت على التأطري اجليد لعماهلا

مسـرية مـن طـرف جملـس مكـون مـن ممثلـي وزارة املاليـة  ي للمؤسسـاتشـرتاكوكانت قبـل إدخـال التسـيري اإل

ونظرا للصعوبات  العام للعمال اجلزائريني ووكيل عن البنك املركزي اجلزائري، ادحتممثل عن اإل وممثل خبري يف امليدان،

لس عوض مبجلس إداري مشكل من إطارات املؤسسة وممثلي العمال   .اليت واجهها هذا ا

  
                                                   
(1) WWW.CNA.DZ. 
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  :"SAA"ة للتأمينوطنيالشركة ال -2-2

على %49و% 51بنسبةوشكلت من رأمسال خمتلط بني اجلزائر ومصر  1963 ديسمرب 12 أنشأت يف 

وكـذا نقـص  للسـوق، ةالبدائيـ ةوكغريها مـن شـركات العاملـة يف القطـاع عرفـت انطالقـة صـعبة بسـبب الرتكيبـ التوايل،

ة مــن طــرف لكــن هــذه الوضــعية مل تــدم طــويال حيــث أصــبحت مســري  اإلطــارات ممــا جعلهــا تلجــأ للتعــاون املصــري،

  .ون من إطارات جزائريةي الذي عوض مبجلس إدارة مكشرتاكجملس التسيري اإل

    : "MAATEC"لعمال التربية والثقافة ةتعاضدية التأمين الجزائري -2-3

وذلك بتأمني  الفالحية، وهي تعمل على غرار التعاضـديات ،1965جانفي16يف انطلق نشاطها رمسيا          

م مثل ا من ثالثة  ،تأمني السيارات واملساكن عمال الرتبية والثقافة من األخطار احمليطة  وتتكون شبكا

  .اجلزائر، عنابة ووهران ومخسة وعشرون مندوبية حملية: مندوبيات جهوية

  :"CNMA" ةالفالحي للتعاضديةالصندوق الوطني  -2-4

واملنبثق عنه الصـندوق  1907متداد للصندوق املركزي إلعادة تأمني التعاون الفالحي املؤسس يفإظهر ك  

ولقد ظهر الصندوق الـوطين للتعـاون الفالحـي نتيجـة إلرادة الفالحـني ، 1958 املنشأ يف املركزي للتعاون الفالحي

ـا، م من خمتلـف األخطـار الـيت حتـيط   47وميلـك شـبكة واسـعة متكونـة مـن يف تأمني حماصيلهم الفالحية وحيوانا

  .صندوق جهوي

  :"CCR"الشركة المركزية إلعادة التأمين -2-5

وتـأمني  ، وهذه الشركة مكلفة بإعادة التأمني للشركات املتواجـدة بـاجلزائر،1973 أكتوبر 01أنشأت يف  

  .واليت تشمل األخطار الكربى سواء كانت صناعية أو حبرية أو جويــة نشاط املؤسسات اجلزائرية يف اخلارج،

   : "CAAT"اتالشركة الجزائرية للتأمين -2-6

اجلزائرية  ، تتخصص الشركةجلزائرية للتأمني وإعادة التأمنيعن الشركة ا 1985أفريل  30نبثقت يف إ        

  .ت التـأمني البحري، اجلوي والربيللتأمني الشامل يف أخطار النقل وهي مؤهلة ملمـارسة عمليا
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  :"CAGEX"لتأمين وضمان الصادرات الشركة الجزائرية -2-7

ســامهت يف ظهورهــا معظــم البنــوك ويتعلــق نشــاطها بتــأمني الصــادرات وقــد  1996 جــانفي10أسســت يف       

ـــى تشـــجيع ـــأمني وضـــمان الصـــادرات عل ـــة لت ـــة، وتعمـــل الشـــركة اجلزائري ـــأمني العمومي ـــة وشـــركات الت وترقيـــة  العمومي

ا تؤمن البحث عن  وذلك بضمان املخاطر اليت تلحق بعملية التصدير، الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات كما أ

  .يف املعارض الدولية وكذا املشاركة األسواق اجلديدة،

   :"TRUST ALGER" للتأمين وإعادة التأمين ست الجزائرتر   -2-8

مليــون  30يقــدر رأمساهلــا ، 1997أكتــوبر 25تعتــرب مــن أكــرب شــركات التــأمني اخلاصــة وقــد تأسســت يف  

  :دوالر أمريكي موزعة على املسامهني كالتايل

  ؛%60تراست البحرين  -          

  ؛%17,5الشركة اجلزائرية للتأميــن وإعادة التأمني  -          

  ؛%17,5الشركة املركزية إلعادة التأمني  -          

  %.05الشركة القطرية العامة  -          

 :"CIAR"الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين  -2-9

  .وكيال عاما 25، تضم دينار جزائري ونملي 450 برأس مال قدر بـــ 1997فيفري  15تأسست يف   

  :"2A" اتالجزائريــة للتأميـن -2-10

وهـي خمتصـة يف التـأمني وإعــادة  دينـار جزائــريمليـون  500بـرأس مـال يقــدر بــ  1998 أوت 5أنشـأت يف        

  .اجلزائريكالء يف الغرب و  06 وكالء يف منطقة الشرق، 10و وكيل يف منطقة الوسط 11ولديها  التأمني،

  : "SGCI"  شركة ضمان القرض العقاري -2-11

  :مليار دينار جزائري، ومبسامهني هم 2برأس مال يقدر بــ  2010أكتوبر  05تأسست يف   

 ؛%40.35خزينة الدولة  -
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 ؛%45.33البنوك العمومية اجلزائرية  -

  .%14.32شركات التأمني العمومية  -

  :"CASH" لمحروقات للتأمين اشركة  -2-12

أنشأت من طرف شركة سوناطراك والشركة اجلزائرية  ، وهي شركة مسامهة1999جويلية  31ظهرت يف        

   . للتأمني وإعادة التأمني، وختتص يف قطاع احملروقات

    :"SALAMA" )سابقا شركة البركة واألمان( الجزائر سالمة للتأميناتشركة  -2-13

، 2000سـنة مـارس  26ظهرت هذه الشركة مبوجب اتفاق بني جمموعـة مـن املشـاركني وقـد تأسسـت  يف         

ـــ  ــار 2ورأمساهلــا يقــدر ب ــار جزائــري تســاهم فيــه كــل مــن تــونس والســعودية بنســبة  ملي ــر فبنســبة % 60دين أمــا اجلزائ

لة ومبــدأ التعــاون الــذي ، وتتمثــل مهــام هــذه الشــركة يف ممارســة النشــاط التــأميين علــى أســاس تقنيــات شــام40%

موعـة الدوليـة العربيـة ، وهـي يسمح باملشاركة يف النتائج التقنية بعد خصـم التكـاليف واملؤونـات املختلفـة فـرع مـن ا

   . اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني

  :"GAM"التأمينات العامة المتوسطية  -2-14

 .تونسلصندوق أمريكي مقره  2007بيعت الشركة سنة ولقد  2002سبتمرب  10أنشأت يف 

   :"ALLIANCE"أليونس للتأمينات  -2-15

ـــة  30أنشـــأت يف    ــــ  2005جويلي ـــدر ب ـــدئي ق ـــري، وهـــي خمتصـــة يف  500برأمســـال مب ـــار جزائ ـــون دين ملي

  .العامةالتأمينات 

  :"CARDIF"كارديف الجزائر  -2-16

" كارديف أ س أ " ومتخصصة يف التأمني على األشخاص، وقد صنفت الشركة األم  2006أنشأت يف   

  مليون شخص وهي ال 35بلدا وتؤمن  36يف املرتبة الرابعة بفرنسا يف قائمة املؤمنني على احلياة، وهي ناشطة يف 

  .بنكا يف العامل 150شبكات بنكية لشركائها عرب متتلك شبكة خاصة بل تعتمد على 
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  ":TAMINE LIFE"تأمين اليف الجزائر  -2-17

تم بالتأمني على األشخاصمليار دينار جزائري 2، برأمسال 2011مارس  09أنشأت يف      .، و

  ":CAARAMA"الكرامة للتأمينات  -2-18

برأس مال قدره مليار دينار جزائري، وتأسسـت  الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمنيتأسست من طرف   

 .، وهي متخصصة يف التأمني على األشخاص2011مارس  09القرار املؤرخ يف مبوجب 

  ":SAPS"والصحة  حتياطتأمين اإل -2-19

مليـــار دينـــار  2، برأمســـال 2011مـــارس  10هـــي فـــرع مـــن فـــروع الشـــركة الوطنيـــة للتأمينـــات أنشـــأت يف   

تم جزائري  .بالتأمني على األشخاص، و

 ":MACIR VIE"مصير حياة  -2-20

، وهـي فـرع مـن الشـركة الدوليـة للتـأمني وإعـادة التـأمني، ذات أسـهم هي شركة جزائرية للتـأمني علـى احليـاة  

    .دينار جزائريمليار  2برأمسال يقدر  1911أوت  10ولقد أنشأت يف 

  ":AXA" أكسا للتامينأت الجزائر -2-21

تأسســت الشــركة  العامليـة AXAو  ســتثمارمــع البنــك اخلـارجي اجلزائــري والــرأس املـال الــوطين لإل شـرتاكباإل  

 2بـرأس مـال قـدره  احليـاة التأمينات علـى مليار دينار جزائري،  2س مال قدره األضرار برأالتأمينات على : بفرعني

 .مليار دينار جزائري

  ":MUTUALISTE"التأمين التعاضدي  -2-22

، للقيام مع كـل األشـخاص 2012يناير  05املوافق لـ  1433صفر  11تأسست مبوجب القرار املؤرخ يف        

الـيت ختصـها، وهـي شـركة  يةاإلقتصـاداملعنويني والطبيعيني بعمليات التأمني على األشـخاص والسـيما يف القطاعـات 

  .ذات الشكل التعاضدي
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  :رقابة الدولة لشركات التأمين -3

، ونظـرا لألمـوال الطائلـة يةاإلقتصـادنظـرا ألمهيتـه يف حتقيـق التنميـة  لدولـة اجلزائريـة بقطـاع التأمينـاتهتمت اإ        

على عاتقها تغطية املخـاطر تأخذ  اليت حبوزة شركات التأمني ومصدرها األقساط املقدمة من قبل املؤمن هلم، حيث

وسـوف نتطـرق فيمـا يلـي لكيفيـة مراقبـة الدولـة راقبتهـا، املؤمن ضدها وضمان تعويض األخطـار لـذا قامـت الدولـة مب

إلزاميـة تكـوين الـديون التقنيـة وتغطيتهـا عـن طريـق التوظيفـات القانونيـة لتأمني من خالل جهازهـا الرقـايب و لشركات ا

  .وتوفري هامش مالءة

  :جهاز الرقابة على التأمينات -3-1-1

  :جلزائر، من طرف جهاز خمتص يرأسه وزير املالية ويضمتتم عملية الرقابة على شركات التأمني يف ا       

لس الوطين للتأمينات والذي تتفرع عنه جلنة اإل -                ؛، يهتم مبشاكل سوق التأمني وحميطهعتمادا

اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني والذي يهتم مبشاكل املؤمنني فقط، حيث ال تشمل عضويته  حتاداإل -

  إال شركات التأمني وإعادة التأمني؛

  :تنقسم بدورها إىل اليتو  املديرية العامة للخزينة واليت تتفرع منها مديرية التأمينات، -             

  حمافظيها؛ اقب على شركات التأمني من خاللتقوم بدور املر : نيابة املراقبة - )أ                  

  إىل نيابة التنظيم؛ حتلل النتائج املتوصل إليها يف نيابة املراقبة وتقوم بتحويلها: نيابة التحليل - )ب                 

  .  ركات التأمنيطرف ش تتخذ القرارات الالزمة يف حالة وجود جتاوزات من: نيابة التنظيم -)ج                 

  جلنة اإلشراف والرقابة؛ -            

             .مفتشو التأمني -            

تكـــوين شــركة تـــأمني  إعتمــاديبــدأ عمــل هـــذا اجلهــاز بتقـــدم شــخص ســـواء كــان طبيعـــي أو معنــوي بطلـــب         

لــس الــوطين للتأمينــات ملــنح مث ترفعــه إىل  والــيت تقــوم بدراســته، عتمــادجديــدة خاصــة كانــت أو عامــة للجنــة اإل ا

ختطــر اإلدارة العامــة للخزينــة  عتمــادليــتم إرســال امللــف إىل وزارة املاليــة والــيت بعــد إعطــاء تأشــرية اإل املوافقــة املبدئيــة،
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حيـث تتـوىل األوىل مهمـة مراقبــة  والـيت بـدورها تشـعر مديريـة التأمينـات فتصـدر هـذه األخــرية أوامـر لنيابتهـا الـثالث،

وبعد ذلك تبعث التقريـر إىل  ركة وتسجيل مجيع املعلومات عنها يف تقارير من خالل حمافظيها ومراقبيها،نشاط الش

تم بتحليل البيانات واملعلومـات، القـرارات يف حالـة  إختـاذفتعمـل يف األخـري نيابـة التنظـيم علـى  نيابة التحليل واليت 

ـا  عـن نشـاط الشـركة عتمـادالـيت تشـعر بـدورها جلنـة اإلمث ترفع تقريـرا إىل مديريـة التأمينـات و  وجود جتاوزات، وحتركا

  .خالل فرتة املراقبة

وع فرض املشر  ، حيث04 - 06من القانون رقم  204حسب نص املادة  عتمادسحب اإلمنح و ويتم 

 إعتمادكان شكلها للممارسة نشاطها احلصول على   اشركات إعادة التأمني مهماجلزائري على شركات التأمني و 

لس الوطين للتأمينات رأيه بشأن قرار منح اإل مع األخذ  عتمادبقرار من الوزير املكلف باملالية بعد أن يبدي ا

ملؤهالت املهنية ملسريي ، باإلضافة على اي ذلك املخطط التقديري للنشاط والوسائل املالية الالزمةق عتباربعني اإل

يصدر هذا الرفض بقرار مربر ، و  عتمادللجهة املختصة رفض اإل مكننزاهتهم فإذا مل تتوافر هذه الشروط أالشركة و 

وفقا لنص املادة من نفس  ميكن الطعن فيه أمام الغرفة اإلدارية لدى احملكمة العلياو  عتمادب اإلقانونا يبلغ لطال

الوزير  نمهذا بقرار و  ،أن تسحبه يف أي وقت إذا رأت مربرا لذلك عتماداإلميكن للجهة اليت منحت القانون، و 

لس الوطين للتأمينات رأيه فيالكلف باملالية و  لة التوقف عن النشاط املصرح به ستثناء حاإه بذلك بعد إبداء ا

   .التسوية القضائية واإلفالسوحاالت احلل و 

  :الديون التقنية -3-1-2

اية كل دورة الديون التقنية أجرب املشرع  شركات التأمني على تشكيل         ـا جتـاه املـؤمن هلـم إلتزاممتثل و  ،يف  ا

 صــول عــن طريــق التوظيفــات القانونيــةوهــي ممثلــة يف جانــب اخلصــوم وتغطــى باأل واملســتفيدين مــن عقــود التــأمني،

يــتم تعويضــها  ديــون متعلقــة بــاحلوادث املعلنــة الــيت ملو  نــواتج وإيــرادات حمصــل عليهــا مســبقا مهــا وتنقســم إىل نــوعني

  . بعد
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  :وإيرادات محصل عليها مسبقانواتج  -3-1-2-1

  . )1(تتمثل النواتج احملصل عليها مسبقا يف املؤونات احلسابية، خمصص األخطار السارية       

تستطيع من خالهلا شركة التأمني تقدير مدى : المؤونات الحسابية في فروع التأمين على الحياة -)أ           

ـا املسـتقبلية، وحتتسـب هـذه املؤونـات بـالفرق بـني القيمـة احلاليـة ملبلــغ إلتزاموضـعها املـايل وضـمان تغطيـة  إسـتقرار ا

التــأمني الــذي تلتــزم شــركة التــأمني بســداده للمــؤمن لــه أو املســتفيد مــن عقــد التــأمني علــى احليــاة، والقيمــة احلاليــة 

  رف املؤمن هلم؛تتعلق باملبالغ املدفوعة من طلألقساط املستقبلية اليت يلتزم املؤمن له بدفعها للشركة  

تغطــي األخطــار واملصــاريف املرفقــة بكــل عقــد ذو قســط مــدفوع : مخصــص األخطــار الســارية -)ب      

فيجب أن تشكل مؤونة ملواجهة كوارث ختص وثائق التـأمني الـيت ال تـزال سـارية املفعـول حـىت تـاريخ إعـداد  مسبقا،

   .احلسابات اخلتامية

  :التي لم يتم تعويضها بعد ديون متعلقة بالحوادث المعلنة -3-1-2-2

تستدعي الديون املتعلقة باحلوادث املعلنة اليت مل يتم تعويضها ضرورة تكوين خمصص تقـين حتسـبا لتسـديدها        

 لتـزامالحقا خالل السنة أو السنوات املاليـة املواليـة، حيـث تعتـرب ديـون أكيـدة وفعليـة لكـن مبلغهـا تقـديري ومتثـل اإل

  . ني حنو املؤمن هلم وضحايا احلوادثاملايل للشركة التأم

  :تغطية الديون التقنية عن طريق التوظيفات القانونية -3-1-3

ا التقنية مع التوظيفات املالية الناجتة إلتزامجيرب املشرع اجلزائري شركات التأمني على ضرورة تساوي مقدار          ا

ا بسبب انعكاس دورة وهذا نظرا للفارق الزمين املوجود بني تاريخ حتصيل  إنتاجها، عن السيولة املعتربة اليت تتمتع 

  .احلوادث املغطاة يف العقود املنح وتاريخ حتقق 

 توظيفها يسمح هلا بتحقيق نواتج مالية معتربةفيعترب تسيري هذه املبالغ الوظيفة األساسية لشركات التأمني         

  وضمان مالءة حيتم ضرورة التسيري األمثل لتحقيق أكرب ربح ممكنوهذا ما  يف تكوين نتائجها احملاسبية،تساهم 
                                                   
(1) Jacques le Douit : Les comptes des entreprises d’assurance, Encyclopédie de comptabilité, édition Economica, 
Paris, 2000, p 44. 
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  . الوضعية املالية للشركة وحقوق املؤمن هلم إستقرارو 

  : حيث يوزع جمموعها كالتايل حتدد النصوص التشريعية هيكلة التوظيفات املالية،       

ا ختلو من املخاطرة؛  أن يكون يف شكل سندات حكومية من جمموع التوظيفات 65% -                كو

موزعـــة علــى عناصــر األصــول األخـــرى حســب الفــرص املتـــوفرة يف  مــن جممــوع التوظيفــات% 35 -             

  .           السوق وخيارات شركة التأمني

  :هامش المالءة األدنى -3-1-4

وضع املشرع اجلزائري لشركات التأمني جمموعة من القواعد اإللزامية حفاظا على مصاحل وأموال املؤمن هلم،         

التوظيفـات الـيت ميكـن وكـذا القواعـد اخلاصـة بحيث أجربها على تقييم املخصصات التقنية وتشـكيل الـديون التقنيـة 

  .أن تستثمر فيها األموال

ت تواجد هامش املالءة األدىن والذي تعمل مـن خاللـه شـركة التـأمني علـى رصـد مبلـغ كما تفرض التشريعا         

ا وتوفري احلماية للمؤمن هلم يف حالة األوضاع املالية الصعبة، ويشـرتط أن يكـون  معني من رأس املال لضمان مالء

ــه مــن رقــم األعمــال اخلــام املتضــمن الضــري%20مــن الــديون  التقنيــة و%15مســاويا علــى األقــل  بة ومطروحــا من

  :ويتكون هامش املالءة األدىن من اإللغاءات والتنازالت يف إطار إعادة التأمني،

  ؛جتماعيرأس مال اإل -              

 يات القانونية أو غري القانونية؛حتياطاإل -              

  التوظيفات؛فوائض القيم أو نقص القيم املسترتة والناجتة عن قيم  -              

 .رباح املرحلةاأل -              

نقـــص يف تقـــدير الـــديون تغطيـــة  :يهـــدف إىل مــا يلـــيإن تكــوين هـــامش املـــالءة األدىن يف شـــركات التـــأمني         

  . تدهور قيمة بعض التوظيفات، أو زيادة منط أو تكلفة احلوادث، تقنية، أو عدم كفاية بعض األقساطال
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   :الجزائرية لتأميناشركات نشاط  -4

دد وجودها،  شركات التأمنيتؤدي         اجلزائرية دورا فعاال يف تأمني وضمان األمالك ضد كل املخاطر اليت 

  :حيث تقوم بالوظائف التالية

احلرائق : ممارسة كل عمليات التأمني من خالل ما تعرضه من خدمات تتعلق بضمان األخطار اليت ختص -    

  .ية املدنية واألخطار املتعددة، تأمني السيارات واألشخاص، املسؤولستغاللواإل

يف األوراق املالية، وكذا التوظيفات يف  ستثمارممارسة الوظيفة املالية من خالل عمليات التوظيف اخلاصة باإل -    

  .السوق النقدي وغريها

  :اإلنتاج -4-1

  :ي أخطارها، وتتمثل فروع إنتاجها فيما يلييعتمد إنتاج الشركة على خمتلف أنواع التأمني اليت تغط       

  :ية وتشملإختيار يتضمن هذا النوع سبعة ضمانات، تتكون من إجبارية و : فرع أخطار السيارات -)أ         

يعترب ضمان إجباري، وتضمن الشركة للمؤمن له املتابعات املالية الناجتة عن  :المسؤولية المدنية -              

األضرار اجلسمـانية واملـادية اليت يسببها للغري أثناء سري السيارة، وحيدد قسط التأمني حسب قوة األحصنة واليت 

  .تعرب عن قوة السيارة

وتتضح مصداقيتها يف حالة وقوع اصطدام خارج  ية،ختيار وهي من الضمانات اإل :أضرار التصادم -              

املرائب املستأجرة أو اململوكة من طرف املؤمن له، حيث تضمن الشركة تعويض األضرار الالحقة بالسيارة بسبب 

  .نفقات املؤمن له عليها نتيجة االصطدام، وذلك يف حدود املبلغ احملدد يف العقد

للمؤمن له ضد األضرار الناجتة عن رمي احلجارة، واليت تلحق تضمن الشركة  :كسر الزجاج -              

  .بالزجاج األمامي واخللفي واملرايا اجلانبية، ويسري مفعول هذا الضمان سواء كانت السيارة يف حالة سري أو متوقفة

 تضمن األضرار النامجة عن فقدان السيارة أو حريقها، وكذا املصاريف املدفوعة :السرقة والحريق -

   أما فيما خيص احلريق تكفل الشركة احلريق. هاإسرتجاع أجلشرعية من قبل املؤمن له أو مبوافقة الشركة من ة بصف
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    . ، وال تضمن األضرار النامجة عن املتفجرات املنقولة داخل السيارةنفجارالتلقائي كسقوط الصاعقة واإل

ويف حدود املبلغ احملدد يف عقد التأمني، دفع كافة تضمن الشركة للمؤمن له  :الدفاع والمتابعة -              

ة املساعدة يف حالة وقوع حادث للسيارة املؤمن عليها وسببه الغري، وتتكفل ستشار مصاريف املعاينة واحملاماة واإل

  .  مبتابعة شركة املتسبب يف الضرر

إثر وقوع األضرار، فإذا أدى  تدفع الشركة تعويضات للركاب :ضمانات تعاقدية لصالح الركاب -              

دج، 40000دج للراكب، أما إذا كانت هناك إعاقة جزئية تدفع مبلغ 20000احلادث للوفاة تقوم بدفع مبلغ 

  .   دج4000وإذا أدى احلادث إىل جروح تكون مصاريف العالج 

صطدامها بسيارة إند ؤمن عليها عتضمن الشركة دفع نفقات إصالح السيارة امل :كافة األخطار -              

اإأخرى أو مع جسم ثابت أو متحرك أو عند    . نقال

يتم تأمني ممتلكات الشركات واألفراد من األخطار املتعلقة باحلرائق : فرع األخطار المتعددة -)ب         

  .والسرقة

لعمال الشركات ضمانا تقوم بالتأمني على حياة الفرد والتأمني اجلماعي : فرع تأمينات األشخاص -)ج         

يف املباريات، كما تتكفل بتأمني الرحالت الة وقوع حادث هلم عند التدريب و لسالمتهم، تعويض الرياضيني يف ح

ا   .املدرسية والسياحية حسب مد

: تعمل الشركة على تأمني البضائع من األخطار اليت قد تتعرض هلا تتمثل يف: فرع نقل البضائع -)د         

 .    السرقة واإلتالف احلريق،

  :تطور رقم األعمال اإلجمالي -4-1-1

، 2012إىل سنة  2009يوضح اجلدول املوايل تطور رقم األعمال خالل ثالثة سنوات من سنة               

  .واملستمد من تقارير األنشطة السنوية للشركة خالل هذه الفرتة
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  2012إلى  2009تطور رقم األعمال اإلجمالي من ): 2- 4(جدول رقم 
  دينار جزائري ارملي: الوحدة                                                         

  
  البيان

  2012  2011  2010  سنة األساس 2009 
  

  المبلغ
  
%  

  
  المبلغ

    التغير 
  المبلغ

    التغير
  المبلغ

  التغير
  %  بالقيمة  %  بالقيمة  %  بالقيمة

  27.20  21118760  98754000  7.78  9357965  86993205  3.97  3079690  80714930  100  77635240  اإلنتاج
لس الوطين للتأمينات: املصدر                                                    .من إعداد الباحثة باإلعتماد على تقارير ا

إىل غاية  2009خالل الفرتة املمتدة من  اجلزائرية،للتأمني  اتثيل رقم األعمال اإلمجايل لشركميكن مت        

  :التايل) 1- 4(بالشكل رقم  2012

 يف تزايد مستمر من سنة ألخرى، مما يفسر بوجود شركات التأمني اجلزائريةيتبني لنا أن رقم أعمال              

نظرا لظهور أنواع جديدة  ،من قبل املؤمن هلم رتفاع الطلب على املنتجات التأمينيةإزيادة يف األسعار اجلارية وكذا 

  .وكذا فرض الدولة لبعض التأمينات اإلجباريةات ن األخطار املغطاة من قبل الشركم

  :تطور رقم األعمال اإلجمالي حسب فروع اإلنتاج -4-1-2

الزيادة احملققة، وهذا  يسمح حتليل النشاط التأميين حسب الفروع معرفة مدى مسامهة كل فرع يف هذه         

  .  تبعا ملعطيات اجلدول املوايل بالقيمة والنسبة املئوية
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ي، ختيار من خالل حتليلنا للجدول نستطيع القول أن رقم أعمال فرع السيارات بشقيه اإلجباري واإل        

ا على مستوى تأمينات  وذلك بنسبة  2012السيارات يف سنة وبالرغم من اخنفاض عدد الوثائق املكتتب 

ببقية الفروع ، إال أنه يبقى النشاط احليوي الذي حيتل املرتبة األوىل مقارنة 2009مقارنة مع سنة % 46.31

ادة بيع وثائق جتهت إىل زيإ ات التأمنيواملالحظ أن شرك من جمموع اإلنتاج احملقق،% 52.92ومبسامهة تقدر بـ

 ىفيها مبأل إرادة املؤمن له، وعل كتتاباإل ية وهي غري ملزمة من قبل القانون ويكون ختيار تأمني السيارات اإل

زايد واملتزامن مع يف ت لزبائن على عقود تأمني السياراتإنتاج فرع السيارات بكون طلب ا تزايدالعموم ميكن تفسري 

خاصة يف ظل حوادث املرور  خالل السنتني املنصرمتني، %50إرتفاع حضرية السيارات وملنحة تأمينها بنسبة 

  .)1( املتواصلة اليت أصبحت تكلف شركات التأمني أمواال طائلة

زيادة بأكرب  تزايد مستمر خالل سنوات الدراسة، وذلك األخطار املتعددةتأمينات احلريق و وقد حقق فرع         

نظرا إلرتفاع رقم أعمال التأمني على  %10.65وبنسبة  2012دج يف سنة ار ملي 3047167بـ تقدر 

، أما تأمينات الكوارث الطبيعية وعلى احلرائق والتأمني على املسؤولية املدنية وتزايد األخطار املتعلقة باملؤسسات

من إمجايل اإلنتاج وبتغري يقدر % 5.34فكانت نسبتها  يف هيكل حمفظة اإلنتاج نقل البضائع حتتل املرتبة الرابعةال

، نظرا دج ارملي 5275996فحققت رقم أعمال بلغ %15.74 إخنفاض دج أي بنسبة ارملي 985719بـ

  .إلخنفاض التأمني على النقل اجلوي

من إمجايل رقم أعمال  %2.27بلغت حصته  2012وتزايد رقم أعمال التأمني الفالحي حيث يف سنة   

، نظرا لتزايد 2009قارنة مع سنة دج م 1454624وبقيمة تغري  %184.94تأمينات األضرار وبنسبة تغري 

من رقم أعمال الفرع، مث تليها  %30.7األقساط املكتتبة من قبل املؤمن هلم يف التأمينات احليوانية واليت تشغل 

، وتأيت تأمينات األضرار على ممتلكات القطاع الفالحي خاصة املواد واملعدات %26التأمينات الزراعية حبصة 

كانت نتيجة زيادة عدد   2012و 2011ه الزيادات املعتربة جدا خالل سنيت ، وهذ%43الفالحية حبصة 
                                                   

)1( Rapport sur la situation générale du secteur des assurances, CNA, 2012, p5. 
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املتعددة اليت تصيب املاشية والدواجن، وكذا إمضاء إتفاقيات مع  راملكتتبني يف عقود التأمني على األخطا

ال الفالحي كمجموعة دانون وأورايف   .      املستثمرين يف ا

، وذلك نظرا إللغاء 2009إخنفاضا من سنة ألخرى باملقارنة مع سنة أما تأمينات القروض فلقد حققت   

  .الدولة للقروض اإلستهالكية

 2011سنة  %26.58و 2012سنة  %20.36يف حني جاءت تأمينات األشخاص بزيادة بلغت   

تأمني ، نظرا لزيادة عدد املكتتبني بعقود التأمني اجلماعية وكذا التأمني على الوفاة وال2010سنة  %26.01و

على احلوادث، كما أن الدولة ألزمت احلاصلني على قروض بنكية أن يكتتبون يف عقود التأمني على احلياة وذلك 

  .2009منذ قرار إلغاء القروض اإلستهالكية يف سنة 

  :   )2-4(وميكن متثيل رقم أعمال خمتلف فروع اإلنتاج يف الشكل رقم         

  
 :)1(التأمينات في الجزائرهيكل سوق  -3- 1- 4     

 إطاريف حتقيق رقم األعمال يف  شركة 23املؤسسات العمومية واخلاصة واليت إمجاال عددها تساهم كل من        

ا سبيل التقرب من املـؤمن هلم  الوصول لألهداف املـرجوة، ويف أجلمن متكامل    نوعت شركات التأمني من خدما

     .لى األضرار أو األشخاصالتأمينية املقدمة سواء كانت ع
                                                   

)1( Rapport sur la situation générale du secteur des assurances, CNA, 2009-2012. 
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يف حتقيق رقم أعمال  املؤسسات العمومية واخلاصةواجلدول التايل يسمح لنا بتبيان مدى مسامهة كل من         

الدراسة األربعة، واحلصة السوقية كل  سنواتخالل  ؤسسات، ومعرفة تطور إنتاج هذه املسوق التأمني اجلزائرية

  .  منهما

  2012إلى  2009من  هيكل سوق تأمينات األضرار في الجزائر): 4-4(الجدول رقم 
  دينار جزائري ارملي: الوحدة                                            

  2012  2011  2010  2009  البيان
  68 818 555  60 430 570  122 324 60  55 258 903  املؤسسات العمومية
  22 868 499  19 387 824  808 390 20  15 696 618  املؤسسات اخلاصة

  91 786 054  79 830 394  930 714 80  70 955 251  األضرار سوقجمموع 
  %24.94  %24.3  %25.3  %22.12  حصة السوق للشركات اخلاصة

  
   :وفيما يلي الشكل البياين الذي ميثل هيكلة سوق تأمينات األضرار يف اجلزائر         

 

التأمني اجلزائري حمتكر من طرف الشركات العمومية اليت تسيطر على اجلدول نالحظ أن سوق من خالل   

مليار دج  55.25من رقم األعمال املنجز خالل سنوات الدراسة، برأمسال يرتاوح بني  %75نسبة تفوق 

مليار دج خالل سنوات الدراسة، أما النصيب الباقي من السوق فيعود إىل املؤسسات اخلاصة للتأمني  68.82و

تأمني من قبل من إنتاج القطاع، وسبب هذا التفاوت هو إكتساب اخلربة يف قطاع ال %25.3بنسب ال تتفاوت 

ا   .شركات التأمني العمومية وكذا أسبقيتها يف امليدان جعلت املؤمن هلم على دراية 
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  :)1( الجزائر في التأمينية ناعةللص السمات األساسية -4-2

حسب التقرير  وذلك الدراسة، مشلتها دولة 147 ضمن عالميا 67يف املرتبة  2012صنفت اجلزائر سنة   

، )2011سنة  64بعدما كانت يف املرتبة " (Swiss Re"ثاين شركة إعادة تأمني يف العامل  الذي أعدته ونشرته

إفريقيا حيث  سادسة، ومبرتبة %0.03وحبصة سوقية عاملية قدرت  احملصلة التأمني أقساط أساسوذلك على 

مليار  1.2، مقابل 2012مليار دوالر سنة  1.25 يعادل مبا اجلزائرية السوق يف احملصلة التأمني أقساط قدرت

من جمموع سوق التأمني القاري الذي بلغت قيمة أقساطه  %1.74، حيث سامهت بـــ 2011دوالر سنة 

، وميكن إبراز السمات التالية )مليار دوالر 4 612(%1.56مليار دوالر واليت ال تتعدى حصتها عامليا  71.9

  :ل النتائج املتوصل إليها يف التقرير لسوق التأمني اجلزائري من خال

 :قطاع التأمين في الجزائر ال يزال غير مطور ومع إمكانيات كبيرة -4-2-1

يف سوق التأمني اجلزائري منخفض ألن ) الناتج احمللي اخلام/أقساط التأمني(يعترب معدل إخرتاق التأمني 

 ضئيلة نسبة وهي ،الناتج احمللي اخلاممن  %0.7مليار دوالر والذي ميثل  1.25قدرت  2012رقم أعمال 

  .%3أما يف الدول الناشئة  %9املعدل  هذا فيها يصل الذي الصناعية بالدول مقارنة

دوالر مقابل متوسط عاملي يبلغ  34فتقدر بـــ ) للفرد بالنسبة التأمني أقساط مبلغ(أما الكثافة التأمينية 

 . نسمة يف املتوسط العاملي 5 1/000نسمة مقابل  28 000دوالر، ومبعدل تغطية بنقطة بيع لـــ656

 :هيمنة المؤسسات العمومية على القطاع التأميني -4-2-2

اية إحتكار الدولة للقطاع التأميين ال للرأس املال اخلاص حملي كان أو أجنيب وذلك  بعد  وفتح ا

يمن على 07-95حسب القانون  من مبيعات التأمني يف اجلزائر، ولقد ¾ ، لكن ال زالت املؤسسات العمومية 

قامت الدولة من خالل القوانني املطبقة بفصل التأمينات على األضرار عن التأمينات على األشخاص، لذا 

ال منهاأصبحت هناك إ ثالث شركات ذات (إثنا عشر شركة تأمني عمومية : ثنا وعشرون شركة تأمني تعمل يف ا
                                                   
(1) http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/389867,  05/09/2013: تاريخ اإلطالع  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/389867,
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وشركة إلعادة التأمني، ) طابع تعاضذي وثالث شركات تأمني على األشخاص وستة شركات تأمني على األضرار

 .وتسع شركات خاصة

 :ألضرارقطاع تأميني يتميز بضعف تأمين األشخاص مقارنة بالتأمين على ا  -4-2-3

يتمتع سوق التأمني اجلزائري بسيطرة تأمني األضرار على احلصة السوقية وال سيما تأمني السيارات مقارنة 

من  %60مع تأمني األشخاص والذي يعد يف بداية إنطالقه، حيث متثل حصيلة التأمني اإللزامي على السيارات 

وحبصة سوقية  2011مقارنة مع سنة  %6أقل من إمجايل إنتاج التأمني، يف حني التأمني على األشخاص يسجل 

  .، ويرجع هذا إلخنفاض عدد األقساط املكتتبة يف عقود التأمني الفردية%7أكثر من  2012قدرت يف سنة 

 :وجود شركات التأمين األجنبية ال يزال منخفض -4-2-4

واليت جيب أن ترتفع تدرجييا خاصة يف التأمني على  %2تبلغ احلصة السوقية للشركات األجنبية حوايل 

 ذات شركات أربع إال يوجد ال حيث األجنبية، اتستثمار اإل يف نقص اجلزائر يف التأمني قطاع يعرفو  األشخاص،

 أكثر مرور من بالرغم هذا  السوق، يف الناشطني املستثمرين جمموع من %25 متثل خمتلط اليت أو أجنيب مال رأس

 أهم بني ومن للخواص، الفرص وإتاحة السوق حترير إىل الداعي 07-95 قانون صدور من سنة 15 من

 اليت الباهظة العقار تكاليف ،اإلجراءات بريوقراطية :يلي ما نذكر األجنيب املستثمر وجه يف تقف اليت العقبات

  .األجنبية اتستثمار لإل املستقطبة التحفيزاتإنعدام  ،األجنيبو   احمللي للمستثمر أساسي عائق تشكل
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  :خالصة المبحث األول  

ال للرأس املال اخلاص  07-95شهدت اجلزائر حتوالت يف القطاع التأمني منذ صدور قانون        وفتح ا

وإنشاء شركات تأمينية خاصة أو برأمسال خمتلط، وقد جاءت عدة قوانني تضبط النشاط التأميين للحفاظ على 

، كما توجد رقابة على  من الضياع، وكذا توجيه خمتلف املعامالت اليت تكون بني أطراف التعاقدأموال املؤمن هلم 

الوصول إىل إمكانية تقييم أدائها  أجلالعمليات التأمينية اليت تتم داخل الرتاب الوطين أو خارجه، وذلك من كافة 

االت    .بطريقة علمية حىت تضمن استمراريتها و بقائها يف جو تسوده حتوالت اقتصادية يف شىت ا

الصادر يف  375-09لقد ألزمت الدولة شركات التأمني أن ترفع من رأس ماهلا من خالل املرسوم و       

 200مليار دينار جزائري عوض  1التأمني على األشخاص ، حيث جعلت رأس مال شركات 2009نوفمرب 16

مليون دينار  500مليار دينار جزائري عوض  2مليون دينار جزائري، أما شركات التأمني على األضرار فأصبح 

  .جزائري

ويتميز السوق التأميين اجلزائري بإحتكار شبه تام للشركات العمومية مقارنة مع الشركات اخلاصة، وقدرت      

من إمجايل اإلنتاج احملقق من قبل شركات التأمني، مقابل  %91حلصة السوقية للتأمني على األضرار نسبة تفوق ا

ضعف حصة التأمني على األشخاص نظرا لغياب ثقافة التأمني على احلياة بإستثناء التأمني اإلجباري املقتطع من 

  . الرواتب واألجور
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  النظام المحاسبي المالي الجزائري: المبحث الثاني    

مستخدميها  ية لإلجابة عن تساؤالتمل تعد املعلومات املالية املقدمة من األنظمة احملاسبية احمللية كاف 

م منها،  م ومدى استفاد ا دفع مبختلف دول العامل إىل السعي لكسب املزيد من مممبختلف شرائحهم وتوجها

لضرورة احلاجة  وكذا إجياد، األجنبية وتقدمي تسهيالت جلذب رؤوس األموال ياإلقتصاد باالنفتاحسواء املزايا 

ا حملياال   .  واملعايري الدولية توافق بني املعايري املعمول 

دف  ر على غرار العديد من دول العاملاعتمدت اجلزائولقد           إىل تبين معايري حماسبية دوليةإسرتاتيجية 

 على هذا األخري، كما أن اإلبقاء ية اإلقتصادنتيجة لعدم مالئمة ومسايرة املخطط احملاسيب اجلزائري للمتطلبات 

  . العاملي اإلقتصادها يف إندماجويرفع من تكلفة  ويثقل كاهلها ية اإلقتصادملؤسسات قد يزيد من مشاكل ا

من  ،العاملية ةمن املمارساجلزائرية يقرب املمارسة احملاسبية طبق يف اجلزائر ايل احملاسيب املالنظام امل كما أن       

هذا املعاصر، كما أن  اإلقتصادمة مع ـية ومبادئ أكثر مالئـيف العمل احملاسيب على ركيزة مرجع عتمادحيث اإل

سهيل ار وتـالت للتقليل من األخطـوالقواعد اليت توجه التسجيل احملاسيب للمعام ادئـحيدد بوضوح املب النظام

يستجيب الحتياجات املستثمرين احلالية واملستقبلية خبصوص احلصول على معلومات كما أنه  ،ة احلساباتـمراجع

  .راراتـالق  إختاذارنات و ـوكفيلة بإجراء املق تاـمالية منسجمة ومقروءة ختص املؤسس

 : النظام المحاسبي المالي إلى نتقالتسيير اإل -1

لنظام يف ا اجلزائرية أوجبت ضرورة إعادة النظر يةاإلقتصادغريات اليت حدثت على املؤسسات إن الت

حتياجات هذه املؤسسات والظروف الدولية، وذلك من خالل تطبيق املعايري احملاسبية احملاسيب املطبق ليتماشى وإ

الدولية وإصالح املخطط احملاسيب الوطين حىت تتمكن من مواكبة العصر وفتح األبواب لرؤوس األموال األجنبية 

لس الوطين ، حيث أسندت أعمال اإلصالح يف بداية األمريةاإلقتصادوذلك جبعله يتماشى مع التغريات   إىل ا

لس الفرنسي للمحاسبة، حبيث أنللمحاسبة    مسار التوحيد اجلزائري وبعدها مت توكيل التحديث واإلصالح إىل ا

  . يف اجلزائر يعكس إىل حد كبري الثقافة والتقاليد الفرنسية يف جمال التوحيد



  الفصل الرابع.....................................................................................احملاسبة يف شركات التأمني اجلزائرية  259
 

  

 :للنظام المحاسبي المالي نتقالواقع التحضير لإل - 1-1

ولقد تطلب ذلك جهودا كبرية من  2010يب املايل يف اجلزائر ابتداء من أول جانفي طبق النظام احملاس

والتحضري وكذا ضرورة تكيف املؤسسات اجلزائرية، نظرا للتغيري اجلذري يف اإلطار احملاسيب اجلزائري  اإلعداد أجل

رز أبوذلك من املخطط احملاسيب الوطين إىل نظام حماسيب مايل يتوائم مع املعايري احملاسبية الدولية، ولقد كانت 

  :اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية، تتمثل يف

 : لمحاسبةمهنة ا -1- 1-1

 1971ديسمرب  29الصادر بتاريخ  82-71نظمت اجلزائر ألول مرة مهنة احملاسبة من خالل األمر 

والذي أوكلت له مهمة إحالل املخطط احملاسيب العام مبخطط حماسيب  األعلى للتقنية احملاسبية، للمجلس بإنشائه

ال احملاسيبية مبإستشار ه كهيئة إعتبار وطين، ومع أمهية الدور املنوط به وب   .شاريع القوانني اخلاصة با

والذي  1991أفريل  27: املؤرخ يف 08-91ولقد شهدت مهنة احملاسبة حتوال جذريا بصدور قانون 

نص على إنشاء املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، حيث كلفت هذه 

اإلصالحات اهليكلية اليت أدخلها هذا القانون إال أن مهنة احملاسبة بقيت بعيدة األخرية حبسن ممارسة املهنة ورغم 

  .عن وظيفة إصدار املعايري

لس الوطين  حتديثمت  ،1996سبتمرب  25بتاريخ  318-96رقم ي نفيذاملرسوم التومبوجب  ا

لس إعتبار للمحاسبة ب ه اهليئة الوطنية املؤهلة للقيام بأعمال التوحيد احملاسيب وإعداد املعايري احملاسبية، وان هذا ا

 وضبط املقاييس البحثالتنسيق والتخليص يف جمال يقوم مبهمة  ،ي ذو طابع وزاري ومهين مشرتكإستشار جهاز 

ا، إضافة إىل حجم احملاسبية لس  والتطبيقات املرتبطة  ا ا   واملنصوص عليها يف وطبيعة الصالحيات اليت يقوم 

   :)1(واملتمثلة يف السابقرسوم املمن  الثالثةاملادة 

 ل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وتعليمها؛جيمع ويستغ 

                                                   
   .19-18 :، ص ص1996سبتمرب  29املؤرخ يف  1996سبتمرب  25املمضي بتاريخ  318-96املرسوم التنفيذي رقم  (1)
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 ة؛ياسباحملاألدوات والطرق استخدام و تنمية يف جمال الالدراسات والتحاليل أو يكلف من ينجز كل ز ينج 

  ؛ا العقالينإستغالهلالرامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية و التدابري  كل  حيقرت 

  احملاسبة؛اليت هلا عالقة ب النصوص التشريعية ه يف كل مشاريعتوصياتيفحص ويبدي رأيه و 

  ملهن احملاسبية؛وبراجمه وحتسني املستوى يف جمال ا التكوينيشارك يف تطوير أنظمة 

  ة على الصعيد الدويل؛املتعلقة باحملاسب واألدوات اتمينظتاملناهج والر يتابع تطو 

 هإختصاصالتظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال  كل  مينظ. 

 318-96ة من املرسوم س تتعدى ما تنص عليه املادة الثالثا لواقع احلال فإن املهام الفعلية للمجلإستنادو       

لس الناجتة عن أنشطته الفعلية بنتائج أعماله املرتبطة أساسالتشمل حسب اجن   :)1(ازات ا

  ة إستشار بإصالح النظام احملاسيب من خالل مشروع إعادة النظر يف املخطط احملاسيب الذي كان حمل

 سابقة؛

  اجلديدة الناجتة عن التحول الذي  يةاإلقتصادجتديد املخطط احملاسيب الوطين عن طريق تكييفه مع النشطة

 ي؛اإلقتصاديعرفه احمليط 

 ات املقدمة له من خالل اآلراء والتوصياتستشار اإلجابة عن اإل. 

لس وبصفته هيئة        ال ميتلك سلطة التنظيم  ية موضوع حتت سلطة وزير املاليةإستشار مع اإلشارة إىل أن ا

ة، عدا تلك اليت يتم إصدارها يف ستشار أو األفراد الطالبني هلذه اإل فإن آراءه غري ملزمة للمؤسسات أو اهليئات

لس ليس له احلق يف متابعة مدى اإل ذا فإن ا بآرائه  لتزامنصوص تنظيمية وبالتايل تفرض بقوة القانون، و

لس وتوصياته تنصب يف ق البني وتوصيلته أو تسليط العقوبات يف حالة خمالفتها، وعلى العموم فإن أراء ا

  :أساسيني مها

 اإلجابة على اإلستشارات اليت يتلقاها من قبل األفراد أو املؤسسات حول قضايا تقنية، أو تلك اليت  
                                                   

نشورة، كلية العلوم مداين بلغيث، أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري م )1(
  . 169: ، ص2004االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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تتعلق بكيفية تطبيق قواعد املخطط أو اإلعفاءات من تطبيق بعض القواعد أو تكييف املخطط لبعض 

واليت رغم حداثته إال أن هذه اآلراء شكلت جزءا كبريا من  يةاإلقتصاداخلصوصيات اليت متيز بعض األنشطة 

 نشاطه؛

 ة اليت يقدمها حول التشريع أو التنظيم املتعلق باحملاسبة وجماالت تطبيقها، والصادرة عن اهليئات ستشار اإل

لس   .اليت تشرف عليها الدولة حىت وإن كانت هذه اهليئات غري ملزمة بإتباع أراء توصيات ا

 01- 10دور وزارة املالية كهيئة وصية مكلفة بتنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر بصدور القانون  ولقد تعزز

 ، والذي نص يف مادته الرابعة على إنشاء جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير2010جوان  29: املؤرخ يف

لس ثالثة أعضاء عن كل تنظيم مهين، املكلف باملالية، والتقييس احملاسيب  عتماداإل يتوىل مهام يضم هذا ا

، باإلضافة إىل عدة مهام أخرى كانت منوطة باملنظمة الوطنية وإصدار املعايري وتنظيم ومتابعة املهنة احملاسبية

  .  والتكوين، مراقبة النوعية عتمادللخرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين كاإل

أفعال ن النظام احملاسيب املايل، ردود املتضم 2007نوفمرب  25يف  11-07سبق صدور القانون رقم 

متباينة من قبل أصحاب املهنة، تراوحت بني مؤيد لعملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر ومعارض هلا ألسباب خمتلفة 

ها الوصي على مهنة احملاسبة يف اجلزائر، ومنها ما هو إعتبار منها ما هو مرتبط بعالقة املهنيني مع وزارة املالية ب

مرتبط بعالقة املهنيني يبعضهم البعض، ومنها ما هو مرتبط بعالقتهم مع املستفيدين من خدمات املؤسسات 

   .)1(يةاإلقتصاد

  ناتج منو وهذا راجع إىل أن مهنة احملاسبة تتميز بضعفها وعدم تأثريها يف بيئتها وعملية إعداد املعايري،     

لسوء  الصراع القائم بني أصحاب املهنة يف اجلزائر منذ تنظيمها حيث أنه صراع مصاحل ومن جهة ثانية راجع

لس الوطين للمحاسبةالعالقة    .مع وزارة املالية وا

                                                   
احملاسبة يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديد وبيئة مداين بلغيث،  )1(

  .7: ص 2009عة سعد دحلب، البليدة املعايري احملاسبية الدولية، جام
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ألعمال إىل النظام احملاسيب املايل فرصة متعددة األبعاد ألصحاب املهنة، نتيجة خمطط ا نتقالمتثل عملية اإل      

، ويستفيد منه أصحاب املهنة على مستوى املؤسسات ضمن أعمال نتقالالذي من املمكن أن تفرضه عملية اإل

ة واملساعدة واإلشراف والتكوين، حىت ولو كان منطلق أصحاب املهنة اجتاه هذا الواقع احملاسيب ستشار املرافقة واإل

ا واحدة بالنسبة جلميع املهنيني يف اجلزائر وهذا  هو حتصيل املكاسب وهو أمر مشروع فإن هذه النقطة حبد ذا

القرب من مصادر التكوين والتأهيل ألصحاب املهنة، الثقافة احملاسبية ألصحاب املهنة و  اختالف مستوى: نتيجة

 .القرار

بق هلم النظام احملاسيب املايل جمرد نسخة عن النظام احملاسيب الفرنسي، فإن أصحاب املهنة الذين س ويعد      

أكثر من نظرائهم الذين  نتقالدراسة ومزاولة مهنة احملاسبة يف فرنسا قد تكون هلم األفضلية يف جين مثار عملية اإل

  .)1(مل تتح هلم مثل هذه الفرصة

لس الوطين للمحاسبة         االستعانة خبرباء من فرنسا لضمان تكوين  11-07منذ صدور القانون  حرص ا

اب املهنة ليتوىل هؤالء فيما بعد عملية التكوين لفائدة نظراءهم يف كل اجلزائر، ولكن ما ميز املكونني من أصح

وضمان  نتقالهذه الدورات التكوينية اهتمامها باجلانب التقين الذي يساعد أصحاب املهنة على مسايرة عملية اإل

م حىت يف إطار أعمال حمافظة احلسابات ذا النظام ومساعد   .العمل 

 ولقد توالت عمليات التكوين وانتشرت يف خمتلف املناطق اجلغرافية وقام أصحاب املهنة يف مناطق أخرى        

جلين  ، فأصبحت عملية التكوين فرصةواملهتمنيية اإلقتصادباملؤسسات لفائدة العمال واملوظفني بالتكوين 

  .املكاسب املالية

  : التكوين والتعليم المحاسبي -2- 1-1

التعليم احملاسيب من أكثر املواضيع اليت سقط االهتمام عليها يف مرحلة التحضري التكوين و موضوع يعد           

متأخرا جدا من خالل املراسلة اليت وجهت  املالية وزارةاسيب املايل حبيث جاء رد فعل حنو النظام احمل نتقاللإل
                                                   

املايل،رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر وآفاق تبين وتطبيق النظام احملاسيب  بوعالم صاحلي، )1(
  . 125: ، ص2009/2010، 3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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جانفي  01من  م احملاسيب املايل ابتدءيق النظاخبصوص تطب 2009نوفمرب  17ملؤسسات التعليم العايل بتاريخ 

واملتضمنة أول  2009أكتوبر  29املؤرخة يف  02وقد مت إرفاق هذه املراسلة بتعليمة وزارة املالية رقم  ،2010

وثيقة عمل بيداغوجية ينبغي أن  ات حسب مراسلة وزارة املالية على أعترب إتطبيق للنظام احملاسيب املايل واليت 

ا األ الكليات املعنية  لواملراسلة على ضرورة أن يويل مسؤ  كما تؤكد هذه  ،ساتذة يف ميدان احملاسبةيسرتشد 

  .)1(ن تتضمن املستجدات اليت طرأت على بيئة احملاسبة يف اجلزائرناء تقدمي عروض التكوين بأهتماما كبريا أثإ

لكن مع تطبيق النظام احملاسيب  احملاسبة كتقنية ووسيلة لإلثبات يتبع التعليم احملاسيب يف اجلزائر طبيعةو            

 إختاذاملايل تتغري طبيعة احملاسبة وأهدافها بتغريها من حماسبة الذمة إىل حماسبة مالية، حيث تصبح أداة مفيدة يف 

دئ وقواعد تسجيل القرارات ملستعملي املعلومة املالية وخباصة املستثمرين من داخل وخارج الوطن، وتصبح هلا مبا

ية واقعية، وتتطلب هذه التغيريات من املدارس واجلامعات إقتصادوتقييم جديدة وفق إطار تصوري يستجيب لنظرة 

إن واقع احلال  إال ستجدات احلاصلة يف عامل احملاسبة،واملعاهد املتخصصة يف التعليم احملاسيب أن تتكيف مع امل

لى إرسال عدد حمدود من األساتذة للدورات التكوينية التعليم العايل ع ةفما عدا إقدام وزار  يشري إىل غري ذلك

لس الوطين للمحاسبة خالل سنة  من تنشيط جمموعة من املهنيني الذين تلقوا  2008اجلهوية اليت تضمنها ا

علمية ستثناء بعض التظاهرات البإ الحاإلص، ومل يعرف الوسط عملية تكوينا سابقا على يد اخلرباء الفرنسيني

  .)2(احملدودة يف هذا السياق أو بعض األحباث األكادميية يف شكل مذكرات ماجستري أو أطروحات دكتوراه

 كما عملت اجلزائر على دعم التكوين احملاسيب من خالل إقامة تربصات اخلربة إلكتساب صفة اخلبري        

، وقد )3(يف تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائرالذي يعترب القانون املرجعي  08-91احملاسب، وهذا حسب القانون 
                                                   

  .  129: بوعالم صاحلي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  . 09: مداين بلعيث، النظام احملاسيب اجلديد وبيئة احملاسبة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص )2(
  :ملزيدا من التفصيل إرجع إىل) 3(

  .حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للمهنة 13/01/1992الصادر يف  20- 92املرسوم التنفيذي  -
  .قانون أخالقيات املهنةاملتضمن  15/04/1996املؤرخ يف  136- 96املرسوم التنفيذي  -
، ونص على إنشاء جملس وطين للمحاسبة، املصف الوطين للخرباء 08-91الذي ألغى القانون  29/06/2010الصادر يف  01-10القانون  -

  .احملاسبني، الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين
  .2011يناير  27الصادرة بتاريخ ) 32-31-30(-11املراسيم التنفيذية رقم  -
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  .صدور جمموعة من القرارات واملقررات اليت تنظم وحتدد شروط التكوينتبعه 

ه الكلي على اجلانب التطبيقي، إعتماد جيلها على نظام التكوين احملاسيبمن أهم املآخذ اليت ميكن تس      

وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، واليت  بري احملاسبخاصة فيما يتعلق بالشروط الواجبة الكتساب صفة اخل

 مث إجرائه إلمتحان كتايب حلصولهن جيري املرتشح تربصا مدته سنتني حتت إشراف خبري حماسب معتمد تقتضي بأ

بعض نتائج وخيمة على مهنة احملاسبة، وأفرزت  ولقد كان هلذا اخليار املعمول به يف اجلزائرعلى الشهادة، 

، حبيث يتم تزويد املرتبصني بنوعية تكوين النظر يف طريقة التكوين لطرح فكرة إعادةاليت دفعت ات التعقيد

  .ومعارف نظرية عالية

  : يةاإلقتصادالمؤسسات  -3- 1-1

ات حسب إىل جمموع هاإن حتضري املؤسسات يف العامل لتطبيق معايري احملاسبة الدولية خيضع إىل تصنيف       

مراعاة قدرة وخصائص كل مؤسسة على الوفاء مبتطلبات هذه األخرية، ويف هذا  جلأل احلجم ورأس املال والعمال

ال جاءت خطوة وزارة املالية يف التمييز بني املؤسسات اخلاضعة للنظام احملاسيب املايل وفق ما جاء يف حمتوى  ا

قائم على حماسبة  ، أما بالنسبة للمؤسسات الصغرية فهي ملزمة مبسك نظام حماسيب مبسط11-07القانون 

 اوفقاملؤسسات اخلاضعة هلذا النظام  90-19الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  08اخلزينة، حيث حيدد القرار 

  إىل نتقالاإل يف سياق كن تقسيمهاوكذا رقم األعمال وعدد العمال، ومي خمتلفة تتمثل يف النشاط املمارس حملددات

  :التاليةللمؤسسات النظام احملاسيب املايل 

 حتديد سقف لرقم األعمال  وذلك من خالل: مؤسسات غير ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي المالي

وعدد املستخدمني حسب نوع النشاط، والذي جيب أن ال يتجاوزه الكيان لكي ال جيرب على تطبيق 

يكون األمر و  بسطة،تسمى باحملاسبة املالية امل النظام احملاسيب املايل وميكنه عندها مسك حماسبة مالية

إلدارة الضرائب  املقدمة القوائم املالية حجم وحمتوىصريح اجلبائي و الت إجراءاتمالئم بالنسبة هلا نتيجة 

نتيجة تبسيط هذه اإلجراءات عكس ما كان عليه األمر مع قواعد املخطط احملاسيب  ،سيخفف كثريا
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التصريح احلقيقي مهما كان لنظام الوطين اليت كانت واحدة بالنسبة لكل املؤسسات اخلاضعة 

 ؛)1(حجمها

 ا التعامل مع عملية اإل :مؤسسات ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي المالي بشكل عادي   نتقالبإمكا

ا متتلك اإلمكانيات املالية والبشرية الكافية، كما قد  وهذا ما حصل ستعانة خبربات أجنبية، التلجأ لكو

الوطنية مثل شركة سونطراك اليت عملت على إرسال جمموعة من املوظفني بالفعل مع بعض املؤسسات 

لتتلقى تكوينا خاصا يف فرنسا، كما مت التعاقد مع مؤسسات متخصصة الجناز برامج اإلعالم اآليل، كما 

أن اهتمام الشركة باملوضوع كان مبكرا نتيجة البعد الدويل لبعض أنشطتها، وعملها منذ زمن على 

ا احملاسبية للمعايري احملاسبية الدوليةتقريب ممارس  .)2(ا

كانيات املالية والبشرية لتطبيقه ؤسسات معنية بقواعد النظام احملاسيب املايل وليس هلا اإلمكما أنه توجد م

ا حتما سوف تواجه صعوبات يف ضمان  هذه العملية ال تتوقف  ن، خاصة وأجيد حنو النظام احملاسيب إنتقالفإ

سابات وشكل القوائم املالية ولكنها تقتضي تغيري جذري يف الثقافة واملمارسة احملاسبيتني السائدتني يف عند حتويل ح

الوسائل املادية مثل برامج اإلعالم اآليل وكل حقيقي يف  إستثمارزمن، كما تتطلب الهذه املؤسسات منذ عقود من 

   .الوثائق الضرورية للمعاجلة احملاسبية حسب هذا النظام

 :نحو النظام المحاسبي المالي نتقالجية اإلمنه -1-2

ة إستشار يعترب تطبيق النظام احملاسيب يف اجلزائر عملية صعبة وجد معقدة، لذا أصدرت وزارة املالية بعد 

لس الوطين للمحاسبة تعليمة رقم  دف لتحديد كيفيات وإجراءات تنفيذ  2010أكتوبر  29بتاريخ  02ا

 .من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد نتقالاإل
                                                   

قراءة يف النصوص القانونية والتنظيمية، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب واملايل ) NSCF(حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد  نتقالتسيري اإل مداين بلغيث، )1(
جانفي  18-17االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي بالوادي، اجلزائر،  ، معهد العلوم)جتارب، تطبيقات وآفاق(اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية 

  .13: ، ص2010
 2009/2010، جامعة اجلزائر، 07جملة الباحث، العدد  ،زغدار امحد و سفري حممد، خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية)  2(

  . 83: ص
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الذي مت تأجيل تنفيذه  2007لسنة  11-07طبقت اجلزائر النظام احملاسيب املايل مبقتضى القانون رقم 

، ولقد قامت بإجراء عدة تغيريات يف الطرق واملبادئ 2008طبقا للقانون التكميلي لسنة  2010جانفي  01حىت 

دف إعداد وعرض الكشوفات املاليةاحمل ا من قبل الكيان    . اسبية، األسس واالتفاقيات اليت يتعني التقي د

وتعاجل اآلثار املرتتبة عن تغري الطرق للسنة املالية السابقة أو تصحيح األخطاء عقب موافقة أجهزة التسيري 

عة وحينها يعمد إىل تكيف معلومات السنة املالية املؤهلة، بتصحيح أو تقييم الرصيد اإلفتتاحي للنتائج غري املوز 

السابقة بغرض ضمان إمكانية املقارنة بني فرتتني، وإذا كان هذا التصحيح أو التكييف للمعلومات اخلاصة بالسنة 

  .  املالية السابقة مما ال ميكن إجنازه بصورة مرضية، تقدم التوضيحات الالزمة يف ملحق الكشوف املالية

أو تطبيق النظام احملاسيب املايل ألول  نتقالذه التعليمة اإلجراءات الواجب إتباعها عن اإلكما حددت ه

،كما لو كان الكيان ينجز دائما  2010مرة، فيجب أن حتضر وتعرض الكشوف املالية اخلاصة بالسنة املالية 

حكام بأثر رجعي،  إال إذا تعذر كشوفه املالية طبقا لألحكام الواردة يف هذا التنظيم اجلديد لذا جيب أن تطبق األ

  : )1(حتديد مبلغ التصحيح اخلاص بالسنوات املالية السابقة بشكل مقبول كما جيب على الكيانات القيام مبا يلي

  طبقا للتنظيم اجلديد؛ 2010إعداد ميزانية إفتتاحية يف األول من جانفي 

  دف ضمان قابليتها للمقارنة مع املعلومات 2009إعادة معاجلة املعلومات املالية املتعلقة بالسنة املالية 

 ؛2010املالية املتعلقة بالسنة املالية 

  تسجل يف حسابات األموال اخلاصة للميزانية اإلفتتاحية التصحيحات املتتالية إلعادة املعاجلة املفروضة

 بفعل أول تطبيق للتنظيم احملاسيب اجلديد؛

 التنظيم اجلديد على الوضعية املالية، األداء املايل وعرض  إىل نتقالعرض التفسريات املفصلة ألثر اإل

 .تدفقات اخلزينة

 يؤدي التطبيق املرجعي للنظام احملاسيب اجلديد إىل إدراج األصول واخلصوم غري املقيدة سابقا واليت جيب أن   
                                                   

لس الوطين للمحاسبة، املديرية العامة للمحاسبة، 2010، تتضمن أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل 2009أكتوبر  29مؤرخة يف  02ليمة وزارية رقم تع )1( ، ا
  .4: ، ص2009وزارة املالية، اجلزائر، نوفمرب 
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األصول واخلصوم املقيدة  تسجل طبقا لشروط التقييم واإلدراج يف احلسابات مبقتضى التنظيم اجلديد، وإلغاء بعض

  .واليت ال تتوفر على شروط اإلدراج يف احلسابات وإعادة ترتيب بعض األصول واخلصوم

كما يستلزم التطبيق الرجعي للنظام احملاسيب املايل اجلديد إدراج يف امليزانية اإلفتتاحية األصول واخلصوم 

  : ظيم احملاسيب اجلديد، السيمااملعنية بشروط اإلدراج يف احلسابات، املقررة مبقتضى التن

 مصاريف التطوير املسجلة ضمن األعباء، واليت تعترب تثبيتات معنوية حسب املعايري اجلديدة؛ 

 األصول اخلاصة بعقود التأجري التمويلي واخلصوم املقابلة؛ 

 مؤونات التقاعد واخلدمات املماثلة غري مسجلة؛ 

 الضرائب املؤجلة؛ 

 دجمة واليت تتوفر فيها شروط اإلدماجأصول وخصوم الشركات غري امل . 

 ال ر على شروط اإلدراج يف احلساباتواليت ال تتوف م ألغيت يف امليزانية اإلفتتاحيةوهناك بعض األصول واخلصو 

  :سيما

 املصاريف اإلعدادية واألعباء املؤجلة؛ 

 مصاريف البحث املسجلة كتثبيتات؛ 

 مؤونات اإلصالحات الكربى احملتسبة مسبقا؛ 

 مؤونات األخطار غري املقبولة كمؤونات األعباء؛ 

 احلصص املكتسبة يف إطار جتميع احلسابات. 

  :كما أقرت التعليمة الوزارية إعادة ترتيب بعض األصول واخلصوم كما يلي

 ترتيب األصول واخلصوم ضمن تصنيفني جارية أو غري جارية؛ 

 ختلف األصول املاليةترتيب القيم املنقولة للتوظيف، التثبيتات يف احملفظة مب  . 

 من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل، جيب على الكيانات نتقالوبغرض حتقيق عملية اإل   
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  :)1(إتباع اخلطوات التالية

  إعداد جدول مقارن بني حسابات املخطط احملاسيب الوطين وحسابات النظام احملاسيب املايل، وضمان أن

امليزانية اإلفتتاحية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد، مع جماميع امليزانية اخلتامية  تتساوى جماميع

 املعدة وفق املخطط احملاسيب الوطين؛

 إجراء إعادة ترتيب للحسابات يف درجات وجمموعات مثل الواردة يف النظام احملاسيب املايل اجلديد؛ 

 حسب أحكام النظام احملاسيب املايل 2009ء من سنة الشروع يف إعادة معاجلة احلسابات إبتدا. 

 :اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي -2

تعددت القوانني اليت تنظم التسجيالت احملاسبية للكيانات يف اجلزائر وكيفية تطبيق النظام احملاسيب املايل، 

 :وذلك كما يلي

 :ام المحاسبي الماليالمتضمن النظ 25/11/2007المؤرخ في  11-  07القانون رقم  -2-1

القانون على سبعة فصول احتوت الكثري من التعاريف واملفاهيم اجلديدة تناولت ألول مرة موضوع  إشتمل      

 التجميع احملاسيب، كما تضمن هذا القانون تعريفا للمحاسبة يوضح ويعكس املقاربة املالية واعترب هذا النظام يف

ا نظام لتنظيم املعلومة املالية، يسمح بتخزين معطيات باحملاسبة املالية اليتصلب النصوص    قاعدية اعتربت على أ

  .عددية عن الوضعية املالية

ه دليال إلعداد املعايري إعتبار كما تضمن القانون كذلك ألول مرة اإلطار التصوري للمحاسبة املالية ب        

الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغريها منن األحداث األخرى غري  إختياراحملاسبية تأويلها و 

معاجلة مبوجب معيار أو تفسري، كما ادخل هذا النظام مبدأ احملاسبة املبسطة للكيانات اليت ال يتعدى رقم أعماهلا 

  .)2( وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني الذي نص عليه التنظيم

  أما بالنسبة للكشوف والقوائم املالية جيب أن تتوفر على معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع السنة املالية       
                                                   

  .4: ، مرجع سبق ذكره، ص2009أكتوبر  29مؤرخة يف  02تعليمة وزارية رقم  )1(
  . 2:حنو النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره،  ص نتقالاإل تسيري مداين بن بلغيث، )2(
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  :السابقة، كما ألزم القانون املؤسسات بضرورة إعداد سنويا على األقل كل من

  امليزانية؛ 

 حساب النتائج؛ 

 جدول تدفقات اخلزينة؛ 

 جدول تغري األموال اخلاصة؛ 

 ني القواعد والطرق احملاسبية املستعملةامللحق الذي يب. 

  :)1(كما تضمن القانون جمموعة من الفصول التنظيمية التالية       

 ؛5إىل  2مواد، وذلك ابتداء من املادة  4تعريفات وجمال التطبيق متكونة من  :الفصل األول  

 ؛9إىل6مواد، من املادة 4اإلطار التصوري واملبادئ احملاسبية واملعايري احملاسبية متكونة من : الفصل الثاني  

 ؛ 24إىل املادة  10مادة، وذلك ابتداء من املادة  14تنظيم احملاسبة متكونة من : الفصل الثالث  

 ؛30املادة  إىل 25مواد، وذلك ابتداء من املادة  6الكشوفات املالية متكونة من : الفصل الرابع 

 معة واملدجمة متكونة من : الفصل الخامس  ؛36- 31مواد، وذلك ابتداء من املادة  6احلسابات ا

 ؛40-37مواد، وذلك من املادة  4تغيري التعديالت والطرق احملاسبية متكونة من  :الفصل السادس  

 44إىل املادة  41مواد، وذلك ابتداء من املادة  3أحكام ختامية متكونة من  :الفصل السابع.   

المتضمن تطبيق أحكام القانون  26/05/2008المؤرخ في  156-08المرسوم التنفيذي رقم  -2-2

07  -11: 

يتضمن هذا املرسوم أربعة وأربعون مادة نصت املادة األوىل على أن هذا املرسوم يهدف إىل حتديد            

  .11-07القانون من ) 40-36- 30-25-22-9- 8-7-5(كيفيات وتطبيق املواد 

  وقد تناول هذا املرسوم الكثري من املواضيع املتعلقة باحملاسبة املالية للمؤسسات، بداية من اإلطار التصوري         
                                                   

   .6 -3: املتضمن النظام احملاسيب املايل، ص ص 25/11/2007املؤرخ يف  11- 07القانون رقم  )1(
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الذي مت عرضه من خالل أهدافه، ومت الرتكيز على اخلصائص النوعية اليت جيب توفرها يف املعلومات الواردة يف 

   .)1( القوائم املالية

الذي يحدد شروط وكيفيات مسك  07/4/2009في  المؤرخ 110- 09المرسوم التنفيذي رقم  -2-3

 :المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي

ا عند املعاجلة        جاء هذا املرسوم يف ست وعشرين مادة تضمنت اإلجراءات التنظيمية اليت جيب مراعا

إجراءات الرقابة  إىلوط الواجب توفرها يف هذه الربامج إضافة احملاسبية بواسطة برامج اإلعالم اآليل، وكذا الشر 

  .)1(هذه الربامج إستغاللالداخلية لضمان حسن سري و 

الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم  26/07/2008المؤرخ في 71القرار رقم  -2-4

  :المالية وكذا مدونة وقواعد سير الحسابات

  156- 08يهدف إىل حتديد كيفيات تطبيق أحكام املواد الستة عشرة السابقة يف املرسوم التنفيذي رقم           

املذكور أعاله، ويعترب هذا القرار مرجعي من حيث انه يعترب أكثر الوثائق مشولية وتفصيال ملوضوع احملاسبة املالية، 

 :)2(وجاء هذا القرار يف أربعة أبواب تناولت

 قواعد تقييم األصول واخلصوم واألعباء واملنتجات وإدراجها يف احلسابات؛ :الباب األول  

 عرض القوائم املالية؛ :الباب الثاني  

 مدونة احلسابات والية سريها؛ :الباب الثالث  

 احملاسبة املبسطة املطبقة على املؤسسات الصغرية :الباب الرابع.  

  .كما تضمن أيضا يف خامتته معجما لتسعة وتسعون مصطلحا من املصطلحات احملاسبية مستوفية للشرح           

  
                                                   

   . 5:مرجع سبق ذكره، ص ،حنو النظام احملاسيب املايل نتقالمداين بن بلغيث، تسيري اإل )1(
  . 8 - 6: ، ص ص19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  )2(
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المحدد ألسقف رقم األعمال وعدد المستخدمين  26/07/2008المؤرخ في  72القرار رقم  -2-5

 :والنشاط المطبق في المؤسسات الصغيرة بغرض مسك محاسبية مالية مبسطة

للمؤسسات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احد األسقف مبسك ميكن       

  :)1(حماسبة مبسطة، وفق ما يلي

جراء أ 09 عدد املستخدمني، و ماليني دينار 10 :رقم األعمال قدر :بالنسبة للنشاط التجاري -         

  ؛يعملون ضمن الوقت الكامل

جراء أستخدمني م 09و  ماليني دينار 06 :رقم األعمالحدد  :والحرفي بالنسبة للنشاط اإلنتاجي -  

  .يعملون ضمن الوقت الكامل

عدد و  ماليني دينار 03 :رقم األعماليبلغ  :بالنسبة لنشاط الخدمات والنشاطات األخرى -  

  .جراء يعملون ضمن الوقت الكاملأ 09 :املستخدمني

التي تضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي  29/10/2009الصادر بتاريخ  02التعليمة رقم  - 6- 2  

  :المالي

من املخطط  نتقالاإل أجلها من إختاذتتضمن هذه التعليمة الطرق الواجب إتباعها واإلجراءات الواجب        

  . 01/01/2010احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل، وعملية بدئ تطبيق النظام احملاسيب املايل بتاريخ 

الكيان حبيث جيب أن يتم إعداد وعرض القوائم  إنتقالكما ضمت هذه التعليمة املبادئ العامة حول   

  .ا للنظام احملاسيب املايلإستناد 2010املالية لسنة 

ولقد أرفقت هذه التعليمة جبدول كملحق يتضمن حسابات املخطط احملاسيب الوطين من جهة وحسابات         

دف تسهيل عملية اإل من املخطط احملاسيب الوطين حنو النظام  نتقالاليت تقابلها يف النظام احملاسيب املايل، وذلك 

الصادر لألحكام واإلجراءات اليت تضمنت هذه  امحرت احملاسيب املايل واختتمت التعليمة بالتأكيد على أن اإل
                                                   

    .91: ، صذكره بقمرجع س، 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  )1(
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لس الوطين للمحاسبة  نتقالالتعليمة كفيل بضمان اإل حنو النظام احملاسيب املايل، مع اإلشارة إىل ضرورة إعالم ا

داء إىل النظام احملاسيب املايل حىت تكون موضوع معاجلة وإب نتقالبكل الصعوبات واملشاكل املرتبطة والنامجة عن اإل

لس الوطين للمحاسبة  .)1( أراء من قبل ا

 :اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي الجزائري -3

، 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07توجت عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر بإصدار القانون        

، ولقد حاولت 1975والذي تضمن النظام احملاسيب املايل والذي حل حمل املخطط احملاسيب الوطين الصادر سنة 

ظام حماسيب يتوافق وينسجم مع املعايري اجلزائر أن تشكل دليال إلعداد وعرض املعايري احملاسبية وتأويلها يف إطار ن

احملاسبية الدولية، كما أحدث هذا النظام تغيريات عديدة سواء على مستوى التعاريف واملفاهيم أو على مستوى 

قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وكذا طبيعة وحمتوى القوائم املالية اليت جيب إعدادها من قبل املؤسسات اخلاضعة 

  .د القوائم املاليةقانونا إلعدا

 :اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي -3-1

إن النظام احملاسيب املايل هو نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها،          

عته، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان، وجنا

اية السنة املالية   .)2( ووضعية خزينته يف 

  :)3(ونستنتج من خالل هذا التعريف اخلصائص للمحاسبة املالية       

 احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية؛ 

 مدخالت النظام هي معطيات قاعدية عددية قابلة للقياس والتقييم والتسجيل؛ 

  ن؛الوضعية املالية وممتلكات الكياخمرجات النظام متثل كشوف تعكس صورة صادقة عن 
                                                   

  . ، تتضمن أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل2009أكتوبر  29مؤرخة يف  02تعليمة وزارية رقم  )1(
  .3:، ص2007نوفمرب 25الصادر بتاريخ  11-07، القانون 3املادة  )2(
  .5:، ص2007نوفمرب 25الصادر بتاريخ  11-07، القانون 25املادة  )3(
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  هدف النظام قياس أداء وجناعة الكيان من خالل مسك جدول حسابات النتائج، ووضعية اخلزينة

 بإعداد جدول التدفقات النقدية؛

 اية السنة احملاسبية، وتتمثل يف انية، حساب النتائج، جدول سيولة امليز : يتم إعداد الكشوف املالية يف 

اخلزينة، جدول تغري األموال اخلاصة، ملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات 

  .مكملة عن امليزانية وحساب النتائج

ة ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك احملاسب يطبق النظام اجلديد على كل شخص طبيعي أو معنوي        

ا، يستثىن األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة  تلتزم  وكما ،العموميةاملالية مع مراعاة األحكام اخلاصة 

   :)1(التالية مبسك حماسبة مالية و هي املؤسسات

  الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -

  التعاونيات؛ -

غري التجارية إذا كانوا للسلع أو اخلدمات التجارية و جون األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنت -

  ية مبينة على عمليات متكررة؛إقتصادميارسون نشاطات 

  ؛وكل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي -

أن متسك ميكنها  الكيانات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني -

  .حماسبة مالية مبسطة

ا  خيضع للقانون  ،معنوي النظام احملاسيب اجلديد كل شخص طبيعي أوخيضع للرتتيبات اليت جاء 

املختلط وكذلك التعاونيات واملؤسسات  اإلقتصادواملتمثلني يف املؤسسات العمومية وشبه العمومية أو  التجاري

املســريين،  :)2(أما مستعملو املعلومة املالية حسب النظام احملاسيب اجلديد هماملنتجة للسلع واخلدمات السوقية، 

  .دين، زبـائن وعمالمور ، اإلدارة الـضريبية، أصحاب رؤوس األموالدارة واهلياكل الداخلية للمؤسسة، اإلأعضاء 
                                                   

  .3:، ص2007نوفمرب 25صادر بتاريخ ال 11-07، القانون 5و 4: املواد) 1(
  .3:، ص2007نوفمرب 25صادر بتاريخ ال 11-07، القانون 2املادة  )2(
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  :ليالنظام المحاسبي المامبادئ  - 3-2

اجلزائري جمموعة من املبادئ املربرة لإلجراءات واملمارسات احملاسبية والواجب  احملاسيب املايل تبىن النظام      

ا من طرف مجيع الكيانات امللزمة مبسك احملاسبة املالية يف إعداد الكشوف لضمان مالئمة ومصداقية  مراعا

حاسبة املالية، ومعايري للم إطارا تصوريا املعلومات احملاسبية املقدمة ملستعمليها، ولقد إلتزم املشرع اجلزائري

ا عامةرت مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعحماسبية، و   ،)1(ف 

  :)2( السيماو 

 احلقوق الناجتة عن الصفقات سواء اخلاصة بالسلع أو اخلدمات العمليات و تسجل  :محاسبة التعهد

تدفقها النقدي، وتظهر يف القوائم  حدوثها وليس عند تاريخ وقت يفالعرتاف باحلقوق و حسب قاعدة ا

 .ن النشاط املرتبطة بهاملالية ضم

  ينبغي عليها التطلعار وملدة أطول و إستمر مزاولة نشاطها ب أجلن تنشأ املؤسسة م :ستغاللارية اإلإستمر  

القوائم املالية بافرتاض أن ات احملاسبية و ا يتم إعداد البيانقبل خال من التوقف أو التصفية، لذإىل مست

حمدد لنشاطها، ومن أهم النتائج املرتتبة على تبين  أجلنشاط املؤسسة مستمر يف املستقبل وليس هناك 

 :هذا املبدأ

ثابتة تقيم بسعر التكلفة تقييم األصول بأنواعها على أساس التكلفة التارخيية، فاألصول ال -

 عر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل؛هتالكات، أما املتداولة تقيم بسناقص اإل

                                                   
  .4:، ص2007نوفمرب 25الصادر بتاريخ  11- 07، القانون 6املادة  )1(
  :للمزيد من التفصيل ارجع إىل )2(

  .12: ، مرجع سبق ذكره، ص156-08: املرسوم التنفيذي رقم -
مي للنظام احملاسيب املايل يف ظل حتديات و أهداف، امللتقى الدويل  اإلطار املفاهي -يت حممــد مـراد، أحبـري سفـيان، النظام احملاسيب املايل يف اجلزائرآ -

 . 6: ، ص2009املعايري احملاسبية الدولية، جامعة سعد دحلب البليدة، 
 .37: مداين بلغيث، أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولة، مرجع سبق ذكره، ص -
 .  2: ، ص2010مداين بلغيث، استعراض النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل، جامعة ورقلة،  -
 .63: ، ص2008، 1احملاسبة املالية اإلطار التصوري، مزور للطباعة والنشر والتوزيع، ط) SCF(مفيد عبد الالوي، النظام احملاسيب املايل اجلديد  -

-Univ-setif .dz/coursenligne/hamadimouradcte/cours01.html, 15:03: الساعة  2013س مار 23 اإلطالعتاریخ ,   
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ات املستحقة على املؤسسة متثل ديون تستحق الدفع يف املستقبل، أي يف تاريخ لتزاماإل -

 ار؛ستمر حمدد للسداد وهو ما يؤكد فكرة اإل

اية السنة  األرباحارية تؤكد مفهوم قدرة الكيان على حتقيق ستمر فكرة اإل -  يف املستقبل،ففي 

ات ستثمار يكون الكيان يف وضعية عسر مايل خطري ويتم تقييم اإل :حلني، إما أن نكون أمام 

ارية للنشاط إستمر يكون يف حالة مالية جيدة ويف خزونات بالقيمة احملتملة للتصفية، أو وامل

 .وتقيم العناصر السابقة بقيمة منفعتها

 يقصد بذلك قابلية فهم البيانات من حيث املستخدمني حبيث يفرتض توفر مستوى مقبول  :قابلية الفهم

  .من املعرفة لديهم، وتكون املعلومة ذات نوعية إذا كانت سهلة الفهم

  جيب أن تكون املعلومات املالية والبيانات احملاسبية مبينة على وثائق ثبوتية مؤرخة تضمن  :الداللة

 إختاذت متبوعة بدالئل حول العملية، وتكون املعلومة هلا داللة إذا كانت تؤثر يف مصداقيتها وذات معلوما

القرار مبساعدة صاحب القرار يف تقييم األحداث املاضية واملستقبلية، كما أن داللتها هلا عالقة مع طبيعتها 

  .وأمهيتها النسبية احلالية

 علومات حالة املالية للمؤسسة، وأن متثل املجيب أن متنح القوائم املالية صورة صادقة لل :المصداقية

ا متثلها أو تعرب عنها بشكل معقول بصدق العمليات املالية و  ا إعتماداألداءات األخرى اليت من املفروض أ

ا، وتكون أيضا ذات مصداقية إذا كانت خالية م ن األخطاء أو من على مقاييس وأسس االعرتاف املعمول 

أنه وجوب استجابة  156- 08: من املرسوم التنفيذي رقم 19ولقد جاء يف املادة األفكار املسبقة، 

املبادئ والقواعد احملاسبية مبنح معلومات مناسبة عن  إحرتامالكشوف املالية بطبيعتها ونوعيتها وضمن 

الئمة لتقدمي صورة الوضعية املالية وجناعة الكيان، ففي احلالة اليت يتبني فيها أن تطبيق القواعد احملاسبية غري م

 .صادقة عن الكيان من الضروري اإلشارة إىل أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف املالية

 تكون املعلومة ذات نوعية عندما تسمح ملستعملها إجراء مقارنات يف الزمن بني دورتني :قابلية المقارنة  
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إنسجام املعلومات  بإقتضاء 156-08من املرسوم التنفيذي  15وبني املؤسسات، كما أقرت املادة 

  . احملاسبية وقابلية مقارنتها خالل الفرتات املتعاقبة

 تسجل حماسبيا عناصر األصول واخلصوم وكذا التكاليف واإليرادات، وتظهر ضمن  :التكلفة التاريخية

من  16ا على تكلفة احلصول عليها، ولقد نصت املادة إعتمادخمتلف القوائم املالية بقيمتها التارخيية أي 

على إدراج العناصر على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون  156- 08: املرسوم التنفيذي رقم

األخذ يف احلسبان آثار تغريات األسعار وتطور القدرة الشرائية، وتتألف التكلفة التارخيية للسلع 

التجارية والتخفيضات  سرتجاعواملمتلكات عند إدراجها يف احلسابات عقب خصم الرسوم القابلة لإل

  :والتنزيالت وغريها من العناصر املماثلة

تكلفة  أساسالسلع أو األصول أو املمتلكات املكتسبة عن طريق الشراء، حيث تقيم على  -

 الشراء بعد إضافة مصاريف الشراء؛

قيمة  أساسالسلع أو األصول أو املمتلكات املكتسبة كمسامهات عينية، حيث تقيم على  -

 ضرب القيمة االمسية للسهم؛ األسهمعدد : األسهم من خالل

السلع أو األصول أو املمتلكات املستلمة جمانا، حيث تقيم بقيمتها التارخيية عند تاريخ  -

 دخوهلا مبعىن القيمة السوقية عند تاريخ االستالم؛

السلع أو األصول أو املمتلكات املستلمة عن طريق التبادل، فإذا كانت مماثلة فتقيم بالقيمة  -

ة للسلع أو األصول أو املمتلكات املقدمة للمبادلة، أما إذا كانت غري مماثلة فتقيم احلقيقي

 بالقيمة احلقيقية للسلع أو األصول أو املمتلكات املستلمة؛

السلع أو األصول أو املمتلكات اليت ينتجها الكيان، حيث تقيم بتكلفة إنتاجها بعد  -

ا تكلفة شراء املواد املستعملة  .  حسا

   اإلقتصاديةحبيث ينبغي التعامل مع األحداث  :ي على المظهر القانونياإلقتصادية الواقع أسبق  
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حسب الواقع املايل وليس حسب الظاهر القانوين، فالعمليات تسجل حماسبيا وتقدم يف القوائم املالية 

- 08: من املرسوم التنفيذي رقم 18ولقد كرست املادة ، يةاإلقتصادها وحقيقتها املالية و حسب طبيعت

هذا املبدأ بضرورة تقيد العمليات يف احملاسبة وتعرض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها  156

ي دون التمسك فقط مبظهرها القانوين، ولقد كانت املمارسات احملاسبية سابقا يف اجلزائر اإلقتصاداملايل و 

  .شريعية اليت ال ميكن اخلروج عنهاصوص التا لإلجراءات القانونية والنإستنادتضبط 

، إضافة 156- 08: واملرسوم التنفيذي 11-07: كما جاءت بعض املبادئ ضمنيا يف نصوص القانون           

  :للمبادئ احملاسبية سابقة الذكر تتمثل يف

 ية حترر أن الكتابات احملاسب 11-07من القانون  17و 16:لقد جاء يف املادتني :مبدأ القيد المزدوج

وفقا ملبدأ القيد املزدوج، أين ميس كل تسجيل حماسيب على األقل حسابني أحدمها مدين واألخر دائن، يف 

حيدد كل و تسجيل العمليات، وجيب أن يكون املبلغ املدين مساويا للدائن، لالتسلسل الزمين  إحرتامظل 

ا وختصيصها، وكذا مرجع   .الوثيقة الثبوتية اليت يستند إليهاتسجيل حماسيب مصدر كل معلومة ومضمو

 على أن كل كيان يعترب 156- 08من املرسوم التنفيذي  09نصت املادة  :مبدأ الوحدة المحاسبية  

كما لو كان وحدة حماسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها، وتقوم احملاسبة املالية على مبدأ الفصل بني أصول 

 يف رؤوس أمواله اخلاصة أو مسامهيه، كما أنه ال جيب أن تأخذ   الكيان وخصوم وأعباء ومنتوجات املشاركني

 .الكشوف املالية للكيان يف احلسبان إال معامالت الكيان دون معامالت مالكيها

 على جمموعة  156-08من املرسوم التنفيذي  17و 13، 12: نصت املواد :مبدأ الفترة المحاسبية

 :ية الدورات وهيإستقاللفرتة احملاسبية أو مبدأ من النقاط تكرس يف جمملها العمل مببدأ ال

تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة اليت تسبقها وعن السنة اليت تليها، ومن  -

ا فقط؛ أجل  حتديدها، يتعني أن تنسب إليها األحداث والعمليات اخلاصة 

 جيب ربط حدث بالسنة املالية املقفلة، إذا كانت له صلة مباشرة ومرجحة مع وضعية  -
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 قائمة عند تاريخ إقفال حسابات السنة املالية؛

 .جيب أن تكون امليزانية االفتتاحية لسنة مالية مطابقة مليزانية إقفال السنة املالية السابقة -

املالية احملاسبية اثنا عشر شهرا تغطي السنة مدة السنة  11-07: من القانون 30كما حددت املادة 

ديسمرب، وهذا يف احلاالت  13املدنية، غري انه ميكن السماح للكيان قفل السنة املالية يف تاريخ آخر غري 

 :االستثنائية التالية

 ال تتماشى مع السنة املدنية؛ إستغالليف حالة ارتباط نشاطه بدورة   -

 .ة تغيري تاريخ القفلإنشاء أو وقف الكيان، أو يف حال -

 مبدأ  إحرتامكل كيان ب  156-08من املرسوم التنفيذي  10ألزمت املادة  :مبدأ ثبات وحدة النقود

عامالت، كما أنه يشكل وحدة املالوحدة النقدية ويشكل الدينار اجلزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل 

احلسابات إال املعامالت اليت ميكن تقوميها نقدا، قياس املعلومة اليت حتملها الكشوف املالية، وال تدرج يف 

 .ذات أثر مايل يف امللحق بالكشوف املاليةلقابلة للتحديد الكمي و لكنه ميكن تذكر املعلومات غري ا

 أن احملاسبة جيب أن تستجيب ملبدأ  156-08من املرسوم التنفيذي  14ورد يف املادة  :مبدأ الحيطة

احليطة والذي يؤدي إىل تقدير معقول للوقائع يف ظروف الشك فقط لتفادي خطر حتول لشكوك موجودة 

ا أن تثقل بالديون املمتلكات أو نتائج الكيان، كما انه ال جيب أن يبالغ يف تقدير قيمة  إىل املستقبل من شأ

واملنتوجات كما جيب أن ال نقلل من قيمة اخلصوم واألعباء، وأن ال يؤدي تطبيق هذا املبدأ إىل  األصول

 .يات خفية أو مؤونات مبالغ فيهاإحتياطتكوين 

 أن ال ميكن إجراء مقاصة بني عنصر من  11-07 :من القانون 15لقد جاء يف املادة  :مبدأ المقاصة

أو قانونية  أسسن األعباء واملنتجات، إال إذا متت املقاصة على عناصر األصول واخلصوم، وال بني عنصر م

 تعاقدية، أو إذا كان من املقرر أصال حتقيق عناصر هذه األصول واخلصوم واألعباء واملنتجات بالتتابع أو على

 .أساس صاف
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 وجوب أن تربز الكشوف  156-08من املرسوم التنفيذي  11 كرست املادة :مبدأ األهمية النسبية

املالية كل معلومة مهمة ميكن أن تؤثر على حكم مستعمليها جتاه الكيان، كما ميكن مجع مبالغ غري املعتربة 

مع اخلاصة بعناصر مماثلة هلا من حيث الطبيعة أو الوظيفة، كما يلزم أن تعكس الكشوف املالية صورة صادقة 

ا عن الواقع  .ملعرفة املسريين للمعلومة اليت حيملو

  :ل األصول والخصوم واألموال الخاصة والمنتجات واألعباءمفاهيم حو  - 3-3

األعباء، ونتيجة الدورة  كل من األصول، اخلصوم، النواتج، 156-08ولقد عرف املرسوم التنفيذي         

  :، واليت سيتم توضيحها فيما يليالصافية

 :األصول -3-3-1

 ية مستقبليةإقتصادواملوجهة ألن توفر له منافع  ،بفعل أحداث ماضية ري الكيان أصوله واليت تعد موارديس        

ية للكيان، وهي تندرج ضمن ميزانية وتنقسم إقتصادإدراج األصل هو التسيري والقدرة على حتقيق منافع فشرط 

   :إىل 156-08من املرسوم التنفيذي  21املادة  األصول حسب

  :موجهة خلدمة الكيان بصورة دائمة، وحتتوي على :أصول غير جارية -

الكيان، مثل األموال العينية الثابتة أو  املستمر لتغطية احتياجات ستعمالاألصول املوجهة لإل -   

 ؛املعنوية

ا لغرض توظيفها على املدى الطويل أو غري املوجهة ألن يتم حتقيقها  -    األصول اليت تتم حياز

  . خالل اثين عشر شهرا ابتداء من تاريخ اإلقفال

 :يليما وهي تتضمن  وطبيعتها، ليس هلا صفة الدميومة بسبب وجهتها، :أصول جارية -

 ؛العادية ستغالليف إطار دورة اإل استهالكها بيعها أو األصول اليت يتوقع الكيان حتقيقها أو -   

ا ألغراض املعامالت القصرية واليت يتوقع حتقيقها خالل    -   شهر؛ 12 األصول اليت يتم حياز
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  .ا  لقيودإستعماهلشبه السيوالت اليت ال خيضع  السيوالت أو -    

  :الخصوم -3-3-2

 ية ماضية واليت يتمثل انقضاؤهاإقتصاد أحداثات الراهنة للمؤسسة النامجة عن لتزامتعد اخلصوم تلك اإل

ق الكيان والناجتة عن ات احلالية اليت تقع على عاتلتزامية، وهي تشمل اإلإقتصاديف خروج موارد ممثلة ملنافع 

ا مقابل نقصان يف املوارد اليت من امل يةاإلقتصاداألحداث  نتظر أن حتقق للكيان منافع املاضية واليت يتم الوفاء 

جاء يف الفقرة الثانية من املادة  ما خالل فرق  املشرع اجلزائري بني اخلصوم غري جارية واجلارية من ولقد  ية،إقتصاد

  :وتنقسم اخلصوم إىل، 156-08املرسوم التنفيذي من  22

تسديدها خالل اإلثين جيب  العادية، ستغالليتوقع أن تتم تسويتها خالل دورة  اإل :خصوم جارية -

 ؛شرة شهر املوالية لتاريخ اإلقفالع

 .تصنف باقي اخلصوم غري جارية :خصوم غير جارية -

 :)اإليرادات(النواتج  -3-3-3

  اليت حتققت خالل السنة املالية يف شكل مداخيل أو يةاإلقتصادتتمثل نواتج  السنة املالية يف تزايد املزايا  

ات، حتياطنتيجة نشاط الكيان، كما تشمل استعادة خسائر القيمة واإل يادة يف األصول أو نقصان يف اخلصومز 

مداخيل حققها الكيان نتيجة نشاطه خالل الدورة  احملاسبية وتظهر يف  شكل  ية أوإقتصادإذا النواتج هي منافع 

  .زيادة يف األصول أو نقصان يف اخلصوم

  :األعباء  -3-3-4

اليت حصلت خالل السنة املالية يف شكل خروج أو  يةاإلقتصاديف تناقص املزايا  تتمثل أعباء السنة املالية

ات حتياطهتالكات أو اإلع خصوم، وتشمل األعباء خمصصات اإلاخنفاض أصول أو يف شكل ظهور أو إرتفا 

سبق ميكن  الدورة احملاسبية ومن خالل ما أثناء يةاإلقتصادأي أن األعباء متثل اخنفاض يف املنافع  وخسائر القيمة،

  :تنتجأن نس
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  ؛)إيرادات نواتج أو(الزيادة يف األصول أو نقصان يف اخلصوم -

  .)أعباء( النقصان يف األصول أو الزيادة يف اخلصوم -

  :النتيجة الصافية -3-3-5

النتيجة الصافية للسنة املالية الفارق بني جمموع النواتج وجمموع  األعباء لتلك السنة ويكون هذا  تساوي

ايتها، ماعدا العمليات اليت تؤثر مباشرة على مبلغ  الفارق مطابقا لتغري األموال اخلاصة بني بداية السنة املالية و

وتكون النتيجة الصافية رحبا عندما يكون هناك فائض يف رؤوس األموال اخلاصة وال تؤثر على األعباء أو النواتج، 

  .النواتج مقارنة باألعباء وخسارة  يف احلالة العكسية

  ؛األعباء - النواتج= النتيجة الصافية   -

 ؛)الصافية ربح النتيجة (األعباء > النواتج  -

 .)خسارة النتيجة الصافية ( األعباء< النواتج  -

 :تنظيم المحاسبة -3-4

 التصوري للنظام احملاسيب املايل على جمموعة من القواعد واملبادئ واإلجراءات الواجبينص اإلطار 

ا من طرف مجيع الكيانات امللزمة قانونا مبس حماسبة مالية وفق هذا النظام عند تسجيل  لتزامواإلها إحرتام

وميكن حصر هذه املبادئ والقواعد واإلجراءات ، وإعداد الكشوف املالية وعرضهاية اإلقتصادالعمليات واألحداث 

  :يليفيما 

 واملصداقيةات االنتظام إلتزامجيب أن تستويف احملاسبة  2007نوفمرب  25من القانون  10املادة  -

  ؛والشفافية املرتبطة بعملية مسك املعلومات اليت تعاجلها ورقابتها وعرضها وتبليغها

دد الكيان حتت مسؤوليته  اإلجراءات الالزمة لوضع حي 2007نوفمرب  25من قانون   11املادة  -

 ؛ة الداخلية واخلارجية على السواءتنظيم حماسيب يسمح بالرقاب

  يشرتط يف نظام احملاسبة املالية مسك العمليات 2007نوفمرب 25من القانون  13و 12املادة  -
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إىل العملة الوطنية حسب الشروط بالعملة الوطنية، وحتويل العمليات اليت مت تدوينها بالعملة األجنبية 

  :2009مارس 25من القانون  21و 20والكيفيات اآلتية املادة 

 إىل العملة الوطنية بتحويل تكلفتها إىل أساس سعر  األصول املكتسبة بالعملة الصعبة حتول

 ؛عاملةالصرف املعمول به يوم إمتام امل

 بية إىل العملة الوطنية على أساس سعر حتول احلسابات الدائنة والديون احملررة بالعملة األجن

إذا تعلق األمر بعملية جتارية أو يف  ،الصرف املعمول به يف تاريخ إتفاق األطراف على العملية

 ؛رف إذا تعلق األمر بعمليات ماليةتاريخ  وضع العملة األجنبية حتت التص

 لية نفسها، فإن الفوارقعندما نكون أمام عملية تسوية حلسابات دائنة أو مدينة يف السنة املا 

 يف  بسبب تقلبات سعر الصرف تشكل خسائر أو أرباح جيب تسجيلها حسب احلالةالنامجة 

 ؛أعباء أو نواتج مالية للسنة املالية

 ،فإن تسجيلها  إذا بقية عناصر نقدية حمررة بالعمالت األجنبية يف امليزانية حىت إقفال السنة املالية

الصرف األخري املعمول به يف ذلك التاريخ، والفوارق بني القيم األويل يصحح على أساس سعر 

أو نواتج  املسجلة أصال يف احلسابات وتلك النامجة عن التحويل يف تاريخ اجلرد تشكل أعباء

 ؛مالية للسنة احملاسبية

  إذا كانت العملية املعاجلة بالعملة الصعبة منسقة من طرف الكيان بعملية متماثلة موجهة لتغطية

بعات تقلبات الصرف، وتدعى بعملية تغطية الصرف فإن األرباح أو اخلسائر ال تسجل يف ت

 ؛يناسب اخلطر غري املشمول للتغطيةحساب النتائج إال مبا 

 الصايف  ستثمارتسجل فوارق الصرف املتعلقة بعنصر نقدي هو يف جوهره  جزء مكمل من اإل

ة للكشوف املالية املتعلقة بالكيان إىل حني لكيان ما يف كيان أجنيب، يف رؤوس األموال اخلاص

 .وهو التاريخ الذي تدرج فيه تلك الفوارق يف احلسابات كنواتج أو أعباء ستثمارخروج هذا اإل
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ذا النظام إىل  2007نوفمرب 25من القانون  14املادة  - ختضع أصول وخصوم الكيانات املعنية 

على الوثائق الثبوتية، ويكون هذا اجلرد مرة  عملية جرد كمي وقيمي على أساس فحص مادي وبناءا

دف بيان وضعيتها احلقيقيةيف السنة على ا  ؛ألقل 

حيدد كل تسجيل حماسيب مصدر كل معلومة  2007نوفمرب 25من القانون  18و 17املادة  -

ا وختصيصها وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية اليت يستند إليها، وتستند كل كتابة حماسبية على  ومضمو

وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن املصداقية واحلفظ وإمكانية إعادة حمتواها 

نفس اليوم طبيعة واليت متت يف نفس املكان و على أوراق، كما حيبذ أن تلخص العمليات من نفس ال

 ؛يدةيف وثيقة حماسبية وح

ضعة لتطبيقات النظام احملاسيب املايل متسك الكيانات اخلا 2007نوفمرب 25من القانون  20املادة  -

عدة دفاتر حماسبية، وتتمثل أساسا يف دفرت اليومية ودفرت األستاذ ودفرت اجلرد، ويتفرع دفرت اليومية 

ودفرت األستاذ إىل عدة دفاتر وسجالت مساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات الكيان، 

األموال اخلاصة واألعباء ونواتج الكيان ويف حالة وتسجل يف دفرت اليومية حركات األصول واخلصوم و 

دفاتر مساعدة فإن دفرت اليومية يتضمن فقط الرصيد الشهري للكتابات الوارد يف الدفاتر  إستعمال

 ؛فرتة املعنيةاملساعدة، أما دفرت األستاذ فيتضمن جمموع حركات احلسابات خالل ال

دفرت اجلرد ودفرت امليزانية جيب أن يؤشر عليهما   2007نوفمرب 25من القانون  22و 21املادة  -

ويرقمان من طرف رئيس احملكمة املختصة إقليميا، كما جيب أن حتفظ الدفاتر احملاسبية والوثائق 

الية، ومتسك من تاريخ إغالق السنة امل بتداءإالثبوتية أو الدعامات اليت تقوم عليها ملدة عشر سنوات 

 ؛من أي نوع كان أو نقل يف اهلامش الدفاتر احملاسبية املرقمة واملؤشر عليها بدون بياض أو تغيري

ميكن أن متسك احملاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم  2007نوفمرب 25من القانون  24املادة  -

      .املعطيات إسرتجاعو اآليل شريطة أن تليب هذه األخرية مقتضيات احلفظ واألمن واملصداقية 



  الفصل الرابع.....................................................................................احملاسبة يف شركات التأمني اجلزائرية  284
 

  

  :تطبيق النظام المحاسبي المالي على المؤسسات في الجزائررهانات  -4

إىل ضغوط شديدة على املهنة احملاسبية  ئة احملاسبية الدولية سيؤديالبيئة احملاسبية اجلزائرية بالبي إندماجإن         

ها اليت تشكل إطار عام أن يكون هلذه املهنة أصوهلا وقواعد ال بد املرحلة احلالية والقادمة، و لتضطلع بدورها يف

على معايري حماسبية دولية ذات جودة عالية وإجناز مزيد من الشفافية على أن  عداد التقارير املالية بناءإيساعد يف 

 ستقرارإوبذلك فهي ستساهم يف  ستثمارتتصف بإمكانية املقارنة للمعلومات املالية املستخدمة يف قرارات اإل

   .ياإلقتصادالسوق املالية والنمو 

 ،ملعاجلة ما هو قائم اآلن إضافة إىل معامالت تستحدث مع الزمن هذه املعايري احملاسبية تدرجييا وقد جتمعت      

وكان يتم  ،ىل أمد قريب كانت اخلربة والعادة بل الضرورة العملية هي اليت تقرر نوع املعاجلة للمشاكل اليت تطرأإو 

  .لتبين الشركات واملؤسسات هلا ن املعاجلات املتعارف عليها وفقاار هذه املعاجلات وتصبح مإقر 

  :المحاسبي المالي تحديات النظام - 4-1

  بوجه عام يعيش واقعا رمبا يكون عائقا أمام الوطين اإلقتصادإن املؤسسات الوطنية اجلزائرية بوجه خاص و          

 :)1( ومن التحديات اليت ستواجه تطبيق هدا النظام جند على العموم هذا النظام احملاسيب و املايل

 يني ألكثر الـخرباء واألكادميولـدى احملـاسبني و ية اإلقتصاد ر يف املؤسسـاتدإن النظام القدمي تأصل وجتـ

  وبالتايل من الصعب التخلي عنه؛ من ثالث عقود من الزمن

  هناك من عمل به ملدة  لسنوات عديدة وأتقنوه و  تدرب احملاسبون و اخلرباء على املخطط احملاسيب الوطين

من  بيق نظام احملاسبة املالية ابتداءمت تطلصعب جدا التحول إىل نظام جديد وخاصة أنه فمن ا كبرية

 أجلوقت كبري من  مما حيتاج إىل 35-75ء أحكام القانون مت إلغاولقد   2010الفاتح من جانفي 

 تغيريها؛

  التكيف معه؛ العديد من اخلرباء واحملاسبني والطالب كثريا عن هذا النظام اجلديد مما وجبال يعرف 

                                                   
  .08: آيت حممد مراد، أحبري سفيان، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  هذا النظام يف املراكز التدريبية مما خيلق العديد من املشاكل يف تطبيقه؛ إعتمادمل يتم  

 الشفافية يف خمتلف ية و يه إىل حتقيق املصداقالنظام احملاسيب اجلديد هو نظام يهدف كما سبق اإلشارة إل

الكشوف والقوائم املالية وهو تطبيق من تطبيقات احلكم الراشد أو ما يصطلح علية حبكومة الشركات، 

  سلوكات مرتاكمة؛ات و إعتبار اجلزائرية بسبب عـدة املؤسساتية ية و اإلقتصادوهذا صعب تطبيقه يف البيئة 

  إىل النظام احملاسيب اجلديد؛ نتقالعدم حتمل املؤسسات اجلزائرية نفقات التحول واإل 

  وأمهية اجلباية  اجلبائي  تفادي التهربربر بالرغبة يف مراقبة املؤسسة و يو اجلباية، غياب الرابط بني احملاسبة و

 لقوانني اجلبائية الغائبة؛ ا كمصدر للتمويل، كما أن القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام مثل

  غياب الرؤية اإلسرتاتيجية و التخطيط السليم للدخول يف تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد الذي

 .سوف ينجم عنه مشاكل كبرية يف التسيري

 :تصال الماليأنظمة المعلومات في المؤسسة واإل تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على - 4-2

ختالف من مؤسسة إىل أخرى تبعا إل نطاق هذا التغيري خيتلف لكن األنظمة يف املؤسسةكل مس التغيري  

ا احملاسبية وحميطها املعلوم، حيث أنشطتها وهيكلها وتنظيمها وتبعا خليا مع را أن من بني جند على مستوى ا

البنية املشرتكة جلميع اهلياكل املقاييس املهمة هو مقياس جتانس أو عدم التجانس حلول اإلعالم اآليل املعروضة، ف

ا تنقص من عدد احلاالت الاملي اإلقتصادكون العامل ست واجب معاجلتها، هم خالل مسار وضع النظام أل

ن وجود بيئات غري متجانسة سينتج عنها يف أغلب األحيان تكاليف إضافية، أما على مستوى وباملقابل لذلك فإ

  .  ى بنية أنظمة املعلومات وإمكانية تطويرهان التحليل جيب أن ينصب علإالوحدات، ف

ا أو تكييفهن تقوم بتغيري جذري لأت الوطنية جيب على املؤسساو        مع قواعد  نظام املعلومات اخلاص 

جتري تعديالت يف املسار اإلنتاجي للمعلومات املالية بإدراج  :)1(ومبادئ النظام احملاسيب املايل، وعليه جيب أن

 .تغيري الربامج احملاسبيةعادة النظر يف الوظائف احملاسبية و إرير املالية، التقا النظام اجلديد يف عناصرمبادئ 

                                                   
  . 119: بوعالم صاحلي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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املعلومات املنشورة وفق املعايري احملاسبية الدولية تؤدي إىل تغيري طبيعة العالقة بني املؤسسة كما أن          

تشتمل املعلومات  أنومة املوجهة للمستثمرين، حبيث جيب ومستعملي قوائمها املالية بالرتكيز أساسا على املعل

حسب هذه املعايري على معطيات وعناصر متعددة ومفصلة وذات نوعية ومثال ذلك املعيار احملاسيب الدويل رقم 

الذي يتطلب جتزئة رقم األعمال والنتيجة على قطاعات النشاط واملناطق اجلغرافية مبا يسمح من جهة  14

 أجلاليني من إعطاء أراء أكثر وضوح حول املؤسسات األخرى للمستثمرين وخاصة املسامهني من للمحليني امل

  .فهم أحسن لواقع املؤسسة

وختتلف املعلومة احملاسبية املالية من النظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب الوطين من حيث توجهها حنو           

على عكس ما كان عليه احلال وفق املخطط احملاسيب الوطين الذي تأيت عدة مستعملني وعلى رأسهم املستثمرون، 

ا املختلفة على رأس مستعملي املعلومة احملاسبية واملالية يئا   .حسبه إدارة الضرائب والدولة 

 اام احملاسيب املايل يسمح هلالنظ إعتماد، كما أن تصال متثل تكلفة بالنسبة للمؤسسةهذه املعلومات قيد اال      

يئة بيئتها الداخلية واالستفادة من التجارب بتحسني نوعية املعلومات املالية املنشورة لذلك جيب على  بعد 

املؤسسات الوطنية إعادة النظر يف عملية إيصال املعلومات املالية احملاسبية وذلك من خالل املتطلبات اجلديدة اليت 

نوعية املعلومات الواجب وذج القوائم املالية اخلتامية، املعلومات القطاعية، من :أدخلتها املعايري الدولية من خالل

 .تصميم أنظمة تسيري مبا يتأقلم ومتطلبات املرجع احملاسيبسني زمن إعداد البيانات املالية، حت، تقدميها يف املالحق

  : مزايا عيوب تطبيق النظام المحاسبي المالي - 4-3

سيب املايل اجلديد املتطابق مع املعايري احملاسبية الدولية سيساهم يف العديد من املزايا تطبيق النظام احملا إن          

  :)1(إعطاء أولوية للمستثمرين من خالل منها

 ا تستند على مفاهيم وقواعد حمددة بوضوح، ويزيد من الشفافية  يسهل مراقبة حسابات املؤسسات أل

  تعاملة معها؛قرارات الصحيحة من األطراف املال إختاذوضعية املؤسسات، مما يساهم يف حول 
                                                   

  . 297: كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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   ا مع األطراف املعنية  أجلميثل فرصة للمؤسسات من حتسني تنظيمها الداخلي وجودة اتصاال

 باملعلومات املالية؛

  جيلب الشفافية للمعلومات احملاسبية واملالية املنشورة يف احلسابات والقوائم املالية، ويزيد من مصداقيتها

ا أمام مستعمليها على املستويني الوطين والدويل، هذه الشفافية ستكون كضمان يف  ثقتهم  إسرتجاعوالوثوق 

الية املنشورة قد مت إعدادها وفقا ملبادئ ومعايري أن القوائم امل إعتبارباملؤسسة واملسامهة يف تعزيزها، على 

 حماسبية متعارف عليها دوليا؛

  ة مبوجب املخطط احملاسيب لتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلليقرتح النظام احملاسيب املايل حلوال تقنية

  الوطين؛

 على املظهر ية اإلقتصادحقيقة من حماسبة الذمة إىل احملاسبة املالية، وذلك بتغليبه لل نتقالويسمح باإل

ا املؤسسة؛  القانوين عند تسجيل املعامالت اليت تقوم 

  يساعد املؤسسات اجلزائرية اليت تبحث عن موارد مالية جديدة وخاصة املؤسسات اليت هلا إسرتاتيجية

خارج اجلزائر، وذلك بتقدميها للمعلومات املالية املطلوبة وامتثاهلا للمعايري احملاسبية الدولية اليت  ستثمارلإل

 تشرتطها األسواق املالية الدولية؛

  ميكن من إجراء مقارنة أفضل حول الوضعية املالية واألداء، عرب الزمن لنفس املؤسسة ويف نفس الوقت بني

قراءة وفهم القوائم املالية املوجهة ملستعملي املعلومة املالية من داخل اجلزائر  املؤسسات وطنيا ودوليا، وسهولة

 وخارجها؛

  حتسني جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب وفق املعايري الدولية، األمر الذي يرفع من كفاءة أداء

 القرارات؛ ختاذإدارة املؤسسة بالوصول إىل معلومات مالئمة إل

  النظام احملاسيب املايل لسد الثغرات السابقة، بوضع أدوات مالئمة جلميع املعطيات وحتليلها بشكل يرسخ يأيت

 .والفساد التسيري الشفاف للمؤسسات، تلك األدوات معتمدة دوليا وستفضح كل املخالفات واالختالسات
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 :)1(كما تعددت عيوب تطبيق النظام، وهي ممثلة يف

 واليت ال تستفيد من املزايا اليت يقدمها  :غير المسعرة في البورصة وضعية الشركات الجزائرية

املايل، حيث أن هذه املؤسسات قد تتحمل فيه أعباء نتيجة لصعوبة تطبيق النظام يف  احملاسيب النظام

   ؛الوقت احلايل

 الشركات احلكومية تؤدي  :النظام السياسي وميزان الملكية بين القطاع العام والقطاع الخاص

وختتلف طريقة إعداد التقارير املالية يف القطاع ، ي يف اجلزائراإلقتصاديف الغالب دورا مهما يف التطوير 

ر، لى املعلومات الواردة يف التقارياخلاص عنها يف القطاع العام تبعا للحاجات املختلفة للذين يطلعون ع

الدولة املركزية، نرى أن التأثري احلكومي على عملية إرساء فيها لسيطرة  اإلقتصادويف اجلزائر اليت خيضع 

املعايري مييل إىل أن يكون أقوى بكثري مما هو عليه احلال يف البلدان األخرى، إذ يدخل ضمنها متطلبات 

دف إىل إبراز جوانب التطور اإل ي الشامل إىل جانب أوجه اإلقتصادوالتطور  جتماعياإلبالغ اليت 

 ؛طابع املايل الصرفاإلبالغ ذات ال

   احلكومةتكون يف يد  أنيف اجلزائر جند أن ملكية الشركات متيل إىل  :ياإلقتصادمستوى التقدم، 

االحتمال ضئيل يف وجود عدد كبري من احملاسبني القانونيني الذي يزاولون  أنويف الوقت نفسه نرى 

وهكذا نرى أن غياب احلاجة وعدم املقدرة على  ،اسبةاملهنة ويعملون على تطوير الروح املهنية يف احمل

إعداد تقارير مالية رفيعة املستوى هلما تأثري قوي على احلد من قدرة اجلزائر على تطوير معايري حماسبية 

  ؛باملعىن احلقيقي للكلمة

 انيستهال  أثريف بعض احلاالت قد يكون للنظام الضرييب وما يرافقه من تشريعات  :النظام الضريبي 

 على سبيل املثال نرى أن األسلوب احملاسيب الذي ينص على ،تطوير معايري احملاسبة الدولية به على

 يف حالة ورودها يف الواليات املتحدة يستخدم فقط لألغراض الضريبية"  الوارد أخريا يصدر أوال "أن 

                                                   
  topic-forum.com/t204-http://master.first     بن عيشي بشري، املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، )1(
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 ؛يف التقارير املالية

 جذب املستثمرين األجانب، سواء على شكل  إىلإن احلاجة  :رح سهم في األسواق الخارجيةط

ية، تستدعي أن يكون يف اجلزائر نظام مقبول لتقدمي إقرارات إستثمار مباشر أو من خالل حمافظ  إستثمار

وأحيانا قد يكون ذلك حافزا اكرب على تطوير معايري حماسبية سليمة مما لو اقتصر األمر  ،البيانات املالية

املنظمة الدولية للجان األوراق املالية  أننتيجة لذلك نرى  ،يف البلد نفسه على حاجات الشركات احمللية

 ؛هي عضو يف جملس إدارة جلنة معايري احملاسبة الدولية

  اليت تتحملها املؤسسات يف حالة تغيري الطرق احملاسبية، مقابل األخبار بتأثري و  :األعباء اإلضافية

  .ود املبذولة إلجناح التغيريالنتيجة، وكذا الوسائل واجله التغيري على

  :متطلبات نجاح تطبيق المخطط المحاسبي المالي - 4-4

ة القيام مبجموعة من اإلصالحات لتبين هدا النظام، جيب على الدول يةاإلقتصادتأهيل املؤسسات  أجلمن       

  :)1(ةنلخصها يف النقاط التالياليت ، و املخطط احملاسيب إعتماداإلجراءات و اليت نراها يف نظرنا ضرورية لنجاح و 

ية تسمح بالسحب اجلزئي للنظام احلايل و اإلدخال التدرجيي للنظام، هذه املراحل تقوم إنتقالاملرور مبرحلة  -

 بتحديدها اجلهات املعين؛

  توضيح معامل هدا النظام من كل جوانبه من خالل العديد من املنتديات و امللتقيات؛ -

إصالح تنظيمات خمتلف اهليئات املتعاملة معه ا القانون و ذاليت تتعلق  تالتنظيماالتشريعات و  حتديد خمتلف -

  ال سيما مصلحة الضرائب؛

دمييني هلدا النظام احملاســيب واالنطالق يف تكوين وتأطري الطلبة األكاتكوين ورسكلة اإلطارات واملختصني و  -

  ات العمومية على تنظيم دوري المتحانات مهنية؛املرتبصني حول املعايري اجلديدة وحث السلطو 

  ظرفة املالية املناسبة لتغطية تكاليف إعداد النظام؛صيص األخت -
                                                   

االقتصادية وعلوم التسيري قورين حاج قويدر، نظام املعلومات احملاسيب و دوره يف مراقبة التسيري، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم  )1(
  . 218، ص 2008/2007وعلوم جتارية، جامعة الشلف، 
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كل كبري يف إثراء املرتبصني أن يسامهوا بشمد جسر التعاون بني املؤسسة واجلامعة ألنه من شأن اجلامعيني و  -

واالنعزال على احمليط اخلارجي عـدم استخـدام سيـاسة االنطـواء ت و املسامهة يف بناء املؤسساالبحث العلمي و 

م دخالء على املؤسسة؛ إعتبارو    املرتبصني على أ

حتفيز املؤسسات على تبين مثل هده املشاريع ألن معظم لة دعم عمليات البحث والتطوير و جيب على الدو  -

تكنولوجيا و  مل البحوث املتعلقة بأنظمة التسيريو ب املنتج املؤسسات اجلزائرية تركز يف عمليات حبثها على جان

  .املعلومات
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  :خالصة المبحث الثاني

 املعايري إلعداد دليال يشكل، والذي املايل للمحاسبة تصوري إطار اجلزائري املايل احملاسيب النظام تضمن

 أعطى كما مبوجبه، معاجلة غري املعامالت بعض تكون عندما املالئمة احملاسبية الطرق ختيارإو  وتأويلها احملاسبية

 ا،مكونا وبعض واألعباء والنواتج واخلصوم األصول وعرف للمعلومات، نظاما عتبارهاإب املالية للمحاسبة مفهوما

 يف تشكل واليت ،بتطبيقه امللزمة الكيانات كل طرف من ا لتزامواإل حرتامهاإ الواجب احملاسبية املبادئ وحدد

 القواعد من جمموعة على نص كما الدولية، القبول بصفة حتظى واليت عليها املتعارف احملاسبية املبادئ جمملها

  .احملاسبة مهنة بتنظيم اخلاصة
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   :)1(التنظيم المحاسبي لشركات التأمين الجزائرية: المبحث الثالث

 25والصادر يف  11-07: والذي مت تبنيه من خالل القانون رقم اجلزائري احملاسيب املايل النظام حيدد   

قواعد مسك احلسابات ، 2008ماي  26املؤرخ يف  156-08:وكذا املرسوم التنفيذي رقم 2007نوفمرب 

، ولقد علومات الناجتة عن هذه احملاسبةعرض ونقل امل وضعها وطرقلشركات التأمني العاملة يف اجلزائر أيا كان 

احملاسبية وفقا للنظام احملاسيب املايل القطاعي للتأمني، األمر الذي يتطلب من شركات التأمني وإعادة  وضعت القيود

ا وفقا ألحكام هذا النظام، وتالتأمني تسجيل عملي ا ميكن معاجلحىت طبق هذه اإلجراءات احملاسبية ا ة معلوما

  .بطريقة متسقة وسليمة احملاسبية

 :لتبني النظام المحاسبي المالي شركات التأمينعلى  المطبقةأهم التعديالت  -1

إن اهلدف من تعديل القوائم املالية واحلسابات املتعلقة بالنشاط التأمني هو حتديث النظام احملاسيب لشركات   

ي، وحىت يعطي صورة واضحة وحقيقية على الذمة املالية متماشيا مع النظام احملاسيب املايل اجلزائر التأمني ليكون 

  :كما يليلشركات التأمني، ولقد كانت التعديالت  

  حسابات رؤوس األموال: 1الصنف: 

شركات التأمني حلماية املؤمن هلم يف حالة عدم  هتستعمل: المؤونات القانونية: 14الحساب رقم  -

ا على سداد التعويضات يف آجاهلا املستحقة ا يفقدر  التأميين، النشاط ، وذلك وفقا للقوانني واألنظمة املعمول 
                                                   

    :إعتمدت الباحثة يف كتابة هذا املبحث على (1)
   07-95األمر رقم  -
  ؛38،39، 29: واملتضمن النظام احملاسيب املايل، خاصة يف فقراته 25/11/2007املوافق لـ  11-07القانون رقم  -
  ؛62:، خاصة يف الفقرة رقم2008، واملتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة 27/07/2008املوافق لـ  02-08األمر رقم  -
  ؛24و 15: ، خاصة الفقرات11-07، واملتضمن تطبيق أحكام القانون 26/05/2008املوافق لـ  156-08املرسوم التنفيذي رقم  -
  ، حيدد شروط وكيفيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل؛ 07/04/2009املوافق لـ  110-09املرسوم التنفيذي رقم  -
  ؛4-138و 3-138، 2-138، خاصة يف 26/07/2008القرار الصادر يف  -
والذي حيدد أسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط، املطبقة على الكيانات الصغرية بغرض مسك  26/07/2008در يف القرار الصا -

  حماسبة مالية مبسطة؛
لس الوطين للتأمينات حول النظام احملاسيب املايل القطاعي لشركات التأمني -   .وثائق متحصل عليها من ا
  ).، السالمة2Aالشركة الوطنية للتأمني، أليانس، (توضح عملية التنظيم احملاسيب لديها  الشركات اجلزائرية للتأمنيوثائق متحصل عليها من بعض  -
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ا التقنية، ويتكون من حسابات فرعية تتمثل يف  :وذلك من أجل مواجهة نقص حمتمل يف إلتزاما

  ؛مؤونات الضمان: 140احلساب 

  اإللزامي لألخطار املستحقة؛ املتمممؤونات : 141احلساب 

  مؤونات لتغطية الكوارث الطبيعية؛ :  142احلساب 

حتتاجها : التقنيةاتها إلتزامأموال وقيم متحصل عليها من المتنازلين إعادة تبيان : 19الحساب  -

ات شركات إعادة إلتزامشركات التأمني يف حالة وجود ختفيضات أو إقتطاعات من القيم، وتعد أمواال لضمان 

 :وحيتوي على احلسابات الفرعية التالية، التأمني جراء التنازل

  ؛القيم املوضوعة: 192احلساب    

  األموال املخصومة أو املقتطعة؛ : 195احلساب 

  حسابات األصول الثابتة: 2الصنف: 

لقد مت ت الصناعية على مستوى شركات التأمني وإعادة التأمني، املعداو  فنيةالرتكيبات النظرا لعدم وجود 

  :التاليةإلغاء احلسابات 

 تركيبات فنية، المعدات واألدوات الصناعية؛: 215الحساب  -

 التركيبات الفنية الممنوح امتيازها؛: 225الحساب  -

 إهتالك المنشآت الفنية؛: 2815الحساب  -

 .خسائر القيمة على المنشآت الفنية: 2915الحساب  -

 لقد مت إنشاء احلساب :تقنيةات إلتزاماألموال أو القيم المتنازل عنها في شكل : 277الحساب  أما

ا أو املقتطعة من قبل املتنازل لدى معيدي التأمني أجلم احملاسيب من من قبل النظا ، تسجيالت األموال احملتفظ 

     وهذه األموال متثل الضمانات املقدمة من قبل شركات التأمني ملعيدي التأمني؛

 



  الفصل الرابع.....................................................................................احملاسبة يف شركات التأمني اجلزائرية  294
 

  

  حسابات المؤونات التقنية: 3الصنف: 

لذا  ،لديها ةتقنيال املؤونات مهيةنظرا ألو  املواد واإلمدادات املخزون منضآلة ب التأمنيتتمتع شركات 

إلظهار املؤونات التقنية املرتبطة بالنشاط التأميين، ويعترب هذا اجلانب أكثر  3إستخدمت حسابات الصنف 

دف مواجهة ، شركات التأمني وإعادة التأمنيل احملاسبة يفتعقيدا وحساسية  يسجل هذا احلساب األموال املكونة 

موع مبالغ األقساط احملصلة واليت ختص سنة مالية  النقص احملتمل على مستوى الديون التقنية، حيث ال ميكن 

ات الشركة جتاه مؤمنيها، مما إلتزاممبعىن آخر هي خمصصات ملواجهة معينة أن متثل يف جمموعها إيرادا لنفس السنة، 

  .أن املخصصات متثل دينا على عاتق شركة التأمني وتلزم بتكوينها سنويا لضمان حقوق املؤمن هلميبني 

  :يف جانيب األصول واخلصوم للقائمة املالية لشركات التأمني 3ويأيت الصنف 

 ات شركات التأمني جتاه املؤمن هلم واملستفيدين من عقود التأمني؛إلتزامبالنسبة جلهة اخلصوم تتعلق ب -

   ات التأمني املشرتك وإعادة التأمني؛  إلتزامحبصص بالنسبة جلانب األصول تتعلق  -

  حسابات الغير: 4الصنف: 

كحسابات جارية ملختلف العمليات اليت تكون مع شركات التأمني  4تستعمل حسابات الصنف 

  .واملتنازل هلم، والذين يعتربون املوردون األساسني للخدمات املماثلة وشركات إعادة التأمنب واملتنازلني

، واملوجود ضمن النظام احملاسيب املايل يصبح يف الزبائن والحسابات المرتبطة بهم: 41الحساب  -

والذي يوضح احلقوق ، المؤمن لهم، وسطاء التأمين والحسابات المرتبطة بهم: شركات التأمني حتت تسمية

 عمليات التأمني؛الناشئة عند تسجيل 

يتضمن هذا احلساب حساب فرعي : المدينون المختلفون والدائنون المختلفون :46الحساب   -

الموردون والحسابات المرتبطة : 40رقم  والذي يعوض احلسابالموردون، : والموسوم 460رقم  حيمل

  ؛املوجود يف النظام احملاسيب املايل اجلزائريبهم 
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  حسابات األعباء: 6الصنف: 

تتضـــمن جممـــوع املصــــاريف واألعبـــاء املتحملـــة يف الســــنة أو الســـنوات الســـابقة مــــن طـــرف شـــركة التــــأمني،            

وتتضمن احلسابات العادية املوجودة يف مجيع الشـركات كـاملواد واللـوازم املسـتهلكة، خـدمات ومصـاريف املسـتخدمني، 

ات، إضــافة إىل هــذه احلســابات رســوم وضــرائب ومصــاريف ماليــة، مصــاريف أخــرى وخمصصــات اإلهتالكــات واملؤونــ

  :  توجد حسابات خاصة بنشاط التأمني وتتمثل يف

تعويضـــات : بإســم ســتبدل يف شــركات التــأمنيإ المشــتريات المســتهلكة: 60تعــويض احلســاب رقــم  -

عتـرب مـن أهـم أنـواع مصـاريف شـركات ي، و للنشاط التأميين وإعـادة التـأمني ة، والذي يبني األعباء األساسي)األخطار(

تشمل كافة املبالغ اليت تلتزم بدفعها لدى استحقاق وثائق التـأمني علـى احليـاة أو عنـد حتقـق اخلطـر يف واليت التأمني، 

  .التأمينات العامة، وهذا احلساب يعكس مبالغ التعويضات املستحقة للمؤمن هلم عقب حتقق اخلطر

  .ستهالكات من املواد واللوازم ومصاريف اخلدماتتسجيل اإل لأجمن : 610احلساب الفرعي أنشأ  -

ــة: 66احلســاب رقــم   - ــد: 663لقــد متــم باحلســاب الفرعــي  المصــاريف المالي  المدفوعــة علــى الفوائ

  والذي يتم فيه تسجيل تعويضات اإليداعات املستلمة من قبل املتنازلني ومعيدي التنازل؛   ،اإليداعات

  حسابات النواتج: 7الصنف: 

تتضــمن حســابات رئيســية و املرتبطــة بنشــاطها،  ات التــأمنيلتجميــع كافــة مــوارد شــركجــاءت حســابات النــواتج       

 :خاصة هي

، ميثل األقساط املكتتبة من طرف املؤمن هلـم واملتنـازلني، واملسـند مصدرةالاألقساط : 70 ساب رقمح -        

  :يشمل حسابات فرعية هي إليهم مقابل ضمانات حمددة

  ؛من التأمينات على األضرار أقساط العمليات املباشرة: 700حساب  

  ؛"التأمينات على األضرار" أقساط مقبولة: 701حساب  

  ؛من التأمينات على األشخاص أقساط العمليات املباشرة: 702حساب  
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  ؛"التأمينات على األشخاص" أقساط مقبولة: 703حساب  

  ؛يف األقساط حصص التأمني املشرتك: 708حساب  

  حصص إعادة التأمني يف األقساط: 709حساب.   

تعتـــرب املبـــالغ الـــيت مل تســـدد بعـــد مـــن قبـــل املـــؤمن هلـــم كأقســـاط قابلـــة  ،أقســـاط مؤجلـــة: 71 حســـاب -        

  :للتحصيل الحقا، يتضمن حسابني فرعيني مها

  أقساط السنوات السابقة املؤجلة؛: 710حساب  

  أقساط للتأجيل: 715حساب .  

ميثــل املكافـــآت املســتحقة مـــن طـــرف ، عمـــوالت مســتلمة مـــن املتنــازل هلـــم أو املســند إلـــيهم :72حســاب  -    

  :ما يلياملتنازل يف عمليات التنازل أو اإلسناد، يتضمن 

  عموالت مستلمة يف إطار عمليات التنازل؛: 720حساب  

  املشاركة املستلمة باالتفاقيات املرحبة: 722حساب.  

مـن  فوائـد متحصـل عليهـا: 763ية والذي يندرج ضمنه الحساب الفرعي رقم نواتج مال :76حساب  -     

، ملتنـازلني واملسـند إلـيهملشركات التأمني واملدفوعة من قبـل اخيص املكافآت املستحقة  ملتنازلني واملسند إليهم،قبل ا

  . إعادة التأمنيأو السماسرة يف عمليات 

 :بنشاط شركات التأمين لمختلف العمليات المتعلقةالمحاسبية التسجيالت  -2

 ىالنظام احملاسيب املايل يف اجلزائر، ووجب علبية ملختلف العمليات التأمينية لتوافق عدلت املعاجلات احملاس

ا بطريقة منتظمة شركات التأمني وإعادة التأمني  وبصفة دورية، لذا كانت التسجيالت احملاسبية أن متسك حسابا

  :يلي ملختلف أنشطة شركات التأمني كما

 :قساط التجديدأمين الجديدة و أوثائق الت أقساطاستحقاق  -2-1

 يتم صدار الوثائق اجلديدة والإ عند منيأقساط اليت تستحق لشركات التمني اجلديدة هي األأالت أقساط إن 
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تتقاضاها اليت  األقساطقساط التجديد هي أن إول، و ن يدفع القسط األأال بعد إمني للمؤمن أتسليم وثيقة الت

حقاق كال النوعني تسعند ا ،منيأار سريان وثائق التإستمر ه مقابل مني يف مواعيد حمددة من املؤمن لأشركات الت

ومع وثائق مرفقة، وجيب  "يومية المنتجات"700ويف اليومية رقم  منيأسجالت شركات التبثبات قيد تسوية إيتم 

وم يف السنة إىل أخر يوم فيها، وذلك من غري إنقطاع أن تكون مرقمة جلميع فروع التأمني، وبرتتيب زمين من أول ي

  :ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  املؤمن له/ ح  41110000
xxx7000                      األقساط الصادرة/ ح    × 
xxx 7003                        مصاريف عقود التأمني/ ح    × 

 ×    رسم على القيمة املضافة على األقساط املصدرة/ ح                      4450100
 ×    اإلقتطاعات لصاحل صندوق ضمان السيارات / ح                    443110
 ×  الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغري  / ح  4427100

     
  :وفق ما يلييكون التسجيل احملاسيب  األشخاصويف حالة أقساط التأمني على 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  املؤمن له/ ح  41110000
xxx7020 

 
xxx7021 

  "التأمني على األشخاص" الصادرةالدورية األقساط / ح                 
  أو 

  "التأمني على األشخاص" الصادرةالوحيدة األقساط / ح                 

  × 

xxx 7023                   التأمني على األشخاص" مصاريف عقود التأمني/ ح"    × 
 ×    رسم على القيمة املضافة على األقساط املصدرة/ ح              4450100
 ×    اإلقتطاعات لصاحل صندوق ضمان السيارات / ح             443110
 ×    الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغري  / ح                  4427100

  
  :وعندما ال يكون هناك تسديد لألقساط الصادرة، يكون تسجيلها حماسبيا كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  - أقساط التأمني املستحقة – املؤمن له/ ح  41114000

 ×    املؤمن له/ ح                                   41110000
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، على شركة التأمني أن كان املؤمن له مشكوك فيه وال يستطيع السدادتسديد األقساط و  أجلحان  وإذا 

  :تسجل القيد التايل

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  املشكوك فيه املؤمن له/ ح  4160000

 ×    -أقساط التأمني املستحقة  – لهاملؤمن / ح                               41114000

 : المستحقة قساطاألو مين الجديدة أوثائق الت أقساط تسديد -2-2
 

يسجل القيدمن قبل املؤمن له مني املستحقة اجلديدة منها واملستحقة أوثائق الت أقساط ما يتم سدادعند           

إن كان املؤمن له دفع قسط التأمني نقدا، أو يف اليومية رقم "يومية التحصيالت نقدا "  530يف اليومية رقم   

 51x "ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي، "التحصيالت بنك يومية:  

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
5300000  

  
5120000  

  الصندوق / ح
  أو        

  البنك/ ح

×  
  

×  

  

 ×    -أقساط التأمني املستحقة  – املؤمن له/ ح                       41114000
    

التسديد عن طريق شيك بنكي من قبل املؤمن له وعند حتصيله وجدته شركة التأمني بدون أما يف حالة           

  :رصيد، فإن احملاسب يكتب القيد التايل

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  املشكوك فيه املؤمن له/ ح  4160000

 ×    شيك للتحصيل/ ح                                   51122000

    
  :كما يلي  احملاسب هاسجليوكما نعلم إن عملية حتصيل األقساط ترتتب عليها مصاريف مالية، واليت   

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
6682000  

  
4160000  

  مسددة على عاتق شركات التأمني  مصاريف مالية/ ح
  أو        

  مالية مسددة على عاتق املؤمن لهمصاريف / ح

×  
  

×  

  

 ×    البنك/ ح                                             5120000
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 :مينأاستحقاق عمولة تسويق وثائق الت  -2-3

هلؤالء  تستحق أن، ويرتتب على ذلك مساسرةو أ وكالءمني من خالل أغالبا ما تتم عملية تسويق وثائق الت         

 حساب عمولة تثبت على نسبة من القسط املستحق، وعند استحقاق العمولة أساسعمولة حتسب على الوكالء 

 :مني وكما يظهر يف القيدين اآلتينيأن مث حتميلها على حساب وكالء التمني املستحقة ومأالت 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  عمولة التأمني/ ح  72121

 ×    عمولة التأمني املستحقة / ح                                   7290210
    ×  عمولة التأمني املستحقة / ح 7290210

 ×    للتأمني وكيل عام / ح                                     4121

     
 إىلاملســتلمة يــتم جتزئــة مبلــغ العمولــة  األقســاطمببلــغ  بية ملبلــغ العمولــة املســتحق قياســاالنســ األمهيــةبســبب 

مـا تكـون الفــرتة الزمنيـة ثـالث سـنوات كمـا هـو معمــول فيـه يف العديـد مـن دول العـامل، وعنــد  عـدة سـنوات، وغالبـا

  :الوكالء يسجل القيد اآليت إىلسداد مبلغ العمولة 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  وكيل عام للتأمني / ح  4121

 ×    البنك/ ح                                             5120000

 
 :عقود التأمينلغاء إ -2-4

بالربيــد املســجل  إنــذاراملســتحقة وعنــد عــدم الســداد يرســل هلــم  األقســاطميــنح املــؤمن هلــم مهلــة لتســديد  

والـيت مل يـتم تسـديدها مـن قبـل املـؤمن  الـيت مل حتصـل األقسـاطاحلسـابات حبصـر قيمـة  إدارةاملدة تقوم  إنتهاءوعند 

  : كما يليوفق حالتني   املستحقة على الوثائق امللغاة  املصاريفوختفيض  إطفائهالغرض  هلم يف آجاهلا احملددة،
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 ممنوحة إلغاء عقود التأمين بدون حسومات: الحالة األولى:  

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
xxx70090 اجلاريةملغاة للدورة أقساط / ح  ×    

   ×  رسم على القيمة املضافة على األقساط املصدرة/ ح  4450100
   ×   رأس مال منشأ لصاحل عمليات التأمني/ ح  4431000

  ×    -أقساط التأمني املستحقة  – املؤمن له/ ح                        41114000
xxx 7003                        مصاريف عقود التأمني/ ح    × 

 ×  الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغري  / ح  4427100

  
 ممنوحة إلغاء عقود التأمين بحسومات: ثانيةالحالة ال:  

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
xxx70090 ملغاة للدورة اجلاريةأقساط / ح  ×    

   ×  رسم على القيمة املضافة على األقساط املصدرة/ ح  4450100
   ×   مال منشأ لصاحل عمليات التأمني رأس/ ح  4431000

  ×    حسومات ممنوحة/ ح                        41952000
xxx 7003                        مصاريف عقود التأمني/ ح    × 

 ×  الدولة، ضرائب ورسوم القابلة للتحصيل من الغري  / ح  4427100
  
احلسومات املمنوحة واليت يـتم تسـديدها مـن خـالل البنـك  حسابوبعد هذا القيد يقوم احملاسب بتسوية           

   :"التحصيالت"  51يف اليومية رقم  من قبل املؤمن له، ويكون تسجيل التسوية كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  حسومات ممنوحة/ ح  41952000

 ×    البنك/ ح                                             5120000
  
  : الكوارثمخصصات  -2-5

ــة لتســويات خمتلــف العمليــات املتعلقــة مبخصصــات األخطــار وذلــك يف يقــوم احملاســب           بالتســجيالت التالي

  :وتكون القيود كما يلي ،"كوارثال"  600رقم اليومية 
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 عند تكوين مخصص األخطار :  
  دائن  مدين  التاريخ   الحساب

xxx 6009  خمصصات األخطار القانونية / ح  ×    
xxx 3060                                      ومصاريف مستحقة تعويضات/ ح     × 

 
  األخطار تسويةعند : 

عندما يقع اخلطر فعال على شركة التأمني أن تلغي املخصص مث تقييم بتعويض املؤمن له عن الضـرر الـذي 

  :احملاسيب كما يليحلقه واملتفق عليه مسبقا يف عقد التأمني، ويكون القيد 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
xxx 3060  تعويضات ومصاريف مستحقة/ ح  ×    

xxx 6009                                      خمصصات األخطار القانونية/ ح    × 
xxx 6006 تعويضات/ ح  ×   

   ×  الرسم على القيمة املضافة املخصومة/ ح 44566
 ×    البنك/ ح                                             5120000

  
  :أجور المستخدمين  -2-6

ـــع األجـــور  ـــأمني كغريهـــا مـــن املؤسســـات األخـــرى بتســـجيالت حماســـبية فيمـــا خيـــص توزي تقـــوم شـــركات الت

والرواتب ملوظفيها كل شهر، وتكون كشوفات الرواتب مصادق عليهـا مـن قبـل املكلـف باملسـتخدمني واملسـؤول عـن 

  :كما يلي  القيدون يكو  اإلدارة العامة،

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  األجور املستحقة للمستخدمني/ ح  4210000

    ×  ة جتماعيات لدى التأمينات اإلإشرتاك/ ح  63510000
  ×  ات أصحاب العمل يف التأمينات اجلماعية إشرتاك/ ح  63520000
  ×  ةجتماعيتسبيقات على اخلدمات اإل/ ح  42290000

 ×    ة، األعباء الواجب دفعهاجتماعيالتأمينات اإل/ ح                   43810000
 ×    التأمينات اجلماعية، األعباء الواجب دفعها/ ح                    43820000
ات يف التأمينات اجلماعية الواجب  دفعها  شرتاكاإل/ ح  43250000

  ةجتماعيحصة اخلدمات اإل
  ×  

 ×    ة الواجب دفعهاجتماعيات يف اخلدمات اإلشرتاكاإل/ ح                   43120000
 ×    البنك/ ح                   5120000
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ـــد تســـوية اإل ـــدى صـــندوق الضـــمان اإلشـــرتاكوعن موعـــة تكـــون التســـجيالت  جتمـــاعيات ل ـــات ا وتأمين

  :احملاسبية كما يلي

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  ة، األعباء الواجب دفعهاجتماعيالتأمينات اإل/ ح    43810000
    ×  ة املخصومةجتماعيات لدى التأمينات اإلإشرتاك/ ح  43110000
  ×  التأمينات اجلماعية، األعباء الواجب دفعها/ ح    43820000
   ×  املخصومة جلماعيةات لدى التأمينات اإشرتاك/ ح  43210000

 ×    البنك/ ح                                       5120000

  :المشتريات من المواد واللوازم -2-7

وتكـون القيـود احملاسـبية الـيت تقوم شركات التأمني بإقتناء ما يلزمها من مواد ولوازم لتضمن سـريورة نشـاطها، 
  :تسجل خمتلف عمليات الشراء كاآليت

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  املواد واالوازممشرتيات غري خمزنة من / ح  6107

    ×  خصومات على الرسم على القيمة املضافة للممتلكات واخلدمات / ح  44566
 ×   موردو املشرتيات واللوازم/ ح                                4601

   ×  موردو املشرتيات واللوازم/ ح  4601
 ×    البنك/ ح                                       5120000

  
  :مينأالت إعادةالمعالجة المحاسبية لعمليات  -3

علــى رأمساهلــا والـيت تعتمــد أساسـا خــاطر املعمليـات تفــوق طاقتهـا يف تغطيــة  بــإجراء أحيانــاتقـوم شــركة التـامني      

ا الفنية، ولكي تإحتياطو  ا تقوم  غطيا مني أالتـ إعـادةمع شركات  تهامبشاركالشركة خماطر التأمني اليت تتجاوز قدر

كلها لغرض حتقيق   أونظري حتمل جزء من املخاطر  اإليراداتمن خالل عقود مقابل احلصول على قسط معني من 

  :منيأالت إعادةاملعاجلات احملاسبية لعمليات  أهموفيما يلي ، كرب قدر ممكن من التناسق بينهماأ

 : وسدادها مين الصادرةأالت إعادة أقساطاستحقاق  -3-1

 حبسب التامني إعادةشركة  حصة وتكونمني، أالت إعادةشركة  إىلمني أاليت تدفعها شركة الت األقساطهي 

  : ، وعندها يتم تسجيل القيد اآليتاألصليةمني أتها يف حتمل خماطر املؤمن له عن شركة التسبة مسامهن
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  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط إعادة التأمني الصادرة / ح  7010

 ×    شركة إعادة التأمني / ح                                      …402
    ×  شركة إعادة التأمني/ ح  …402

 ×    البنك/ ح                                       5120000
  

اية السنة املالية يتم  هذا  إن، التامني أقساطمني الصادرة يف حساب أالت إعادة أقساطحساب  إقفاليف 

  :األيتالتامني الصادرة، وكما يظهر يف القيد  إعادة بأقساطمني أالت أقساطحساب  ختفيضيعين  اإلقفال

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط التأمني / ح  7000

 ×    أقساط إعادة التأمني الصادرة/ ح                                      7010
 

 : مين الواردةأالت إعادة أقساطاستالم  -3-2

  :وفق احلصة املقررة يتم تسجيل القيد اآليت هاقساطبتسديد أمني أالت إعادةعند قيام شركة 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  البنك/ ح    5120000

 ×    أقساط إعادة التأمني الواردة/ ح                                      7091

 
ايـة الســنة املاليــة حسـاب  ويـتم غلــق        هــذا  إن، منيأالتــ أقسـاطالــواردة يف حســاب مني أالتـ إعــادة أقســاطيف 

  :، وكما يظهر يف القيد اآليتمنيأالت أقساطزيادة حساب  إىليشري  اإلقفال

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط إعادة التأمني الواردة/ ح  7091

 ×    أقساط إعادة التأمني / ح                                      709

 
 : الواردة واستالمهامين أالت إعادةستحقاق عمولة إ -3-3

 إطفـاءعمليات املتحققـة لـديها، ويـتم المني نتيجة أعادة التإعلى حساب شركة العمولة مني أشركة التتقيد 

  :يف القيدين اآلتيني التسجيل يظهرو  ،هذا احلساب دوريا مبقدار مبلغ العمولة املستلم
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  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  شركة إعادة التأمني/ ح  …402

 ×    عمولة إعادة التأمني الواردة/ ح                                      729
    ×  البنك/ ح  5120000

 ×    شركة إعادة التأمني/ ح                                        …402

 
 : مين الواردة واستالمهاأالت إعادةتعويضات  -3-4

تها يف تغطيـة نسبة مسـامه إىلا إستنادمني و أالت إعادةهي قيمة التعويضات الواجب قيدها على شركات   

مني حبصتها من التعويضـات واسـتالم أالت إعادة، وعند حتميل شركات األممني أاملؤمن عليها لدى شركة التاملخاطر 

  : مني يتم تسجيل القيدين اآلتينيأالت إعادةهذه احلصة من شركات 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب 
    ×  شركة إعادة التأمني/ ح  …402

 ×    تعويضات إعادة التأمني الواردة/ ح                                      6010
    ×  التأمني الواردةتعويضات إعادة / ح  6010

6006xxx                                      تعويضات / ح    × 
    ×  البنك/ ح  5120000

 ×    شركة إعادة التأمني/ ح                                       …402

 
  : مين في الحسابات الختاميةأحسابات نشاط الت إقفال  -4

اية السنة املالية يتم      :مني يف كشف الدخل وكما يأيتأالتالعالقة بنشاط  احلسابات ذات إقفاليف 

 : في كشف الدخل التأمينيةالعمليات  وإيرادات مصروفات إقفال -4-1

  : يلي، وكما سواء مصروفات أو إيرادات هااحلسابات ذات العالقة بنشاط بإقفالمني أتقوم شركة الت  

 في كشف الدخل التأمينيةالعمليات  مصروفات إقفال: 

يف   ، وخمتلــف املصــاريفوالتعويضــات منيأالتــ إعــادة أقســاطمني، أعمــوالت التــ: يفصــروفات مثــل املتت  

  :، ويكون القيد كاآليتكشف الدخل
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  دائن  مدين  التاريخ   الحساب

    ×  ملخص الدخل/ ح  88
7003xxx                                      مصروفات وعموالت التأمني/ ح    × 
7090xxx                                     أقساط إعادة التأمني الصادرة/ ح    ×  
6006xxx                                       تعويضات / ح    ×  

 66xxx                                       مصاريف أخرى/ ح    ×  
 

 في كشف الدخل التأمينيةالعمليات  وإيرادات مصروفات إقفال: 

ــ إعــادة وأقســاطالعمــوالت املقبوضــة،  :مــنيــرادات تتكــون اإل   ، قســاط التــامني وغريهــاأمني الــواردة، و أالت

  :القيد اآليتوتسجل وفق 

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  أقساط التأمني/ ح  700

   ×  أقساط إعادة التأمني الواردة/ ح  7091
   ×  عموالت التأمني/ ح  721

73 xxx  الثابتةإنتاج القيم / ح   ×    
   ×  ات املاليةستثمار إيرادات اإل/ ح  762
    ×  إيرادات أخرى/ ح  768

  ×    ملخص الدخل/ ح                                        88
 

  :مينأات ذات العالقة بنشاط التحتياطصافي الدخل في حسابات اإل إقفال -4-2

املتنوعـة  األخطـارات ملواجهـة إحتياطـك  أرباحهـامني حبجـز جـزء مـن أشـركات التـألـزم  احملاسيبالنظام  إن  

  : اسيب اآليت، لذا وجب على احملاسب تسجيل القيد احملمنيأذات العالقة بنشاط الت

  دائن  مدين  التاريخ   الحساب
    ×  ملخص الدخل/ ح  88

 ×     اتيحتياطاإل/ ح                            3204
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  :خالصة المبحث الثالث 

ا حماسبيا وفق    النظام احملاسيب املايل، وباإلعتماد على خمتلف تقوم شركات التأمني اجلزائرية بتسجيل عمليا

القوانني املنظمة للنشاط التأميين، كما أن طبيعـة نشـاطها حتـدد شـكل وعـدد الـدفاتر احملاسـبية املسـتخدمة، وكـذلك 

عـدد ونوعيـة احلسـابات اخلتاميـة الـيت يـتم إعـدادها يف آخـر  جند أن تعدد أنواع العمليات التأمينية ينعكس أثره علـى

  .أعمال كل فرع من فروع التامني نتيجةالفرتة املالية، حيث يتم إعداد حسابات ختامية لبيان 
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  الرابع خالصة الفصل

  

خلق حميط خصب السوق ظهرت ضرورة  إقتصادي وتبين سياسة اإلقتصادمع توجه اجلزائر حنو اإلنفتاح        

يتأقلم مع متطلبات األسواق الدولية واملنافسة جللب املستثمرين األجانب، وكخطوة أساسية لتحقيق هذا املبتغى 

، ويف هذا السياق ستثمارن يولد لديهم حتفيزات للمبادرة على اإلأنه أيتعني عليها توفري مرجع حماسيب مالئم من ش

احملاسبية الدولية من خالل النظام احملاسيب املايل والذي حيتوي على جزء كبري من قررت اجلزائر تطبيق املعايري 

املعايري، من حيث اإلطار املفاهيمي، املبادئ والقواعد احملاسبية والقوائم املالية، وهو ما يعكس تأثريه على جوانب 

ظام احملاسيب املايل، حىت تتم النعديدة، هذا ما جيعل من الضروري العمل على تكييف مجيع اجلوانب مع متطلبات 

من توفري معلومات مالية  ية اإلقتصادهذا ما ميكن املؤسسات و ستفادة من املكاسب اليت يوفرها وطنيا ودوليا، اإل

ا وقابلة للمقارنة على الصعيد الدويلمفهومة و    .شفافة، ذات جودة عالية، موثوق 

ا وفقه، وكباقي  يب املايلالنظام احملاسألزم وبناء على ما سبق           مجيع املؤسسات على مسك حسابا

الشركات إنتهجت شركات التأمني اجلزائرية ذلك وطبقته يف تنظيمها احملاسيب ملختلف العمليات التأمينية، وعمدت 

على وضع حسابات وفق نشاطها وخصوصيته ومتماشية مع القوانني واإلجراءات املعتمدة، وحتاول بذلك أن تقوم 

  .ارية نشاطهاإستمر القرارات املناسبة لكي تضمن  ختاذإلاملالية  اعلوماحسني جودة مبت
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   2012إلى  2009التحليل األفقي لتطور رقم األعمال اإلجمالي حسب فروع اإلنتاج من ): 3- 4(ل رقم جدو 

  دينار جزائري ارملي: الوحدة                                                                                                                                                              

  
  الفروع

  2012  2011  2010  سنة األساس 2009 
  

  المبلغ
  
%  

  
  المبلغ

    التغير   %
  المبلغ

    التغير  %
  المبلغ

  التغير  %
  %  بالقيمة  %  بالقيمة  %  بالقيمة

  46.31  16541467  52.92  52258760  21.83  7798520  50.02  43515813  12.07  4311748  49.6  40029041  46  35717293  السياراتتأمينات 
  10.65  3047167  32.06  31660033  0.27  77306  32.98  28690172  - 7.65  -2189066  32.7  26423800  36.85  28612866 األخطار متعددةتأمين الحريق و 

  -15.74  -985719  5.34  5275996  - 9.83  -615463  6.49  5646252  - 4.39  -275256  7.4  5986459  8.06  6261715  النقل تأمينات
  184.94  1454624  2.27  2241164  106.03  834013  1.86  1620553  7.05  55462  1  842002  1.01  786540  ةفالحيتأمينات 
  -10.33  -71638  0.63  621464  -31.06  -215295  0.55  477807  -39.02  -270441  0.5  422661  0.89  693102  ضمان القروضتأمينات 

  27.73  19985901  93.22  92057417  10.93  7879081  91.9  79950597  2.26  1632447  91.3  73703963  92.83  72071516  التأمين على الخسائر
  20.36  1132859  6.78  6696583  26.58  1478884  8.09  7042608  26.01  1447242  8.7  7010966  7.17  5563724  األشخاصتأمينات 

  27.20  21118760  100  98754000  7.78  9357965  100  86993205  3.97  3079690  100  80714930  100  77635240  اإلجمالي اإلنتاج
لس الوطين للتأمينات: املصدر                                                    .من إعداد الباحثة باإلعتماد على تقارير ا
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قامـــت الباحثـــة يف اجلانـــب ولقـــد تشـــكلت الدراســـة مـــن جـــزئيني رئيســـني يف جانبيهـــا النظـــري وامليـــداين، 

ــة  النظــري مبراجعــة األدبيــات الســابقة ذات العالقــة مبتغــريات الدراســة واملتواجــدة يف الــدوريات واملقــاالت األكادميي

لـــس الـــوطين لل تـــأمنيية يف قطـــاع القتصـــاداحملكمـــة والنشـــرات اإل ات ووزارة املاليـــة باإلضـــافة إىل تأمينـــاجلزائـــري وا

ـــالت العلميـــة املتخصصـــة والـــدوريات الـــيت تتضـــمن مقـــاالت أو حبـــوث متخصصـــة مـــن املكتبـــات،  الكتـــب وا

ت الشخصـية مـع بعـض والرسائل واألحباث العلمية السابقة والـيت هلـا صـلة مبوضـوع الدراسـة، ومـن خـالل املقـابال

كـل مـا هـو جديـد عـن هـذه الدراسـة،   تنـاولشـبكة االنرتنـت ل إسـتخداماملستشارين وجهـات الرقابـة واإلشـراف، و 

   .بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري باإلضافة إىل القانون املتعلق

 الـذي يهدف هذا الفصل بشكل أساسي إىل إظهار نتائج التحليل اإلحصـائي للجانـب العملـي امليـداين

مـن  لتحليل اإلحصائي قـد استشـارت عـدداوخالل إعدادها لإلستبانة وإجراء ا ابأ الباحثة، علمابإجرائه  تقام

ضـيف املصـداقية العلميـة علـى بكل ما ميكن أن ي هاملمتازة يف جماهلم، والذين زودو املختصني املشهود هلم باخلربة ا

  .هادراست

منهجه، إذ أن طبيعـة املوضـوع حتـدد إىل حـد كبـري املـنهج البحث و عالقة وطيدة بني موضوع هناك كما 

، كمـا أن إختيـار اخـالل املراحـل املختلفـة لبحثهـ ةدورا كبـريا يف توجيـه الباحثـ يـؤديالذي من جهـة و  ،املناسب له

مـا هـو ميـداين جمـال هـو نظـري و  املنطقـي بـني مـارة ملحـة لتحقيـق الـرتابط العلمـي و املصادر املنهجية املناسبة ضرو 

اإلجــراءات هــم اخلطــوات و مــن خـالل هــذا الفصــل إبـراز أ تأولــح ةا مـن هنــا فــإن الباحثـإنطالقــالبحـث العلمــي، 

الطريقـــة املنهجـــي للدراســة مث توضـــيح  طــاراإل ايف بـــدايته تا الدراســـة الراهنــة، أيـــن تضــمنإعتمــداملنهجيــة الـــيت 

 .الفرضيات إختبارعرض النتائج و وأخريا مت ، واإلجراءات

  

 الدراسة الميدانية :خامسالالفصل 
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  المنهجي للدراسة طاراإل: ولالمبحث األ

منا إلثراء موضـوع الدراسـة وتـدارك الـنقص الـذي قـد يلحـق ومعرفـة خمتلـف وجهـات النظـر حـول  حماولة   

قامــت الباحثــة يف اجلزائريــة،  تــأمنياملــايل الدوليــة يف شــركات ال بــالغاإلالقــرار وفــق معــايري  إختــاذدور احملاســبة يف 

ا ومـن أهـم وسـائل مجـع إسـتخداموالذي يعترب من أكثـر أدوات البحـث إنتشـارا و   إستبياناجلانب امليداين بإنشاء 

  .ختبار فرضيات الدراسةاملعلومات والبيانات إل

يف منهجية الدراسة بشكل  إتباعهمت  ذيال املنهجي للدراسة طاراإلإىل عرض  بحثيهدف هذا امل         

  .ها للقياسإستخدامعام واألدوات اليت مت 

  :المنهج المستخدم في الدراسة -1

 اأن يقـــدم وصــفا دقيقـــا لإلجــراءات يف دراســـته ةإن الدقــة املفروضــة يف البحـــث العلمــي حتـــتم علــى الباحثــ       

تـوي علـى خطـوات حتديـد املفـاهيم الـيت حتيعترب املنهج العمـود الفقـري يف تصـميم البحـوث، ألنـه اخلطـة و  للظاهرة

توضــــيح جمـــــاالت يـــــد جمتمــــع البحــــث و حتدالدراســـــة ووســــيلة مجــــع البيانــــات، و  إطــــاروشــــرح املعــــاين اإلجرائيــــة و 

  .اخل...الدراسات

ا أساسيا على طبيعة الظاهرة املدروسة واملوضـوع املـراد حبثـه، إعتمادوالواقع أن اختيار املنهج املالئم يعتمد     

موضــوع و  ةللمــنهج وإمنــا طبيعــة الظــاهر  ايف اختيارهــ ةحــر  تليســ ةهتمــون مبنــاهج البحــث علــى أن الباحثــويركــز امل

ا و  وطبيعة صها املميزةخصائالدراسة و  كل هذه   ،إىل حتقيقها ةصبو الباحثتف اليت األهداالعالقة اليت تربط متغريا

  .املنهج املالئم للدراسة ةاألمور تعمل جمتمعة لتفرض على الباحث

دور حماســـبة شـــركات ومتاشـــيا مـــع طبيعـــة وأهـــداف الدراســـة الراهنـــة ومـــن أجـــل اإلحاطـــة بأدبيـــات ظـــاهرة     

املســح بالعينـــة   إســتخدام ة، كــان لزامــا علــى الباحثــاملــايل الدوليــة بــالغاإلالقــرارات وفــق معــايري  إختــاذيف  تــأمنيال

نهج الذي نكتفي فيه بدراسة عـدد حمـدود مـن احلـاالت أو املفـردات، كمنهج أساسي يف دراسة املوضوع، هذا امل

ســـواء الشـــامل أو بالعينــة هـــو أحـــد الطـــرق  جتمــاعيواملســـح اإل ،واجلهـــد واإلمكانيــات املتـــوفرةيف حــدود الوقـــت 
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 مات مقننة عن املشـكلةالرئيسية اليت تستخدم يف البحوث الوصفية املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلو 

  . حتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةوتصنيفها و 

وفقا ملعايري  تأمنيالقرار بشركات ال إختاذلدور احملاسبة يف وصف  ةوقد فرضت الدراسة الراهنة على الباحث    

ا مـن إنطالقـ بدايـة مـن حتديـد فرضـيات الدراسـة وذلـك خاصـة، تـأمنياملايل الدوليـة عامـة ومعيـار عقـود ال بالغاإل

  .املطروحة اإلشكالية

 يف طريقة بأنه يعرف والذي التحليلي الوصفي املنهج إستخدام مت الدراسة أهداف حتقيق أجل منو 

 يف ةالباحث تدخل دون هي كما والقياس للدراسة متاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث تناولت البحث

ا   :البيانات من أساسيني نوعيني على الدراسة تإعتمدلقد و  للها،حنو  صفهانف معها تفاعلن أن ستطيعنو  جمريا

 وحصـر الدراسـة مفـردات لدراسـة اتإسـتبيان بتوزيـع امليداين اجلانب يف بالبحث وذلك: يةولاأل البيانات -

وكـذا ضـبط وحتديـد جمتمـع البحـث وخصائصـه ومميزاتـه  الدراسـة، موضـوع يف الالزمـة املعلومـات وجتميـع

تمـع، مث اختيـار   تفريغهـا مث ومـن دوات املنهجيـة لدراسـة مشـكلة البحـث،األالختيـار عينـة ممثلـة هلـذا ا

ــة للعلــوم اإلاإلحصــائي احلزمــة  برنــامج إســتخدامب حتليلهــاعرضــها و و   إســتخدامو ، SPSSة جتماعي

 ـدف، وحتويل أرقامها مـن معلومـات جافـة إىل مـدلوالت كيفيـة علميـة املناسبة اإلحصائية اتختبار اإل

   .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول

ـالت اخلاصـة واملنشـورات والـدوريات الكتـب مراجعـة خـالل مـن وذلـك: الثانويـة البيانـات -  العلميـة وا

 علمـي، بشـكل إثـراء الدراسـة يف تسـهم قـد مراجـع وأيـة الدراسـة مبوضـوع  املتعلقـة املتخصصـة واملهنيـة

 العلمية والطرق األسس على التعرف إىل الدراسة يف الثانوية للمصادر اللجوء خالل من ةالباحث وهدف

 يف وحتـدث حـدثت الـيت املسـتجدات آخـر عـن عـام تصـور أخـذ وكـذلك الدراسـات، كتابة يف السليمة

 .الدراسة جمال
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  :الدراسةوعينة مجتمع  - 2

ألن آراءهم ستخدم هذه الدراسة بشكل كبـري لضـمان اختيـار العينـة  فئات ثالث تضمن جمتمع الدراسة  

  :كل من تتمثل عينة الدراسة يف املختصة وذات املعرفة مبوضوع الدراسة واحلصول على نتائج أكثر دقة، 

  اجلزائرية؛ تأمنياملدراء واحملاسبني العاملني يف خمتلف شركات ال - 

لس  -   الوطين للمحاسبة؛ا

 :جهات الرقابة واإلشراف وقد متثلت جهات الرقابة واإلشراف فيما يلي -

لس الوطين لل -   ؛عتمادات والذي تتفرع عنه جلنة اإلتأمينا

تنقسـم بـدورها إىل   الـيتو  ات،تأمينـاملديرية العامة للخزينـة والـيت تتفـرع منهـا مديريـة ال -

  ؛التحليل ونيابة التنظيمة، نيابة نيابة املراقب كل من

  .تأمنيال وإعادة تأمنياجلزائري لل حتاداإل -

 العالقــة بــني املتغــريات املســتقلة وتقصــد الباحثــة مــن تقســيم جمتمــع الدراســة علــى النحــو الســابق إىل قيــاس  

 دراســة عينــة ال أفــرادمت توزيــع اإلســتبانة علــى ولقــد ، عينــة الدراســةوتوضــيح هــذه العالقــة وذلــك مــن وجهــة نظــر 

 308 إسـتعمالحيـث مت والتعليم واخلربة مبوضوع البحـث  الثقافة والذين على قدر من فردا 400والبالغ عددها 

 . توزيع عينة الدراسة حسب الفئات املشمولة بالدراسة املوايليوضح اجلدول ، و إستبيان

  توزيع عينة الدراسة )1-5(اجلدول رقم 
  
  البيان

المجلس الوطني   مدراء ومحاسبين الشركات
  ةمحاسبلل

  المجموع  جهات اإلشراف والرقابة

  ٪النسبة  العدد  ٪النسبة  العدد  ٪النسبة  العدد  ٪النسبة  العدد
  100  400  100  95  100  75  100  230  ات املوزعةستبيانإلا
  86,25  345  57,89  55  86,67  65  97,83  225  جعةاملسرت ات ستبياناإل

  13,75  55  42,10  40  13,33  10 2,17   5  ات غري املسرتجعةستبياناإل
  10,72  37  36,36  20  7,69  5 5,33  12  ات امللغاةستبياناإل
  89,27  308  63,64  35  92,31  60  94,67  213  عملةاملستات ستبياناإل

  من إعداد الباحثة: املصدر



الفصل اخلامس .................................................................................................الدراسة امليدانية   312
   

تمع الدراسة، لصعوبة مسح مجيع يالحظ من اجلدول أعاله أن    أفرادالعينة ما هي إال عينة متثيلية 

ات غري ستمار ، يف حني قدرت اإل400ات املوزعة ستبيانإلل اإلمجايلجمتمع الدراسة، فلقد بلغ العدد 

ات ستمار نا املستمر عنها، وبعد تفحصنا لإلإستفسار رغم  ٪ 75,13ما ميثل  إستبيان 55املسرتجعة 

 اإلجابةوعدم  اإلجاباتغري صاحلة للتحليل، نظرا لتناقض بعض  إستبيان 37املسرتجعة تبني لنا أن هناك 

يب عليها وبالتايل مت إلغائها ليصبح العدد اإلمجايل  األسئلةعن بعض  مما يدل على عدم جدية الفرد ا

 اإلمجايلمن حجم العينة  ٪77وهو ما ميثل ة إستمار  308 ة واليت مت حتليلها هواملستعمل تاستبيانلإل

  :موزعة على ثالث فئات تتكون من وهي ات املسرتجعة،ستبيانمن إمجايل اإل ٪89,27وبنسبة   املوزع

، ولقد إستبيان 230املوزعة  اإلمجالية اتستمار تضمنت عدد اإل :تأمينسبين شركات المدراء ومحا -

وعدد  اإلمجايل، من حجم العينة ٪92,61ةستجابوكانت نسبة اإل إستبيان 213 إستعمالقمنا ب

غري ات ستبياناإلأما  ،مجايلاإل من حجم العينة ٪5,22 بنسبة  إستبيان 12: ات امللغاة هوستمار اإل

 مجايل؛اإل من حجم العينة ٪ 2,17 بنسبة ةإستمار  5: عددها املسرتجعة فبلغ

، ولقد قمنا إستبيان 75املوزعة  اإلمجاليةات ستمار قدرت عدد اإل :المجلس الوطني للمحاسبة -

ات ستمار مجايل، وعدد اإلاإل من حجم العينة ٪80  ةستجابوكانت نسبة اإل إستبيان 60 إستعمالب

: ات غري املسرتجعة فبلغ عددهاستبيان، أما اإلمجايلاإل من حجم العينة ٪6,67 بنسبة  5: امللغاة هو

    ؛مجايلاإل من حجم العينة ٪13,33بنسبة  ةإستمار  10

، ولقد قمنا إستبيان 95املوزعة  اإلمجاليةات ستمار قدرت عدد اإل :جهات اإلشراف والرقابة -

ات ستمار مجايل، وعدد اإلاإل من حجم العينة ٪36,84 ةستجابوكانت نسبة اإل إستبيان 35 إستعمالب

ات غري املسرتجعة فبلغ ستبيانأما اإل ،اإلمجايل من حجم العينة ٪  21,05بنسبة 20 :امللغاة هو

 .مجايلاإل من حجم العينة ٪ 42,10بنسبة ةإستمار  40: عددها

     :كما يليخمرجات املعاجلة اإلحصائية ضمن الشكل البياين  وسوف يتم متثيل 
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تمع فرادالتمثيل البياين أل): 1-5(الشكل رقم    عينة ا

  
                                      من إعداد الباحثة: املصدر

     :أدوات جمع البيانات  -3

ة بـــأدوات ووســـائل مســـاعدة ســـتعانإلا ةمـــنهج معـــني يف أي حبـــث يتطلـــب مـــن الباحثـــ إســـتعمالإن        

 وذلـك ،اسطتها معرفة واقع ميـدان الدراسـةاليت يستطيع بو و  زمةالالمناسبة متكنه من الوصول إىل املعلومات و 

وات احملتملــة يف مجــع األدو ا وثيقــا بــاملنهج املســتخدم إرتباطــصــل إليهــا البحــوث العلميــة النتــائج الــيت ت رتبـاطإل

أدوات تسـمح لـه باحلصـول  إسـتخدامما دامـت مصـادر البيانـات متعـددة فقـد يلجـأ الباحـث إىل البيانات، و 

 هـذه الدراسـة الراهنــة ويف ،مـا تقتضـيه كـل دراســةعلـى البيانـات الالزمـة مــن خمتلـف املصـادر، وذلـك حســب 

  :األدوات املنهجية التالية ةالباحث تإستخدم

   :المالحظة -3-1   

 ااملالحظة املباشرة يف تعامله ةالباحث تإستخدمقد نهجية اهلامة يف مجع البيانات، و تعترب من األدوات املو     

م الت ذلكو  دراسةعينة ال أفراد مع م وطبيعـة أعمـاهلم مستفسـر و  ورتـبهم املهنيـة عليميـةمبختلف مسـتويا  ةختصصـا

بـني خمتلـف  تصـالطـرق اإل، و تـأمييننشـاط الالقـرارات املتعلقـة بال إختـاذ مـدى مشـاركتهم يفعن ظروف عملهـم، و 

جـل احلصــول علــى هـذا مــن أاملسـتويات التنظيميــة وطبيعـة الرقابــة املفروضـة علــيهم وكيفيــة توزيـع املهــام واألدوار، و 

علـى املالحظـة جلمـع البيانـات  ةالباحثـ تإعتمـدوهكـذا ، ختـدم موضـوع الدراسـة الراهنـة اليتاملعلومات البيانات و 
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م مــع أســئلة الوردود أفعــ فــراداأل الدراســة، ومالحظــة ســلوك يــدانمواحلقـائق عــن   يف فــرتة دراســةاهلم ومــدى جتــاو

 ستحسـانعلـيهم، حيـث أثـارت فـيهم األسـئلة عـدة مشـاعر خمتلفـة تـرتاوح بـني اإل ستبيانالعمل امليداين وتوزيع اإل

  .أحيانا والتحفظ أحيانا أخرى ستياءواإل

  :المقابلة -3-2

ـــدعيما لإل باإلضـــافة إىل املالحظـــةت الباحثـــة إســـتخدم يف مجـــع البيانـــات واملعلومـــات  ســـتبياناملقابلـــة ت

موعة ، إضافة إىل جمملستجوبنيا الالزمة ملوضوع الدراسة، وذلك لتفسري بعض العبارات لتسهيل فهمها من طرف

ت املقابلـة إسـتخدمقـد و  ،يت ختـدم موضـوع الدراسـة الراهنـةيف مجع بعض البيانات الضرورية الـمن املقابالت احلرة 

االت التالية   :يف ا

بغــرض احلصـــول علــى بعــض البيانـــات  املستشــارين يف جهــات الرقابـــة واإلشــرافمقابلــة مــع بعـــض  -           

توضـيح مـا هـو غائـب و  ،املشـرفنياملسـؤولني عـن جهـاز الرقابـة و و  تـأمنيشـركات التوزيع و  اتتأمينبقطاع الاملتعلقة 

 ورقابـة الدولــة تـأميينالنشـاط الر، و كيفيـة التعامــل مـع تقسـيم األدوافيمـا خيـص كيفيــة تنظـيم العمـل و  ةعـن الباحثـ

  اجلزائرية؛ تأمنيعلى شركات ال

املرجوة من الدراسة  فاألهدالتوضيح  اجلزائرية تأمنيشركات ال احملاسبني يفدراء و بعض املمقابلة مع  -       

  ؛الراهنة

لس الوطين للمحاسبةبعض مقابلة مع  -       عـن  ستفساراإللشرح الغرض من البحث و  ذلكو  أعضاء ا

ا وهذا   .البياناتيل اإلدالء املوضوعي للمعلومات و بالتامن أجل كسب ثقتهم، و  الظروف اليت تعملون 

  :الوثائق والسجالت -3-3

  وكيفية عملها، تأمنية مبجموعة من الوثائق اليت تتعلق جبهات الرقابة على نشاط شركات الستعانمتت اإل   

سـواء كانـت عامـة أو خاصـة، ومعرفــة  أنواعهـاالعاملـة يف اجلزائـر مبختلـف  تـأمنياجلغـرايف لشـركات ال والتواجـد

، وكذا البحث عن القوانني املتعلقة مبجلس احملاسبة الوطين وكيفية عمله تأميينحصصها السوقية يف القطاع ال
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اسة وحتديد الفئات اليت سـتندرج وخمتلف مسؤولياته وأعضائه وطريقة تعينهم، وذلك بغرض معرفة جمتمع الدر 

  . ستبيانضمن املستجوبني يف اإل

  :ستبياناإل -3-4

ة، فهـي عبـارة جتماعيـع البيانـات خاصـة يف العلـوم اإلمـن أكثـر األدوات املسـتخدمة يف مجـ سـتبيانعد اإلي    

ـا ا مـن إنطالقدقيقا اليت مت إعدادها  إعدادا حمكما و عن حماور حتتوي على جمموعة من األسئلة  األسـئلة الـيت أثار

ا من جهة ثانيةف الدراسة من جهة و مشكلة البحث وأهدا   . الفرضيات ومؤشرا

فهـي حتتـاج إىل الصـياغة احملكمـة والواضـحة ألسـئلتها  دراسـةتعـد املرحلـة األكثـر جتزئـة لل ستبياناإلومبا أن     

ــ تإعتمــدولقــد ، انطلقــت منهــا الدراســةحــىت نــتمكن مــن اختيــار الفرضــيات الــيت  الدراســة علــى يف هــذه  ةالباحث

العينــة خيتلفــون مــن حيــث  أفــرادصــرحية، خاصــة وأن ــدف احلصــول علــى معلومــات دقيقــة و  باملقابلــة ســتبياناإل

 إتصـالكـون علـى تعلـى أن  ةالباحثـ تحرصـ ستبياناإلاملستوى التعليمي ولغة التكوين، وتفاديا لعدم فهم أسئلة 

ملوضوعية والدقيقة ومعرفة االجتاهات الصرحية الـيت تتطلـب التعليـل والشـرح، مباشر باملبحوثني لضمان اإلجابات ا

م   والفرنسية العربية تنيباللغ ستبياناإلت لذلك صيغ ، التعليميـةوطرحت حسـب لغـة تكـوين املبحـوثني ومسـتويا

  :الدراسة الراهنة يف صيغتها النهائية مرت بعدة مراحل أمهها إستبيانقبل أن تصبح و 

 عـــدة مالحظـــات وتوجيهـــات مشلـــت ولـــهبعـــد أن أبـــدى األســـتاذ املشـــرف ح أويل إســـتبيانصـــياغة  -            

خمتلـــف مـــن  واملختصـــني يف جمـــال احملاســـبة علـــى جمموعـــة مـــن األســـاتذة احملكمـــني املضـــمون، مث عرضـــهالشـــكل و 

دف إفادتناأجانب يف جامعات عربية وغربية أساتذةات اجلزائرية وكذا امعاجل بـبعض املالحظـات حـول مـدى  ، 

  .يف قياس متغريات الدراسة كفاءتهو  صدقه

 سـتبياناإلتطبيـق و  كـان التوجـه إىل ميـدان الدراسـة  سـتبيانعلـى اإل بعد إدخال التعديالت الالزمـةو  -   

لته والكشـف الوقوف على مـدى فهـم املفـردات املبحوثـة ألسـئو  ، من أجل جتريبهدراسةمن جمتمع الفرد  30على 

  .ن األسئلة وحذف ما ميكن حذفه منهوإضافة ما جيب إضافته م جوانب النقص فيهعن 
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عليهــا، متــت  ها مــن إجابــات املفــردات الــيت مت جتريبــإنطالقــ ســتبيانعلــى اإل إجــراء التعــديالت الالزمــةبعــد     

  :علىمن خالهلم التعرف  هدفت الباحثة مكون من جزئيني رئيسنيوهو يف شكله النهائي  ستبياناإلصياغة 

جهــة العمــل، : فقــرات تتمثــل يف 6 مــن خــاللوذلــك  املتغــريات الدميوغرافيــة   معرفــة إىل وليف اجلــزء األ -

 ؛والوظيفة احلالية، واملؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات اخلربة

جممـوع وكـان ، عليهـا مـن خـالل جمموعـة مـن الفقـراترئيسـية مت التعـرف  حمـاورمن  تكون اجلزء الثاين أما  -

  :حماور كاآليت أربعةموزعة على  عبارة 82 ستبيانالعبارات املكونة لإل

 لتـــزامعلـــى اإل تـــأمنيالبنيـــة املاليـــة لشـــركات ال قـــدرة للتعـــرف علـــى مـــدى ولاأل احملـــوروقـــد جـــاء  -

 ؛فقرة 27 ولقد تضمن، املايل الدولية بالغاملفاهيمي للمحاسبة وفقا معايري اإل طارباإل

تبـــين علــى  تــأمنيالبنيــة املاليــة لشــركات ال قــدرةمـــدى علــى الثــاين فقــد جــاء للتعــرف  ورأمــا احملــ -

ومعــايري ) 4(املـايل الـدويل رقـم  بــالغاإلوذلـك وفقـا ملعيـار ، املــايل الدوليـة بـالغاإلوتطبيـق فقـرات معـايري 

 ؛فقرة 29 وضم، )39، و32، و8، و7، و1(احملاسبة الدولية رقم 

املايل الدولية يف متكـني  بالغاإلتبين وتطبيق معايري  ةسامهممدى أردنا معرفة الثالث  حملورأما يف ا -     

  فقرات؛ 9، وتضمنت القرارات إختاذالشركات من 

 وتبـين بنـودلتطبيـق  تـأمنيلتعرف على درجـة املعوقـات أمـام شـركات الا حاولناأما يف احملور الرابع  -

 . فقرة 17 ، ويتكون مندوليةاملايل ال بالغمعايري اإل

مقيـاس  إسـتخداموقـد مت  سـتبياناإلعينة الدراسة اإلجابـة علـى األسـئلة املطروحـة يف  أفرادوقد طلب من 

رة  حسب القياس النسيب يف حتديد تقيـيم رأيهـم يف كـل فقـ يلي وهي كما ،مخاسي الدرجات) Likert ليكارت(

  ):2-5(كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  الدراسة يفقيم ومعايري كل وزن من أوزان املقياس اخلماسي املعتمد : )2-5(اجلدول رقم 
  1  2  3  4  5  الفئة 

  متدنية جدا   متدنية   ةمتوسط  عالية  جداعالية   القياس النسيب
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مث ) 4=1-5( املـدى حسـاب مت ،)والعليـا الـدنيا احلـدود(اخلماسـي ليكرت مقياس اخلاليا طول ولتحديد

 الصـحيح الواحـد وهـي املقيـاس يف قيمـة أقـل إىل القيمـة هـذه إضـافة مث، )0.8=4/5(تقسـيمه علـى عـدد اخلاليـا 

  :التايل اجلدول حسب النتائج تفسري سيتم وعليه للخلية، األعلى احلد لتحديد وذلك

    وداللتها األسئلة إجابات يوضح): 3-5(جدول رقم 
  الوزن النسبي  المتوسط الحسابي  الرمز  اإلجابة على األسئلة

 %36من   أقل   1.80 من أقل إىل 1 من  1  متدنية جدا
  %52من  أقل-%36  2.6من  أقلإىل  1.80من   2  متدنية
  %68من  أقل -%52  3.4من  أقلإىل  2.6من   3  متوسطة
  %84من  أقل - %68من   4.2من  أقلإىل  3.4من   4  عالية

  فأكثر %84  فأكثر 4.2  5  عالية جدا
  .540 ص ،2007الرياض،  والتوزيع، للنشر العلمية خوارزم ، دارSPSS إستخدامب ستداليلواإل الوصفي اإلحصاء يف مقدمة عز، الفتاح عبد :المصدر     

  
عــن عــرب يهــو و  ،مالــذي عنــده تقبــل أو تــرفض فرضــيات العــد 0.05ومت حتديــد مســتوى الداللــة احلــرج بـــ 

ومن  α ويرمز له بالرمز وىلرفض فرضية العدم وهي صحيحة ويف هذه احلالة نقع يف خطأ من الدرجة األ إحتمال

، وينـدر يف أقـلف ٪5فأعلى ونسبة اخلطأ  ٪95الثقة املقبولة علميا وهي  الناحية العملية فإننا نستخدم عادة نسبة

كلمـا قلـت نسـبة اخلطـأ احملتمـل مـن الباحـث كلمـا كانـت  ولكـن ٪100ة أن تكـون نسـبة الثقـة جتماعيـاإل العلـوم

ـا قبـل  ٪1أن تكـون نسـبة اخلطـأ احملتمـل  فمـثال لـو أراد باحـث أقـوىالدراسـة  فهنـاك شـروط كثـرية جيـب األخـذ 

توفرها قبل  إذا فهناك شروط كثرية جيب ،ن يكون املقياس صادقأأن تكون العينة كبرية وخمتلفة و  حتقق هذا ومنها

  عنــد توزيعهــا ٪1نســبة إذ أن   ولكــن هــذا يف الواقـع لــيس عمليــا ،ن نسـبة اخلطــأ بســيطة جـداأالقــول بــأن ميكـن 

ــا تكــون علــى األطــراف متامــا وهــذا يضــيق و  ــا فإ ت األخــرى الــيت توجــد عــادة يف حتمــاالاإلحــد كبــري ىل إطبيعي

 نـا الباحـث يقـع بـنيوه ،الصـفريةالباحـث وهـذا يعـىن قبـول الفرضـية  ة والـيت قـد يغفـل عنهـاجتماعيـالدراسـات اإل

ت إحتماليـة ة الصـفرية ويف املقابـل كلمـا كـرب قبـول النظريـ ن ذلـك يعـينإاخلطأ بشكل كبري فـ ل نسبةقلفإذا خيارين 

  نسبة 
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  .)1(دراسته ضعيفة فيجب هنا املوازنة بني اخليارين كانتنسبة اخلطأ  

فرضــية العــدم إذا كــان مســـتوى الداللــة احملســوب يف الربنــامج أكــرب مــن مســتوى الداللـــة  تقبــلومــن مثــة 

من مسـتوى الداللـة احلـرج تـرفض فرضـية العـدم وتقبـل  أقلاحلرج، ولكن إذا كانت قيمة مستوى الداللة احملسوب 

   .الفرضية البديلة

 :حدود الدراسة -4

  : تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

  : الحدود المكانية -4-1

القـــرارات وفـــق معـــايري  إختـــاذيف  تـــأمنيدور حماســـبة شـــركات ال ـــتم هـــذه الدراســـة امليدانيـــة بالبحـــث عـــن    

عينـة البحـث والـيت حصـرها  أفـراد، مـن خـالل معرفـة وجهـات نظـر اجلزائرية تأمنياملايل الدولية بشركات ال بالغاإل

لس الوطين للمحاسبة، وجمموعة باجلزائر وفئة  تأمنييف ثالث فئات، فئة املدراء واحملاسبني يف شركات ال أعضاء ا

  .من أعضاء جهة الرقابة واإلشراف

   :الحدود الزمانية -4-2

ــر مــن ســنة، حيــث إمتــدت مــن      ــة ديســمرب  2011شــهر أكتــوبر اســتمرت الدراســة امليدانيــة أكث إىل غاي

ــة 2012 عــن  م فضــالوالتقــرب مــنه العينــة أفــرادلصــعوبات الــيت واجهتنــا يف مقابلــة وا، نظــرا لكــرب العينــة املبحوث

  .ستبيانورفض الكثري منهم اإلجابة عن اإل ،توزعهم حسب املناطق اجلغرافية عرب كامل الرتاب الوطين

 :الحدود الموضوعية -4-3

  املـايل الدوليـة بـالغالقـرارات وفـق معـايري اإل إختاذيف  تأمنيالدراسة مبعرفة دور حماسبة شركات الإهتمت   

  .اجلزائرية، وذلك دون سواها من مواضيع احملاسبة األخرى تأمنيوإسقاط الدراسة على شركات ال

 
                                                

 .126 ص ،2004 الرياض،، فهد الوطين مكتبة امللك، SPSSبدران العمر، حتليل بيانات البحث العلمي من خالل برنامج  )1(
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  المتعبة في الدراسة الطريقة واإلجراءات  :المبحث الثاني

تمـــع الدراســــة، أفــــرادات املوزعــــة علـــى ســـتمار اإل إســــرتجاعبعـــد    وقبـــل حتليــــل إجابــــات  العينـــة املكونــــة 

ـا، وتبيـان أسـاليب : املتمثلـة يف اإلجـراءاتقمنا بإتباع  املستجوبني وإستخالص النتائج، صـدق أداة الدراسـة وثبا

  .معاجلة البيانات إحصائيا، خصائص عينة الدراسة

 :صدق أداة الدراسة -1

  :من خالل الطرق التالية ستبيانمن صدق فقرات اإل تأكدلقد مت ال    

 : المحكمين خالل من ستبياناإل صدق -1-1

 اسبةاحمل يف متخصصنيأساتذة  10 من تألفت احملكمني من جمموعة على ستبياناإل عرض مت

 ما بإجراء توقام احملكمني السادة آلراء الباحثة تإستجاب وقد ،سواء باجلامعات اجلزائرية أو األجنبية واإلحصاء

م، ضوء يف وتعديل حذف من يلزم ا يف االستبانة خرجت وبذلك مقرتحا   .النهائية صور

 :العينة أفرادمن خالل  ستبيانالصدق الظاهري لإل -1-2

على جمموعة من  إستبيان 30 توزيعصياغتها وفق لفرضيات الدراسة، مت ة و ستمار اإل وضع فقراتبعد 

تمع الدراسة،  ، ات اليت وزعت عليهمستمار اإل من تطابق اإلجابات مع تأكدبغية الالفئات الثالث املكونة 

د، د كانت النتائج متطابقة حلد بعيوق وفهمهم للمجموع الفقرات املكونة من احملاور وجديتهم يف اإلجابة عنها

 .عليها يف الدراسة مادعتمما يؤكد الصدق الظاهري هلا وإمكانية اإل

 :الداخلي تساقصدق اإل -1-3

 إتسـاق وذلك مـن خـالل ة وصدقهاستمار عبارات اإل إتساقملعرفة مدى الداخلي  تساقيتم حساب اإل

 ة ومالءمتهـــا لتفســـري وقيـــاس مـــا أعـــدتســـتمار عبـــارات اإل إنســـجاممـــدى ها، ومعرفـــة ة وصـــدقســـتمار عبـــارات اإل

 يســتخدم والـذي  بريسـون إرتبـاطومـدى مالئمـة كـل عبـارة للمحـور الـذي تنتمــي إليـه مت حسـاب معامـل لقياسـه، 

  درجة كل بني 0.05من  أقلكبري إذا كان مستوى املعنوية   رتباطمتغريين أو أكثر، ويكون اإل بني العالقةإلجياد 
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  . )1(ةستمار الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وبالدرجة الكلية لإلبالدرجة  عبارة

  :محاور الدراسةفقرات الداخلي ل تساقصدق اإل -1-3-1

، وذلك 308على عينة الدراسة والبالغة عددها  ستبيانلفقرات اإل تساقلقد مت حساب صدق اإل  

  :له، وهي موضحة يف اجلدول املوايلبني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة  رتباطحبساب معامالت اإل

  بريسون لعبارات حماور الدراسة بالدرجة الكلية للمحاور رتباطمعامالت اإل): 4-5(اجلدول رقم 
  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  الفقرات  رقم  المحور

  
  
  

  :ولالمحور األ
  
  

تعد البنية  
المالية 

لشركات 
قادرة  تأمينال

 لتزامعلى اإل
 طارباإل

المفاهيمي 
للمحاسبة وفقا 

 بالغمعايير اإل
  .المالي الدولية

  0.004  **0.35  توفري معلومات مالية ذات فائدة ملتخذي القرارات   .1
  0.034  **0.30  قدرة متخذو القرارات على استيعاب املعلومات املالية   .2
  0.043  **0.53  يف املركز املايل للشركة والتغريات اليت تطرأ عليه األداءوضوح    .3
  0.000  **0.46    ستحقاقاإل أساسب  لتزاماإل   .4
  0.003  **0.43  يةستمرار بفرضية اإل لتزاماإل   .5
  0.049  **0.30  حتقيق خاصية القابلية للفهم يف البيانات املالية   .6
  0.007  **0.27  حتقيق خاصية املالءمة يف البيانات املالية   .7
  0.001  **0.33  حتقيق خاصية املادية يف البيانات املالية   .8
  0.004  **0.28  املوثوقية يف البيانات املاليةحتقيق خاصية    .9
  0.009  **0.26  حتقيق خاصية التمثيل الصادق يف البيانات املالية   .10
  0.047  **0.31  حتقيق خاصية توفر اجلوهر قبل الشكل يف البيانات املالية   .11
  0.008  **0.42  حتقيق خاصية احليادية يف البيانات املالية   .12
  0.005  **0.24  يف البيانات املالية) احلذر(حتقيق خاصية التحفظ    .13
  0.010  **0.39  حتقيق خاصية االكتمال يف البيانات املالية   .14
  0.001  **0.23  حتقيق خاصية قابلية املقارنة يف البيانات املالية   .15
  0.006  **0.25  القدرة يف تزويد البيانات املالية يف التوقيت املناسب   .16
  0.000  **0.43  التكلفة واملنفعة القدرة على املوازنة بني   .17
  0.005  **042  القدرة على املوازنة بني مجيع اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية   .18
  0.004  **0.40  عرض القوائم املالية بطريقة صحيحة وعادلة   .19
  0.000  **0.37  املالية تالبياناالقدرة على قياس مجيع عناصر    .20
  0.000  **0.27  املاليةقوائم التوفري مجيع عناصر    .21
  0.000  **0.35  ألصوللاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر     .22

                                                
 ،عمان ،، دار احلامد للنشرSPSSالربنامج اإلحصائي  إستخدامحممود مهدي البيايت، حتليل البيانات اإلحصائية ب: جعر زيدا من التفصيل إمل )1(

  .59 ، ص2005
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  0.000  **0.26  اتلتزامإللاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .23
  0.000  **0.47  قوق امللكيةحلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .24
  0.000  **0.45  ألداءلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .25
  0.000  **0.31  لدخل لاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .26
  0.000  **0.31  لمصروفاتلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .27

  
  
  
  
  
  
  :الثاني محورال

  
تعد البنية 
المالية 

لشركات 
قادرة  تأمينال

على تبني 
وتطبيق معايير 

المالي  بالغاإل
  .الدولية

  0.000  **0.35  )امليزانية(عن قائمة املركز املايل  واإلفصاح إعداد .28
  0.002  **0.47  عن قائمة الدخل الشامل واإلفصاح إعداد .29
  0.001  **0.39  عن قائمة التدفقات النقدية واإلفصاح إعداد .30
  0.036  **0.30  عن بيان التغري يف حقوق امللكية واإلفصاح إعداد .31
  0.001  **0.51  عن معلومات القيمة العادلة اإلفصاح .32
  0.006  **0.49  وفقا لدرجة سيولتها األصولتصنيف  .33
  0.000  **0.62  األجلوطويل  أولات وفقا للمتدلتزامتصنيف اإل .34
  0.005  **0.42  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة املباشرة إعداد .35
  0.004  **0.52  عدد من املراحل إىلتفصيل الدخل  .36
  0.001  **0.50  متيز البنود التشغيلية يف قائمة التدفقات النقدية .37
  0.000  **0.44  متيز البنود التمويلية يف قائمة التدفقات النقدية .38
  0.000  **0.39  ية يف قائمة التدفقات النقديةستثمار متيز البنود اإل .39
ات املالكني إستثمار  عتباربعني اإل األخذأو اخلسائر مع  األرباحصايف  إظهار .40

معة    واألرباح ا
0.42**  0.000  

  0.000  **0.44  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غري املباشرة إعداد .41
  0.000  **0.35  والتغيريات فيها عن السياسات احملاسبية اإلفصاح .42
  0.000  **0.38  معاجلة التغيري يف التقديرات احملاسبية .43
  0.000  **0.25  السنوات املالية السابقة غري املكتشفة أخطاءمعاجلة  .44
  0.000  **0.35  املالية األدواتتعريف  .45
  0.007  **0.31  املالية يف بيانات الشركة األدواتعن  اإلفصاح .46
  0.009  **0.49  ناالئتماعن خماطر  اإلفصاح .47
  0.000  **0.44  واإليضاحاتعن السياسات احملاسبية  واإلفصاح إعداد .48
  0.001  **0.48  املالية باألدواتالقدرة على القياس واالعرتاف  .49
ا لتاريخ اإل(املالية  األدواتالقدرة على تصنيف  .50 ا ستحقاقاحملتفظ  ، واحملتفظ 

ا كجاهزة للبيع   )لغايات املتاجرة، واحملتفظ 
0.57**  0.004  

  0.002  **0.42  األجنبيةعن خطر سعر السوق وخطر سعر صرف العمالت  اإلفصاح .51
حقوق املسامهني  أوات إلتزام أواملالية سواء كانت موجودات  األدواتقياس  ةقدر  .52

  خرآيف مشروع 
0.27**  0.005  

  0.000  **0.47  39 عياراملاملالية بالقيمة العادلة وفقا لنصوص  األدواتالقدرة على قياس مجيع  .53
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  0.000  **0.33  39التقييم وفقا لنصوص معيار رقم  إعادةالقدرة على معاجلة فروق  .54
  0.000  **0.38  تأمنيالقدرة على تعريف عقد ال .55
  0.000  **0.26  )4(املايل رقم  بالغاإلالعقود اليت ال ختضع ملعيار  إستثناءالقدرة على  .56

  :الثالثلمحور ا
  

تتمكن شركات 
من  تأمينال

القرارات  إتخاذ
في حالة تطبيق 

 بالغمعايير اإل
  .المالي الدولية

  0.000  **0.34  املخاطر إدارة .57
  0.000  **0.42  يةستثمار احملافظ اإل إدارة .58
  0.000  **0.39   تأمنيات احملتملة لتغطية عقود اللتزاماإل إدارة .59
  0.009  **0.32  املالية األدواتات الشركة يف إستثمار  إدارة .60
  0.003  **0.39  قرتاضاإل إدارة .61
  0.045  **0.33  على احلياة تأمنيالعام وال تأمنيال إدارة .62
  0.008  **0.50  التخطيط ودراسات اجلدوى إدارة .63
  0.003  **0.41  تأمنيال إعادة إدارة .64
  0.023  **0.32  حقوق امللكية إدارة .65

  
  

    
  

  :الرابع محورال
  

هناك معوقات 
تحول دون 

قدرة شركات 
على  تأمينال

تطبيق معايير 
المالي  بالغاإل

  .الدولية

  0.012  **0.35  املايل الدولية بالغاإلعلى دراية مبعايري  نيمتخصص حماسبنيعدم وجود  .66
  0.000  **0.37  بنية حتتية جيدة على املستوى احلكومي  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  .67
عدم وجود مدققي حسابات خارجيني على مستوى مهين عايل وذوي دراية جيدة  .68

  املايل الدولية بالغاإلمبعايري 
0.23**  0.000  

  0.000  **0.38  مجعية مهنية متخصصة مبهنيت احملاسبة والتدقيق أوعدم وجود نقابة للمحاسبني  .69
  0.000  **0.34  عدم وجود سوق مايل حقيقي فاعل يف اجلزائر .70
  0.000  **0.24  تأمنيفؤ يف شركات الكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع .71
  0.000  **0.22   تأمنيالعدم خصخصة شركات  .72
  0.000  **0.25  تأمنيامللكية احلالية لشركات ال آلية .73
  0.000  **0.39  بأمهية النظام احملاسيب املبين على معايري دولية تأمنيشركات ال إداراتجهل  .74
  0.000  **0.42  املايل الدولية  بالغاإلوضوع معايري مب األكادمييالتأهيل  ضعف .75
ومقاومتها املايل الدولية  بالغاإلمعايري  إعتمادمن  تأمنيشركات ال إداراتختوف  .76

  للتغيري
0.26**  0.000  

  0.000  **0.94  ضعف خمطط احملاسبة الوطين بشكل ال يتوائم مع املتطلبات الدولية .77
  0.000  **0.39  املايل  بالغاإلية اجلزائرية عن بنية الدول املطبقة ملعايري قتصادالبنية اإل إختالف .78
  0.000  **0.24  ة من مزاياهاستفادية وضعف اإللكرتوناإلاحملاسبية  نظمةاأل إعتمادعدم  .79
  0.000  **0.28  رأس املال اخلاص ستقطابإل ةية ناجعإقتصاد آليةعدم وجود  .80
  0.000  **0.31  تأمنيمنافسة حقيقية يف قطاع العدم وجود  .81
  0.001  **0.21  املقدمة من قبل الشركات تأمنيعدم تنوع خدمات ال .82

  .أقلف 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة ** 
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دالة  ستبيانكل عبارة من عبارات حماور اإل  رتباطاجلدول السابق أن قيم معامل اإليتضح من خالل   

 ، مما يشري أن مجيع عبارات احملاور تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جداأقلف 0.05إحصائيا عند مستوى داللة 

  .الداخلي بني مجيع عبارات حماور الدراسة رتباطيؤكد قوة اإل وهذا

  :الداخلي لمحاور الدراسة تساقصدق اإل -1-3-2

بالدرجة  ستبيانكل حمور من حماور اإل  إرتباطمدى نعتمد حساب صدق حماور الدراسة من أجل معرفة   

دف الدراسة عند مستوى داللة  الكلية لفقراته، والذي يبني أن كل حمور من حماور الدراسة له عالقة قوية 

   :، وهذا ما سيوضحه اجلدول املوايل0.05

  ستبيانبريسون حملاور الدراسة بالدرجة الكلية لإل رتباطمعامالت اإل): 5-5(ول رقم اجلد
  مستوى الداللة  رتباطمعامل اإل  عدد فقرات المحور  المحور
  :ولالمحور األ

املفاهيمي للمحاسبة وفقا  طارباإل لتزامقادرة على اإل تأمنيتعد البنية املالية لشركات ال
  .املايل الدولية بالغمعايري اإل

27  
  

0.92**  0.001  

  :الثاني محورال
  .املايل الدولية بالغقادرة على تبين وتطبيق معايري اإل تأمنيتعد البنية املالية لشركات ال

29  0.78**  0.000  

  :الثالثلمحور ا
  .املايل الدولية بالغالقرارات يف حالة تطبيق معايري اإل إختاذمن  تأمنيتتمكن شركات ال

9  0.86**  0.002  

  :الرابع محورال
  .املايل الدولية بالغعلى تطبيق معايري اإل تأمنيهناك معوقات حتول دون قدرة شركات ال

17  0.80**  0.000  

  .أقلف 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة ** 
موجبة ودالة إحصائيا  ستبيانكل حمور بالدرجة الكلية لإل  إرتباطيتضح من اجلدول أعاله أن قيم معامل 

وعليه  ،تتمتع بدرجة صدق مرتفعة جدا ستبيانيشري إىل أن مجيع حماور اإل، مما أقلف 0.05عند مستوى الداللة 

عبــارات وحمـــاور أداة الدراســـة  إتســـاقتبـــني صــدق و  الســابقة أولعليهـــا مــن خـــالل اجلـــد فهــذه النتـــائج املتحصــل

  .وصالحيتها للتحليل

 :ثبات أداة الدراسة -2

 يعد والذي الثباتلقياس مستوى ، وذلك كرونباخ ألفا  إختبار إستخدامة مت ستمار قياس مدى ثبات اإلل     
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 على ضوء نتائج هذا إلضفاء الشرعية عليها، حيث ستبيانإلحصائية لتحليل بيانات اإلات اختبار اإلأحد أهم 

 ستبيانا إذا كانت أسئلة اإللتحديد فيم ختبارويستخدم هذا اإل، ة أو قبوهلاستمار يتم تعديل اإلاإلختبار 

وكلما تزيد  0.6مقبولة لكرونباخ ألفا هي ثر أجوبة املبحوثني على األسئلة، وتكون أصغر قيمة إصحيحة على 

  :، وجاءت نتائجه كما يف اجلدول املوايل)1(تكون أفضلالقيمة 

  معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات حماور الدراسة ):6-5(اجلدول رقم 
  الترتيب  كرومباخ  ألفامربع قيمة   قيمة ألفا  فقراتعدد ال  ةستمار محاور اإل

  2  .913936  9560.  27  ولاحملور األ
  4  . 859329 9270.  29  احملور الثاين
  3  .904401 9510.  9  احملور الثالث
  1  .931225 9650.  17  احملور الرابع

    .883600 9400.  82  ةستمار كامل اإل
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

كمــا تراوحــت معــامالت  9400.ة عــال حيــث بلــغ ســتمار كرونبــاخ ألفــا لكامــل اإليالحــظ مــن اجلــدول أن قيمــة  

رهـا تتمتـع بدرجـة عاليـة ة جبميـع حماو سـتمار وهذا يدل علـى أن اإل ،0.927و 0.965ة بني ستمار الثبات حملاور اإل

  .عليها يف الدراسة عتمادوميكن اإل من الثبات

 :أساليب المعالجة اإلحصائية -3

أغـــراض عـــدة أســـاليب إحصـــائية مـــن أجـــل توظيـــف البيانـــات الـــيت مجعتهـــا الباحثـــة لتحقيـــق  إســـتخداممت         

علـــى نـــوع البيانـــات املـــراد حتليلهـــا وعلـــى أهـــداف وفرضـــيات الدراســـة، وفيمـــا يلـــي  الدراســـة والـــيت تعتمـــد أساســـا

 :هاإستخداماألساليب اليت مت 

  ؛كرونباخ ألفا للتحقق من مصداقية أداة الدراسة  إختبار -

 ؛صائص الدميوغرافية لعينة الدراسةالتكرارات والنسب املئوية لوصف اخل -

 جتاه عينةال أفرادات إستجاباملعياري، وقيمة الوزن النسيب لتحديد  حنرافحساب املتوسط احلسايب واإل -

                                                
  .49، مرجع سابق، صحممود مهدي البيايت: راجع )1(
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 ؛عبارات الدراسة

ـــــاين األحـــــادي  - للمتغـــــريات اســـــة وفقـــــا ملعرفـــــة الفـــــروق بـــــني حمـــــاور الدر ) One-WayAnova(حتليـــــل التب

  ؛الدميوغرافية

 ؛الفرضيات إختباريف  T-test إختبار إستخدام -

إختبـــار شـــيفيه للمقارنـــات البعديـــة بـــني املتوســـطات احلســـابية ملعرفـــة مصـــدر افخـــتالاف يف حالـــة وجـــود  -

  .إختالفات دالة إحصائيا

  :الدراسة خصائص عينة -4

للتعرف على توزيع مفردات عينة الدراسة حسـب اخلصـائص الدميغرافيـة، مث حسـاب التكـرارات والنسـب 

  : املئوية وكانت النتائج كما يلي

  :عينة الدراسة وفقا للوظيفة الحالية أفرادتوزيع  -4-1

ــتم حســاب كــل مــن التكــرارات  فــراديوضــح لنــا اجلــدول املــوايل الوظــائف احلاليــة أل ــة املســتجوبة، وي العين

  . والنسبة املئوية

  الوظيفة الحالية توزيع  عينة الدراسة حسب ): 7- 5(جدول رقم     
  ٪النسبة  التكرار  البيان

  64.93  200  تأمنيحماسب بشركات ال
  16.23  50  مدقق خارجي

  9.74  30  مايل مدير
  4.22  13  تأمنيمدير بشركة 
  4.87  15  أخرى

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

، وقــد جـــاء فئــات احلاليــة علــى مخــسمــن حيــث الوظيفــة  عينــة الدراســة توزعــت أناجلــدول  يظهــر مــن

 %)64.93(بنســبة  إحصــائية أيمفــردة ) 200(الفئــة  عــدد هــذهإذ بلــغ  وىليف املرتبــة األ تــأمنيحماســبو شــركات ال

مفــردة  )50(هــا أفراداملرتبــة الثانيــة  إذ بلــغ عــدد  ني اخلــارجينياملــدققت فئــة إحتلــمــن إمجــايل عينــة الدراســة، ولقــد 
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من إمجايل  عينة الدراسة، وجاءت فئة املديرين املاليني يف املرتبة الثالثـة إذ بلـغ عـدد %) 16.23(إحصائية وبنسبة 

الرابعــة إذ بلــغ  املرتبـةفئـة الوظــائف األخــرى ت إحتلــ، و %)9.74(مفــردة إحصــائية وبنسـبة  )30(هــذه  الفئـة  أفـراد

  :وتتعلــــق هــــذه الفئــــة بالوظــــائف الــــيت مل يــــتم التطــــرق إليهــــا %)4.87(مفــــردة إحصــــائية وبنســــبة ) 15( هاعــــدد

ارين ، ومستشـ)9(وعـددهم  والعاملني بـوزارة املاليـةتأميينات املتابعة واإلشراف على القطاع اليف مديري نيكمسؤول

لس الوطين لل  ين بشركاتدير املفئة ، مث تأيت )6(وعددهم تأمنيوإعادة ال تأمنياجلزائري لل حتادات واإلتأمينلدي ا

وتشري هـذه النتـائج إىل  ،)%4.22(إحصائية وبنسبة  فردةم )13(إذ بلغ عدد هذه الفئة  خريةاملرتبة األيف  تأمنيال

، ويكون د من مصداقية نتائج هذه الدراسةباحلقل احملاسيب مما يزيمن عينة الدارسة من العاملني .%) 81.16( أن

  :التثميل البياين كما يلي

 
  :للمؤهل العلميعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-2

  :يتوزع املستجوبون حسب املؤهل العلمي كما يلي

  المؤهل العلمي توزيع  عينة الدراسة حسب : )8- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان

  2.6  8  تقين سامي
  81.17  250  ليسانس
  13.96  43  ماجستري
  2.27  7  دكتوراه

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

التمثيل البياني لتوزيع  عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية): 2- 5(الشكل رقم 

محاسب بشركات التأمین

مدقق خارجي

مدیر مالي

مدیر بشركة تأمین

أخرى
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حــاملي فئــات، وقــد جــاء  أربــععلــى  املؤهــل العلمــياجلــدول أن عينــة الدراســة توزعــت مــن حيــث  بــنيي

مـــن  %)81.17(مفــردة إحصـــائية أي بنســبة ) 250( إذ بلــغ عــدد هـــذه الفئــة وىليف املرتبـــة األشــهادة الليســانس 

مفــردة  )43(هـا أفرادبلـغ عــدد  الثانيـة إذاملرتبــة حـاملي شــهادة املاجسـتري ت فئـة إحتلــإمجـايل عينـة الدراســة، ولقـد 

ة الثالثـة إذ يف املرتبـمحلـة شـهادة تقـين سـامي الدراسة، وجـاءت فئـة  إمجايل عينةمن %) 13.96(إحصائية وبنسبة 

املرتبـة الرابعـة  محلـة شـهادة الـدكتوراهت فئة إحتل، و %)2.6(مفردة إحصائية وبنسبة  )8( هذه الفئة أفرادبلغ عدد 

مـن عينـة الدارسـة .%) 97.4( وتشـري هـذه النتـائج إىل أن ،%)2.27(مفردة إحصائية وبنسـبة ) 7( هاإذ بلغ عدد

ــة مــن  ــائج هــذه الدراســةممــا يزيــد مــن حــاملي شــهادات جامعي ، ويكــون ، ويعطــي مصــداقية أكــرب هلــامصــداقية نت

  :عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي كما يليلالتمثيل البياين 

  
  :العلمي تخصصللعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-3

  :لقد كانت العينة املستجوبة تتوزع حسب التخصص العلمي وفقا ملا يلي
  العلمي للتخصص عينة الدراسة حسبتوزيع   :)9- 5(جدول رقم 

  ٪النسبة  التكرار  البيان
  65.26  201  حماسبة

  22.4  69  علوم مالية
  5.52  17  إدارة
  6.82  21  متويل

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

توزيع  عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي): 3- 5(الشكل رقم 

تقني سامي

لیسانس

ماجستیر

دكتوراه
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فئـــات، وقـــد جـــاء  أربـــععلـــى  العلمـــي حســـب التخصـــصمـــن اجلـــدول أن عينـــة الدراســـة توزعـــت  شـــريي

مـــن  %)65.26(مفـــردة إحصـــائية أي بنســـبة ) 201( إذ بلـــغ عـــدد هـــذه الفئـــة وىليف املرتبـــة األختصـــص احملاســـبة 

مفردة إحصائية  )69(ها أفرادبلغ عدد  الثانية إذاملرتبة ختصص علوم مالية ت فئة إحتلإمجايل عينة الدراسة، ولقد 

 أفـراديف املرتبـة الثالثـة إذ بلـغ عـدد  ختصـص متويـل محلـةاءت فئـة الدراسـة، وجـ إمجـايل عينـةمـن %) 22.4(وبنسبة 

 هااملرتبة الرابعـة إذ بلـغ عـدد ختصص إدارة محلةت فئة إحتل، و %)6.82(مفردة إحصائية وبنسبة  )21( هذه الفئة

ـــائج إىل أن ،%)5.52(مفـــردة إحصـــائية وبنســـبة ) 17( ـــة الدارســـة مـــن  أفـــرادأغلبيـــة  وتشـــري هـــذه النت  حـــامليعين

هلـا مصـداقية، ويكـون التمثيـل  سـتبيانأن إجابـات اإلختصصات هلا عالقة مبوضوع دراسـتنا البحثيـة ممـا يـدل علـى 

  :البياين لتوزيع العينة حسب التخصص العلمي كما يلي

  
  :لسنوات الخبرةعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-4

  :كانت عينة الدراسة وفقا لسنوات اخلربة موزعة كما يلي

  سنوات الخبرة توزيع  عينة الدراسة حسب :)10- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان

  17.86  55  من مخس سنوات أقل
  71.75  221  من مخس إىل عشر سنوات

  10.39  32  أكثر من عشر سنوات
  100  308  المجموع

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

التمثيل الباني لتوزيع  عينة الدراسة حسب للتخصص العلمي): 4- 5(الشكل رقم 

محاسبة

علوم مالیة

إدارة

تمویل
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 فئـةت إحتلـفلقـد فئـات،  سنوات اخلربة إىل ثالثمن اجلدول أن عينة الدراسة توزعت من حيث  تضحي

م ترتاوح من مخس إىل عشر سـن  إذ بلـغ عـدد هـذه الفئـة وىلاملرتبـة األوات املستجوبني والذين كانت سنوات خرب

فئــة املســتجوبني  الثانيــةيف املرتبــة  تليهــامــن إمجــايل عينــة الدراســة،  %)71.75(مفــردة إحصــائية أي بنســبة ) 221(

م مــن %) 17.86(مفــردة إحصــائية وبنســبة  )55(هــا أفرادبلــغ عــدد  والــذي س ســنواتمخــعــن  الــيت تقــل خــربا

إذ بلـغ عــدد  واألخــرية يف املرتبــة الثالثـةذوي اخلـربات الــيت تفـوق عشــر سـنوات الدراســة، وجـاءت فئــة  إمجـايل عينـة

ــة .%) 89.61( وتشــري هــذه النتــائج إىل أن ،%)10.39(مفــردة إحصــائية وبنســبة  )32( هــذه الفئــة أفــراد مــن عين

م املهنيـة الدارسـة  اجلزائريـة وكـذا القــانون  تـأمنيمـن عشـر سـنوات نظــرا للتوجـه الـذي تنتهجـه شــركات ال أقــلخـربا

 وكــالء عــامون، ويكــون التمثيــل واملتمثــل يف حتويــل العــاملني بالقطــاع وذوي اخلــربات إىل تــأمييناملــنظم للنشــاط ال

  :البياين لعينة الدراسة وفق الشكل املوايل

  
  :المالي الدولية بالغللدراية السابقة بمعايير اإلعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-5

  :املايل الدولية وفقا للجدول التايل بالغلقد وزعت العينة املستجوبة حسب الدراية السابقة ملعايري اإل         

  المالي الدولية بالغلدراية السابقة بمعايير اإلا توزيع  عينة الدراسة حسب :)11- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان
  84.09  259  نعم
  15.91  49  ال

  100  308  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

الخبرة التمثيل البياني لتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات): 5- 5(الشكل رقم 

أقل من خمس سنوات

من خمس إلى عشر سنوات

أكثر من عشر سنوات
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ت إحتلـفلقـد ، نيتـفئالدرايـة السـابقة باملعـايري إىل من اجلدول أن عينة الدراسة توزعـت مـن حيـث  تضحي

 إذ بلـغ عـدد هـذه الفئـة وىلاملرتبـة األاملـايل الدوليـة  بـالغهلم درايـة مسـبقة مبعـايري اإلفئة املستجوبني والذين كانت 

مل تكـن هلـا معرفـة الثانية الـيت  فئةال تليهامن إمجايل عينة الدراسة،  %)84.09(مفردة إحصائية أي بنسبة ) 259(

ــةمــن %) 15.91(مفــردة إحصــائية وبنســبة  )49(هــا أفرادبلــغ عــدد  والــذيمســبقة باملعــايري  الدراســة،  إمجــايل عين

ــائج إىل أن ــة الدارســة  معظــم وتشــري هــذه النت ــة واإلهلــم إطــالع مســبق علــى معــايري احملاســبة عين املــايل  بــالغالدولي

  .الدولية

  :للسؤال السابق في حالة اإلجابة بنعم فمن أين اكتسبتم  الخبرةعينة الدراسة وفقا  أفرادتوزيع  -4-6

  :املايل الدولية، كما يلي بالغكانت العينة موزعة يف حالة اإلجابة بنعم على الدراية السابقة ملعايري اإل  

  المالي الدولية بالغلدراية السابقة بمعايير اإلا حسبتوزيع  عينة الدراسة  :)12- 5(جدول رقم 
  ٪النسبة  التكرار  البيان
  70.27  182  دورات
  16.60  43  مؤمترات

  11.20  29  ورشات عمل
  1.93  5  أخرى

  100  259  المجموع
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

فلقــد فئــات،  الســابقة للمعــايري إىل أربــعاملعرفــة مــن اجلــدول أن عينــة الدراســة توزعــت مــن حيــث  تضــحي

) 182( إذ بلـغ عـدد هـذه الفئـة وىلاملرتبـة األمعـرفتهم مـن خـالل الـدورات املهنيـة ت فئـة املسـتجوبني والـذين إحتلـ

ـا مـن املـؤمترات  الـيت فئـةال تليهـامـن إمجـايل عينـة الدراسـة،  %)70.27(مفردة إحصائية أي بنسبة  اكتسـبت خربا

الدراســـة،  إمجـــايل عينـــةمـــن %) 16.6(مفـــردة إحصـــائية وبنســـبة  )43(هـــا أفرادبلـــغ عـــدد  والـــذي يـــةيف املرتبــة الثان

ــةالوجــاءت   )29( هــاأفرادإذ بلــغ عــدد  يف املرتبــة الثالثــة الــيت تكونــت لــديها معرفــة املعــايري مــن ورشــات العمــل فئ

 يف حــني تــأيت يف املرتبــة الرابعــة فئــة املســتجوبني الــذين حتصــلوا علــى الدرايــة ،%)11.20(مفــردة إحصــائية وبنســبة 

  حيث %)1.93( مفردة إحصائية وبنسبة )5(املسبقة باملعايري بطرق أخرى مل تندرج ضمن الفئات السابقة بعدد 
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م من خالل إطالعهم الشخصي على املعايري وبإكتسبوا  م و  وسائلهم اخلاصةمهار   .فرديةالإمكانيا

نستطيع القول أن نتائج  ،املؤشرات العينة وفقا للعديد من أفرادحتليل خصائص  ه من خاللوعليه فإن

للوعي العملي  نظرا ،ملصداقية اإلجابات اليت قدمتها عينة الدراسة بشأن فقرات الدراسة ياأولتوفر دليال  التحليل

واخلربة  أصحاب املعرفة العينة من أفرادإن كون  ،حبكم موقعهم املهين ن به من دراية وخربةوالعلمي وما يتمتعو 

، ومن خالل اإلجابات بالشكل الذي حيقق اهداف البحث ستبيانعلى فقرات اإل مكنهم من االجابةسي

املايل الدويل  بالغاإلعايري احملاسبة الدولية عامة ومعيار مل هاتطبيقو  تأمنيتبين شركات ال نستطيع معرفة مدى قدرة

من  تأمنياملعايري يف متكني شركات ال ذهصة، ومعرفة إىل أي مدى تساهم هخا تأمنياملتعلق بعقود ال) 4(رقم 

عينة البحث واملتمثلة  أفراد ن وجهة نظرالقرارات، وحتليل األسباب واآلثار واملعوقات املرتتبة على تطبيقها م إختاذ

لس الوطين للمحاسبةجهات الرقابة واإلشرافو  تأمنياسبني ومديري شركات الاحمل يف   .، وكذا آراء ا
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  الفرضيات إختبارو  نتائج الدراسةتحليل : لثلمبحث الثاا

املـــايل  بـــالغالقـــرارات وفـــق معـــايري اإل إختـــاذيف  تـــأمنيإىل معرفـــة دور حماســـبة شـــركات ال هـــدفت دراســـتنا

ــة، ولقــد  ــاالدولي ا علــى تبــين واإل تــأمنيأن نقــوم بتحليــل واقــع شــركات ال حاولن مبعــايري  لتــزاماجلزائريــة ومــدى قــدر

القـرارات، وحتديـد خمتلـف املعوقـات الـيت حتـول دون تبـين املعـايري  إختـاذاملايل ومسامهتها يف املساعدة على  بالغاإل

ا علـى لك، وكذوفقا ملا جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري  ويتضـمن، تـأمنيمعيـار حماسـبة عقـود ال تطبيـق قدر

ــائج  هــذا املبحــث ــا برتميــز فقــا لألســاليب اإلحصــائية املعتمــدةو  الدراســة وحتليلهــا وتفســريهاحتلــيال لنت ، ولقــد قمن

  . M1 بــ والفرضية البديلة M0 الفرضية العدمية بــــ

 :مربع كاي لمعرفة درجة االستقاللية بين متغيرات الدراسة الوصفية إختبارإجراء  -1

 :العالقة بين الوظيفة والمؤهل العلمي -1-1

M0 : ؛ال توجد عالقة بني الوظيفة واملؤهل العلمي   

M1 :  واملؤهل العلمياحلالية توجد عالقة بني الوظيفة.  

   العلميالعالقة بين الوظيفة الحالية والمؤهل  :)13- 5(جدول رقم 
  المجموع  المؤهل العلمي  البيان

  دكتوراه  ماجستير  ليسانس  تقني سامي

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  0  25  173  2  تأمينمحاسب بشركات ال
  50  3  12  32  3  مدقق خارجي
  30  2  1  26  1  مدير مالي
  13  0  1  11  1  تأمينمدير بشركة 
  15  2  4  8  1  أخرى

  308  7  43  250  8  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 6  0.04 (a) 3.174  لبيرسونمربع كاي 

 0.03  6 4.179  الخطي حتمالنسبة اإل
  .4110  1  0.02 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر
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من  أقلوهي  0.04ومستوى الداللة  3.174يساوي أن مربع كاي يتضح من خالل اجلدول السابق     

  :ما يلي أيضاولقد الحظنا  ،إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

، أما نسبة حاملي %87الليسانس حاملي شهادة  تأمنيحماسيب شركات ال نسبةت حيث بلغ  -

 ؛تأمنيوالذين يشتغلون كمحاسبني لدى شركات ال %13التدرج فقدرت شهادات ما بعد 

، وذوي املؤهل العلمي ماجستري ودكتوراه الذي %64وبلغت نسبة املدققني حاملي شهادة الليسانس   -

 ؛%30كانوا بنسبةيشتغلون كمدققني  

العينة احلاملني لشهادة الليسانس والذين يشتغلون كمدراء ماليني بلغ نسبة  أفرادكما يالحظ أن  -

 .وظيفتهم مدراء متحصلون على شهادة ليسانس %53.33، وإن نسبة 84.61%

، نه توجد عالقة بني الوظيفة واملؤهل العلميفإنه نستنتج أكاي مربع   إختباروعلى ضوء نتائج  ومما سبق

  .ومنه نرفض الفرضية العدمية

 :العلمي التخصصالعالقة بين الوظيفة و  -1-2

M0 : ؛العلمي تخصصال توجد عالقة بني الوظيفة وال 

M1 :  العلمي تخصصوالاحلالية توجد عالقة بني الوظيفة.  

   العالقة بين الوظيفة الحالية والتخصص العلمي :)14- 5(جدول رقم 
  المجموع  العلمي تخصصال  البيان

  متويل  إدارة  علوم مالية  حماسبة

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  7  8  14  171  تأمنيحماسب بشركات ال
  50  0  0  30  20  مدقق خارجي

  30  10  1  14  5  مدير مايل
  13  1  3  5  4  تأمنيمدير بشركة 
  15  3  5  6  1  أخرى

  308  21  17  69  201  المجموع
 

  



الفصل اخلامس .................................................................................................الدراسة امليدانية   334
   

  كاي مربع  إختبار
  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان

 6  .000 (a)85.000  مربع كاي لبيرسون
 000.  6 85.068  الخطي حتمالنسبة اإل

  39.983 1  .000 
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

من  أقلوهي  0.000ومستوى الداللة  85.000أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق     

  :دجن كما،  إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

، أما الذين ختصصهم حماسبة فوصلت %7كانت نسبة احملاسبون الذين لديهم ختصص علوم مالية  -

 ؛%7.5 نسبتهم ما ختصصي إدارة ومتويل والذين يشتغلون كمحاسبنيأ، %85.5النسبة إىل 

، وحاملي ختصص علوم مالية كانت نسبتهم %40أما املدققون الذين ختصصهم حماسبة فكانوا بنسبة  -

 ؛60%

 %33.33، وكانت نسبة %46.67أما املدراء املاليني الذين ختصصهم علوم مالية بلغوا نسبة  -

 ؛%16.67لتخصص متويل، أما متخصصي احملاسبة نسبتهم 

جاء ختصص  العينة والذين يشغلون وظيفة مدراء، حيث أفرادكان هناك توزع يف التخصصات يف   ولقد -

، وبلغت نسبيت حاملي %30.77أما ختصص احملاسبة فكان بنسبة ، %38.46علوم مالية بنسبة 

  .%7.69و %23.08ختصصات إدارة ومتويل 

  .لذا سنقوم بقبول الفرضية البديلة ،العلميتخصص توجد عالقة بني الوظيفة وال نهومما سبق نستنتج أ

 :سنوات الخبرةالعالقة بين الوظيفة و  -1-3

M0 :  ؛وسنوات اخلربةال توجد عالقة بني الوظيفة 

M1 :  سنوات اخلربةو احلالية توجد عالقة بني الوظيفة.  
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  سنوات الخبرةالعالقة بين الوظيفة الحالية و  :)15- 5(جدول رقم 
  المجموع  سنوات الخبرة  البيان

  أكثر من عشر سنوات  من مخس إىل عشر سنوات  من مخس سنوات أقل

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  3  148  49  تأمنيحماسب بشركات ال
  50  26  20  4  مدقق خارجي

  30  1  28  1  مدير مايل
  13  2  11  0  تأمنيمدير بشركة 
  15  0  14  1  أخرى

  308  32  221  55  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 4 .002 (a)16.764  مربع كاي لبيرسون

 001. 4 19.170  الخطي حتمالنسبة اإل
  8.555 1 .003  

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

من  أقلوهي  0.02ومستوى الداللة  16.764أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق     

  :كما أنه ،إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

، أما %75.5بلغت نسبة احملاسبني الذين هلم خربة مهنية أكثر من مخس سنوات يف جمال عملهم  -

 ؛%24.5من مخس سنوات نسبتهم  أقلالذين ميلكون خربة 

مخس سنوات ، وذوي اخلربة اليت تفوق %8من مخس سنوات  أقلقدرت نسبة املدققني أصحاب اخلربة  -

 ؛92%

، وأصحاب %15.38أما املدراء املاليني ذوي اخلربة أكرب من عشر سنوات يف جمال عملهم فبلغت  -

من عشر سنوات والذين يشغلون وظيفة مدراء بلغت نسبتهم  أقلاخلربة اليت جتاوزت مخس سنوات و 

84.6%.  

، لذا سنقوم برفض الفرضية العدمية ةوسنوات اخلرب توجد عالقة بني الوظيفة وعلى العموم نستطيع القول أنه 

  .أنه ال يوجد عالقة بني الوظيفة وسنوات اخلربة: اليت تقول
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 :العالقة بين الوظيفة والدراية السابقة بالمعايير -1-4

M0 : ؛دراية السابقة باملعايريال توجد عالقة بني الوظيفة وال 

M1 :  باملعايريدراية السابقة والاحلالية توجد عالقة بني الوظيفة.  

   دراية السابقة بالمعاييرالعالقة بين الوظيفة الحالية وال :)16- 5(جدول رقم 
  المجموع  الدراية السابقة بالمعايير  البيان

  ال  نعم

الية
الح

فة 
وظي

ال
  

  200  26  174  تأمينمحاسب بشركات ال

  50  7  43  مدقق خارجي
  30  10  20  مدير مالي
  13  3  10  تأمينمدير بشركة 
  15  3  12  أخرى

  308  49  259  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 2  .000 (a)15.416  مربع كاي لبيرسون

 000.  2 16.144  الخطي حتمالنسبة اإل
  15.012 1  .000 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

من  أقلوهي  0.000ومستوى الداللة  15.416أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق     

كانت نسبة درايتهم العينة ومبختلف وظائفهم   أفرادوميكننا القول أن ، إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

والدراية السابقة توجد عالقة بني الوظيفة  نهأ :نقبل الفرضية البديلة اليت تقول، ومنه %84.09باملعايري 

  .باملعايري

 :العلمي التخصصو  مؤهل العلميالعالقة بين ال -1-5

M0 : ؛العلمي تخصصوال ؤهل العلميال توجد عالقة بني امل 

M1 :  العلمي تخصصوال ؤهل العلمياملتوجد عالقة بني.  
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   والتخصص العلمي المؤهلالعالقة بين  :)17- 5(جدول رقم 
  المجموع  العلمي تخصصال  البيان

  متويل  إدارة  ماليةعلوم   حماسبة

ال
مي

العل
هل 

مؤ
  

  8  0  5  0  3  تقني سامي
  250  18  10  56  166  ليسانس
  43  0  1  12  30  ماجستير
  7  3  1  1  2  دكتوراه

  308  21  17  69  201  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 9  .011 (a)21.408  مربع كاي لبيرسون

 001.  9 27.864  الخطي حتمالنسبة اإل
  .622 1  .043 

  spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر 

من  أقلوهي   0.011ومستوى الداللة 21.408 أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق  

  :كما أننا جند،  إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

، أما ختصص إدارة فكانت نسبتهم %37.5بلغت نسبة التقنيني الذين حيملون ختصص حماسبة  -

 ؛62.5%

العينة، أما ختصصات  أفرادمن جمموع  %66.4كانت نسبة حاملي شهادة ليسانس ختصص حماسبة  -

 ؛%7.2، %4، %22.4: العلوم املالية واإلدارة والتمويل كانت نسبهم على التوايل

، وكانت نسبة املتخصصني يف %64أما حاملي شهادات ما بعد التدرج والذين كان ختصصهم حماسبة  -

م امعلى التوايل حل %6و %4، وبنسب %26: العلوم املالية لي شهادات ما بعد التدرج واختصاصا

  .  إدارة ومتويل

تخصص وال املؤهلتوجد عالقة بني  نهأأي ومن النتائج السابقة ميكن القول أنه نقبل الفرضية البديلة،        

  .العلمي
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 :وسنوات الخبرة العلميمؤهل الالعالقة بين  -1-6

M0 :  ؛سنوات اخلربةو  املؤهل العلميال توجد عالقة بني 

M1 :  سنوات اخلربةو املؤهل العلمي توجد عالقة بني.  

   العالقة بين المؤهل وسنوات الخبرة :)18- 5(جدول رقم 
  المجموع  سنوات الخبرة  البيان

  سنواتأكثر من عشر   من مخس إىل عشر سنوات  من مخس سنوات أقل

ال
مي

العل
هل 

مؤ
  

  8  1  3  4  تقني سامي
  250  30  180  40  ليسانس
  43  1  36  6  ماجستير
  7  0  2  5  دكتوراه

  308  32  221  55  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 6  .022 (a)14.842  مربع كاي لبيرسون

 014.  6 15.966  الخطي حتمالنسبة اإل
  10.442 1  .001 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر
 

من  أقلوهي  0.022ومستوى الداللة  14.842أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق     

من  %82.14كما أنه من خالل النتائج املتوصل إليها جند أن نسبة   ،إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

ال ال أفرادإمجايل  نقبل الفرضية  نهأأي  ، تفوق مخس سنواتتأميينعينة الدراسة ميلكون سنوات خربة يف ا

  .وسنوات اخلربة العلمي املؤهلتوجد عالقة بني  البديلة أي أنه

 :مؤهل العلمي والدراية السابقة بالمعاييرالالعالقة بين  -1-7

M0 :  ؛باملعايريدراية السابقة وال املؤهل العلميال توجد عالقة بني 

M1 :  دراية السابقة باملعايريوال املؤهل العلميتوجد عالقة بني.  
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   العالقة بين المؤهل العلمي والدراية السابقة بالمعايير :)19- 5(جدول رقم 
  المجموع  الدراية السابقة بالمعايير  البيان

  ال  نعم

ا
هل

لمؤ
ا 

مي 
لعل

  

  8  2  6  تقني سامي
  250  41  209  ليسانس
  43  4  39  ماجستير
  7  2 5  دكتوراه

  308  49  259  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 3  .000 (a)18.640  مربع كاي لبيرسون

 000.  3 18.778  الخطي حتمالنسبة اإل
  4.766 1  .029 

 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر    

من  أقلوهي  0.000ومستوى الداللة  18.640أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق     

من حاملي الشهادات اجلامعية  %82.14ويتضح من خالل النتائج أنه ، إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

توجد  نهأأي من إمجايل عينة الدراسة ال ميتلكون الدراية،  %15.91هلم دراية سابقة باملعايري الدولية، بينما 

  .، ومن مثة يتم قبول الفرضية البديلة ورفض العدميةوالدراية السابقة باملعايري العلمي املؤهلعالقة بني 

 :وسنوات الخبرة العلمي التخصصالعالقة بين  -1-8

M0 :  ؛وسنوات اخلربة العلمي تخصصالال توجد عالقة بني 

M1 :  وسنوات اخلربة العلمي تخصصالتوجد عالقة بني.  

   وسنوات الخبرة التخصص العلميالعالقة بين  :)20- 5(جدول رقم 
  المجموع  سنوات الخبرة  البيان

  أكثر من عشر سنوات  من مخس إىل عشر سنوات  من مخس سنوات أقل

ال
ص

خص
ت

 
مي

العل
   

  201  19  144  38  محاسبة
  69  6  58  5  علوم مالية

  17  4  2  11  إدارة
  21  3  17  1  تمويل

  308  32  221  55  المجموع
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  كاي مربع  إختبار
  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان

 6  .000 (a)37.516  مربع كاي لبيرسون
 000.  6 44.884  الخطي حتمالنسبة اإل

  .893 1  .360 
  spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر 

من  أقلوهي  0.000ومستوى الداللة  35.516 أن مربع كاي يساوييتضح من خالل اجلدول السابق   

ممن ختصصهم العلمي حماسبة ميلكون  %81.09كما نالحظ أن نسبة ،  إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

م مخس سنوات والذين تعدت العينة املتخصصني يف العلوم املالية  أفرادخربة تفوق مخس سنوات، أما  خرب

العينة، أما أصحاب ختصص إدارة ومتويل فكانت نسب ذوي اخلربة اليت تفوق مخس  أفرادمن  92.75%

وسنوات  العلميتخصص التوجد عالقة بني  نهعلى التوايل، ومنه نستنتج أ %95.24و %35.29سنوات 

  .عينة الدراسة املستجوبة أفرادلدى  اخلربة

 :والدراية السابقة بالمعايير العلمي العالقة بين التخصص -1-9
M0 : ؛والدراية السابقة باملعايري العلمي تخصصال توجد عالقة بني ال 

M1 : والدراية السابقة باملعايري العلمي تخصصتوجد عالقة بني ال.   
   العالقة بين التخصص العلمي والدراية السابقة بالمعايير :)21- 5(جدول رقم 

  المجموع  بالمعاييرالدراية السابقة   البيان
  ال  نعم

مي
العل

ص 
خص

الت
  

  201  21  180  محاسبة
  69  5  64  علوم مالية

  17  11  6  إدارة
  21  12 9  تمويل

  308  49  259  المجموع
  كاي مربع  إختبار

  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان
 3  .000 (a)24.590  مربع كاي لبيرسون

 000.  3 28.699  الخطي حتمالنسبة اإل
  .904 1  .000 

  spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر  
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من  أقلوهي  0.000ومستوى الداللة  24.590أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق   

من العينة لديهم دراية باملعايري وحاملي  %89.55كما أن نسبة ،  إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

أما الذين ال ممن ميلكون دراية سابقة باملعايري حيملون ختصص علوم مالية،  %92.75ونسبة ختصص حماسبة، 

، ومن خالل ما %57.14، %64.7ميلكون دراية باملعايري وختصصهم إدارة ومتويل كانت نسبهم على التوايل 

  .والدراية السابقة باملعايري العلمي التخصصتوجد عالقة بني سبق ميكننا القول أنه 

 :لعالقة بين سنوات الخبرة والدراية السابقة بالمعاييرا - 1-10

M0 :  ؛سنوات اخلربة والدراية السابقة باملعايريال توجد عالقة بني 

M1 :  سنوات اخلربة والدراية السابقة باملعايريتوجد عالقة بني.  

   والدراية السابقة بالمعايير سنوات الخبرةالعالقة بين  :)22- 5(جدول رقم 
  المجموع  الدراية السابقة بالمعايير  البيان

  ال  نعم

خبرة
ت ال

سنوا
  

  55  10  45  من خمس سنوات أقل
  221  13  208  من خمس إلى عشر سنوات

  32  26  6  أكثر من عشر سنوات
  308  49  259  المجموع

  كاي مربع  إختبار
  مستوى الداللة  درجة الحرية  القيم  البيان

 2  .004 (a)5.794  مربع كاي لبيرسون
 002.  2 6.342  الخطي حتمالنسبة اإل

  .665 1  .000 
 spss إستعمالمن إعداد الباحثة ب: املصدر

من  أقلوهي  0.04ومستوى الداللة  5.794أن مربع كاي يساوي يتضح من خالل اجلدول السابق      

وعلى دراية كما أننا نالحظ أن من ميلكون خربة تفوق مخس سنوات ،  إحصائيةمما يعين وجود داللة  0.05

م %82.62باملعايري  ، %20.41من مخس سنوات فكانت  أقل، أما الذين ال ميلكون دراية باملعايري وخرب

  .والدراية السابقة باملعايري سنوات اخلربةتوجد عالقة بني أنه  أيومنه ميكننا القول أننا نرفض الفرضية العدمية 
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م التعليمية  غرافيةو عالقات بني البيانات الدمي هناك إستنتاجمما سبق ميكننا    بالرغم من خمتلف مستويا

م يف جمال النشاط ال   .تأميينووظائفهم وخرب

  :إحصائيا الدراسةتحليل بيانات  -2

توزيع تكراري  جدول إعداد مت حيث االستبيان، تضمنها اليت للبيانات وحتليال عرضا تناولنسوف        

 ةاحلسابية املرجح األوساط على للحصول الوصفي، اإلحصائي التحليل ألغراض ملستخدموا الدراسة ملتغريات

)XW( املعيارية  اتحنرافواإل(Si)حتليل وفيمايلي الفقرات مجيع عن احملققة تفاقاإل لنسب املئوية ، واألوزان  

 :الدراسة متغريات من متغري لكل

  :ولحول المحور األ حساب اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة -1- 2 

شركات  يعتقد املستجوبون أنمدى  أيإىل من خالهلا معرفة  حاولنافقرة  27 وللقد تضمن احملور األ      

ايل امل بالغاإلاملفاهيمي للمحاسبة املالية املنصوص عليه يف معايري  طاراإلببنود  لتزامقادرة على اإل تأمنيال

  :العينة لفقرات احملور وفقا للجدول املوايل أفراد ةإستجاب، وقد كانت الدولية
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العينة على  أفرادأظهرت النتائج اإلحصائية موافقة ) 23-5(من خالل حتليل بيانات اجلدول رقم 

يدل على متركز إجابة  0.993معياري  إحنراف، و ب3.64فقرات احملور حيث بلغ الوسط احلسايب اإلمجايل 

العينة لقبول فقرات  إتفاقوهو يؤكد  %27.28بلغ  ختالفالعينة حول الوسط احلسايب، وأن معامل اإل أفراد

ا تقع ضمن النسبة املفرتضة لدرجة القبول يف هذه الدراسة، بنسبة تأييد بلغت  وهو  %72.8هذا احملور، أل

ا تقع ضمن النسبة املفرت  إتفاقيؤكد  بنسبة  ضة لدرجة القبول يف هذه الدراسةالعينة لقبول فقرات هذا احملور، أل

  .املفرتضة هلذه الدراسة %50وهي أكرب من نسبة القبول أي مبقدار متوسط اإلجابة،  %72.8تأييد بلغت 

وهو أعلى من الوسط  4.12ـــ  بوسط حسايب قدر بوىلمن احملور يف املرتبة األ) 01(ولقد جاءت الفقرة   

وبوزن نسيب فوق املتوسط  24.05 إختالف، ومعامل 0.991معياري  إحنرافاحلسايب املفرتض للدراسة، وب

أي توفر  تأمنيوهذا يعين درجة موافقة عالية تعكس درجة موافقة املستجوبني على قدرة شركات ال %82.4بلغ

  .املايل الدولية بالغفق معايري اإلمعلومات مالية ذات فائدة ملنفذي القرارات وو 

 إختالفومعامل  0.986معياري  إحنرافو  3.98يف املرتبة الثانية بوسط حسايب  )19(وتأيت الفقرة   

العينة كثريا يف إجابتهم على الفقرة حيث أكدوا  أفراد إختالفلتعكس عدم  % 79.6بنسبة تأييدو  24.77%

  . املايل بالغعلى عرض القوائم املالية بطريقة صحيحة وعادلة عند تبنيها ملعايري اإل تأمنيعلى قدرة شركات ال

حيث كانت أمهيتها متوسطة من  22، 21، 17كما يالحظ أنه هناك قصور يتعلق بالفقرات رقم         

واملنفعة وزيادة يرجع ذلك إىل صعوبة يف املوازنة بني الكلفة  17وجهة نظر املستجوبني، فبالنسبة للفقرة رقم 

بأقسامه املختلفة، مما يوجد مشكلة يف حتديد الكلف واملخاطر من جهة واملنافع  تأمنيدرجة املخاطر يف نشاط ال

ا درجة عدم    .عالية من جهة أخرى تأكدواليت غالبا ما تكون حتيط 

فصل األدوات ب فإن السبب يف ذلك يرجع إىل الصعوبات املرتبطة 22و 21وفيما يتعلق بالفقرات رقم   

ات لذا  لتزاميداعي مما يؤثر سلبا يف حتديد مبلغ األصول ومبلغ اإلاملالية عن املكون اإليداعي واملكون غري اإل

   .22 و 21للفقرتني  %65.4و %66كانت درجة أمهيتها بالنسبة لعينة الدراسة متوسطة وبنسب تأييد 
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أن  تأمنيعلى إمجاع العينة على قدرة شركات الوعلى العموم كل الدالالت اإلحصائية احملسوبة تدل   

ا أفراد ةإستجابيف  إتساقاملفاهيمي للمحاسبة املالية، وأنه هناك  طارتلتزم باإل   .العينة على قدرا

  :حول المحور الثاني حساب اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة -2-2

البنية املالية  يعتقد املستجوبون أنمدى  أيإىل من خالهلا معرفة  حاولنافقرة  29تضمن احملور الثاين         

وفقا للجدول  ةستجاباإل، وقد كانت املايل الدولية بالغقادرة على تبين وتطبيق معايري اإل تأمنيلشركات ال

  :املوايل
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عينة الدراسة  فرادالفعلية أل ةستجابأن املؤشرات اإلحصائية لإل) 24- 5(جند من خالل اجلدول رقم 

معيار احملاسبة الدولية املرتبطة به و  تأمنيفقا ملعيار عقود الاملايل الدولية و  بالغتطبيق معايري اإلحول قدرة تبين و 

العينة، حيث بلغ الوسط احلسايب اإلمجايل  أفراديف اجلزائر، لقد أظهرت نتائجها أن هناك تأييد من قبل أغلبية 

يدل  0.764معياري  إحنرافب، و 3الذي قدر ب الوسط احلسايب املفرتض للدراسة و و هو أعلى من  3.67

هو و % 20.82احملسوب بلغ  ختالفاإلأن معامل ، و احلسايبينة حول وسطها الع أفرادعلى متركز قيم إجابة 

صحتها نتيجة وقوعها ضمن النسبة املفرتضة لدرجة القبول يف العينة لقبول فقرات هذا احملور و  أفراد إتفاقيؤكد 

املفرتضة هلذه الدراسة، أي  % 50هي أعلى من نسبة القبول و %  73.4بلغت  تأييدهذه الدراسة، بنسبة 

  .اإلجابةمبقدار متوسط 

اجلزائرية على  تأمنيالعينة حول قدرة شركات ال أفرادتدل على موافقة أغلبية  اإلحصائيةهذه املؤشرات و 

 ،معايري احملاسبة الدولية املرتبطة بهو  تأمنيذلك وفقا ملعيار عقود ال املايل الدولية، و بالغاإلتبين و تطبيق معايري 

ا وكذا تأمينال فيما يتعلق باملخاطر  إال النقدية والتمويلية والتشغيلية،  املالية والتدفقاتدوات األية وما حييط 

 تأمنيوذلك لصعوبة حتليل وتصنيف إجراء عمليات اإلحتساب ذات العالقة بالدوات املالية وتأثرها مبخاطر ال

  .بليةذات العالقة وأثر ذلك يف التدفقات النقدية املستق

على تصنيف األحوال وفقا  تأمنياملتمثلة يف قدرة شركات الو ) 06( اظهر اجلدول أن الفقرةألقد و 

من  العينة املتوجة بدرجة أكرب أفرادموافقة و ) 01(وىلاملرتبة األ تإحتللدرجة سيولتها عند تبنيها للمعيار، 

احلسايب املفرتض هلذه الدراسة والذي   الوسطهو أكرب من و  3.81سطها احلسايب الفقرات املتبقية، حيث بلغ و 

ن إالعينة حول الوسط احلسايب، و  أفراد إجابةيدل على متركز قيام  0.904معياري  إحنرافب، و 03كان يساوي 

ا تقع ضمن النسبة  إتفاقهو يؤكد و % 23.73احملسوب بلغ  ختالفاإلل معام العينة لقبول هذه الفقرة أل

% 50و هي أعلى من نسبة القبول  %76.20لدراسة بنسبة تأييد قدرت باملفرتضة لدرجة القبول يف هذه ا

  .لإلجابةمبقدار فوق املتوسط  أي فرتضة هلذه الدراسةامل
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القت تأييد أغلبية املستجوبني  فقرة 26املتمثلة يف العينة لباقي فقرات احملور و  أفراد إجاباتتأيت و  

  )27، 26(لكن نالحظ أن الفقرتني  لإلجابةو مبقدار متوسط األمهية % 50ووقعت ضمن النسبة املفرتضة 

ا ا احلسايب املفرتض هلذه الدراسة  من املتوسط أقلعلى التوايل وهي  2.94و 2.95حلسابية كانت متوسطا

ــاملقدر بو  دوات املالية على قياس مجيع األ تأمنيالعينة وجدت أن قدرة شركات ال أفرادهذا يدل على أن ، و 3: ــ

 املعياري للفقرة حنرافاإللقد بلغ ضعيفة، و ) 39(فقا للمعيار رقم التقييم و  إعادةمعاجلة فروق بالقيمة العادلة و 

العينة حول وسطها  احلسايب كما  أفراد إجابة، مما يدل على متركز قيم 0.754) 27( للفقرةو  0.778) 26(

هو يوضح و %  25.65فقد كان ) 27(، أما بالنسبة للفقرة )26( للفقرة%  26.37ختالفقدر معامل اإل

رغم وقوعها ضمن مقدار النسبة املفرتضة  العينة لقبول الفقرتني أفراد إجابةبني  ختالفاإلمقدار و  تفاقاإلدرجة 

للفقرتني على التوايل أي مبقدار % 58.8و% 59هذه الدراسة، بنسب تأييد قدرت ب لدرجة القبول يف

 39على تبين نصوص املعيار  تأمنيالعينة ال يوافقون على مقدرة شركات ال أفرادأن بعض ، إال اإلجابةمتوسط 

   .التقييم إعادةمعاجلة فروق ألدوات املالية بالقيم العادلة و فيما خيص قياس ا

قدرة البنية املالية لشركات العينة أن لديهم مشكلة بضعف  أفرادونالحظ من خالل اجلدول وإجابات 

ية وما حييط تأمينذات العالقة بقدر تعلق األمر باملخاطر ال املالية الدولية بالغفيما يتعلق بتبين معايري اإل تأمنيال

والذي ) 4(املايل رقم  بالغمعيار اإل إعتمادت املرتبطة بالنظام احملاسيب الوطين سابقا والصعوبا إعتمادا نتيجة 

ا ذات  دوات املاليةتتعلق باأليؤكد يف غالبية مضامنيه على املخاطر، كما أنه هناك مشكلة  وبكافة متضمنا

يف اجلزائر والصعوبات  تأمني، وهي نامجة من بساطة وعدم تعقد أنشطة التأمنيالعالقة باملعايري املرتبطة بنشاط ال

اليت ترافق عملية االنتقال من النظام احملاسيب الوطين إىل النظام املايل واملعتمد أساسا على املعايري احملاسبية الدولية 

   .واليت ترتكز يف خمتلف جوانبها على األدوات املالية

وإن هذه املشكلة وتفصيال،  كما يالحظ أنه هناك مشكلة تتعلق بإعداد قائمة التدفقات النقدية إمجاال

واملخاطر  تأكدجبوانب عدم ال، وإمنا ترتبط حتديدا اتفصاحاإل :األدوات املاليةاملتعلق ب 7رقم  ال ترتبط مبعيار
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وأثرها يف التدفقات النقدية والتشغيلية والتمويلية، وإن زيادة إدراك احملاسبني  تأمنيذات العالقة بنشاط ال

واملعايري ذات العالقة سيساهم بشكل أساسي يف جتاوز  تأمنيواملتعلق بعقود ال 4واملدققني وفهمهم ملعيار رقم 

    . هذه املشكلة

ور أن أغلبية املستجوبني موافقون جلميع فقرات احمل اإلحصائيتشري الباحثة من خالل نتائج التحليل و 

  .يؤيدون ذلكو ) جيد(بشكال عام  املايل يف اجلزائر  بالغاإلتطبيق معايري على تبين و  تأمنيى قدرة شركات العل

  :حول المحور الثالث حساب اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة -2-3

شركات  يعتقد املستجوبون أنمدى  أيإىل من خالهلا معرفة  حاولنافقرات  9تضمن احملور الثالث       

، وقد كانت املايل الدولية بالغيف حالة تطبيق معايري اإلالرشيدة القرارات  إختاذمن ستتمكن  تأمنيال

  :وفقا للجدول املوايل ةستجاباإل
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 أفرادالوصفي ألراء املتعلق بالتحليل اإلحصائي و ) 25-5(من خالل قراءة وحتليل بيانات اجلدول رقم 

يف حالة الرشيدة القرارات  إختاذمن ستتمكن  تأمنيشركات ال يعتقد املستجوبون أن العينة املستجوبة حول مدى

وفقا للمستجوبني فقد حصل على مؤشرات إحصائية مقبولة، حيث بلغ  ،املايل الدولية بالغتطبيق معايري اإل

ــوهي أكرب من املتوسط احلسايب املفرتض املقدر ب 3.7العام للمحور الوسط احلسايب  معياري  إحنراف، وب3ــ

 إختالفالعينة حول وسطها احلسايب، ومعامل  أفرادوالذي يؤكد صحة متركز قيم إجابة  0.68إمجايل 

هي و  %74احملور، بنسبة تأييد بلغت  إجابة فئات العينة لقبول فقرات هذا إتفاقيؤيد نسب  18.38%

  .املفرتضة لقبول هذه الدراسة %50متوسطة باملقارنة مع املتوسط 

الذي و  0.662معياري  إحنرافو ، 4.62ــ  بوسط حسايب قدر بوىليف املرتبة األ 1 لقد جاءت الفقرةو 

الذي يؤكد على و % 13.46 إختالفحول وسطها احلسايب، ومعامل العينة  أفرادمتركز قيم إجابة  إىليشري 

دراسة بنسبة إجابة فئات العينة لقبول هذه الفقرة لوقوعه ضمن النسبة املفرتضة لدرجة القبول يف هذه ال إتفاق

  .مبقدار عايل اإلجابةاملفرتض لقبول هذه الدراسة، و % 50هي أعلى من املتوسط و  %92.40تأييد بلغت 

 على التوايل 3.75و 3.96سايب بوسط ح )4و 3( الثالثة كانت للفقرات رقميف املرتبة الثانية و أما 

                 20.16%و %8.41 إختالفمبعامل ، و 4 للفقرة 0.571و 3 لفقرةل 0.111 معياري بلغ إحنرافبو 

  .هي فوق املتوسطو  %75و %79.2سب تأييد تراوحت بني بنعلى التوايل، و 

معياري  إحنرافو  ،3.27و 3.73لوسط حسايب يرتاوح بني ا املتبقية من االستبانة أن جند يف الفقراتو 

ال    %. 50توسط باملقارنة مع نسبة القبول امل، ونسب تأييد ضمن 1.089و  0.675يقع ضمن ا

 بالغاإلتطبيق معايري امهة تبين و على العموم جند بأن هناك قناعة لدى املستجوبني حول مدى مسو 

وإدارة  ستثماربإدارة حمافظ اإل إال فيما يتعلق، اجلزائرالقرارات يف  إختاذمن  تأمنياملايل يف متكني شركات ال

 املختلفة تأمنيات، ألن شركات اللتزامحقوق امللكية ويرجع السبب إىل التعقيد الذي يرتبط بإدارة احلقوق واإل
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ا واليت تؤثر يف حساب صايف الدخل، فضال عن أثر حتياطجتد صعوبة يف إدارة املخاطر واإل يات املرتبطة 

  . عتمدة ملواجهة التعويضات وأثرها على حقوق امللكيةالتخصيصات امل

  :حول المحور الرابع حساب اإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة -2-4

هناك  يعتقد املستجوبون أنمدى  أيإىل من خالهلا معرفة  حاولنا ةفقر  17 الرابعتضمن احملور       

وفقا  ةستجاب، وقد كانت اإلاملايل الدولية بالغعلى تطبيق معايري اإل تأمنيمعوقات حتول دون قدرة شركات ال

  : كما يلي) 26-5(رقم للجدول 
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والذي أظهر أن املؤشرات اإلحصائية جاءت موافقة ) 26-5(اجلدول رقم نتائج من خالل 

 3.92ضمن القيم املعتمدة هلذه الدراسة، بوسط حسايب إمجايل قدر ب للمستجوبني لفقرات هذا احملور 

 %18.57قدر ب إختالفمما يدل على متركزه حول الوسط احلسايب، ومبعامل  0.728معياري  إحنرافو 

ا تقع ضمن النسبة املفرتضة لدرجة القبول يف هذه الدراسة، وبنسبة تأثري تساوي  يؤكد قبول فقرات احملور أل

  .، وبدرجة متوسط%50وهي أعلى من النسبة املفرتضة هلذه الدراسة  65.8%

والذي  0.872معياري  إحنرافوب 4.53 بوسط حسايب وىليف املرتبة األ) 05(ولقد جاءت الفقرة رقم

 إتفاقمما يؤكد  %19.25 إختالفالعينة حول وسطها احلسايب، ومعامل  أفراديدل على متركز قيم إجابات 

نة وقبوهلا بعدم وجود سوق مايل حقيقي باجلزائر وهذا لوقوعه ضمن النسبة املفرتضة لدرجة إجابة فئات العي

  .أي بدرجة جتاوب عالية %90.6القبول يف هذه الدراسة وبنسبة تأييد 

ومعامل  0.636معياري  إحنرافوب 4.04بوسط حسايب ) 13(مث تأيت يف املرتبة الثانية الفقرة

ية اجلزائرية عن بنية الدول قتصادالبنية اإل إختالفالعينة بأنه هناك  رادأف إتفاقيوضح  %15.74 إختالف

 %50و بدرجة فوق املتوسط وهي أعلى من املتوسط %80.8املايل وبنسبة تأييد بلغت  بالغاملطبقة ملعايري اإل

  .املفرتض

وهي فوق املتوسط  %79.4وبنسبة تأييد  3.97يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب  16و 15كما تأيت الفقرتني 

العينة عليها أكثر  أفراد إتفاقوبالتايل  0.650ة قدر ب  أقلمعياري  إحنرافجاءت ب) 16(غري أن الفقرة رقم 

  .تأمنيحيث تشري إىل أنه ال توجد منافسة حقيقية يف قطاع ال %16.37إختالفومبعامل ) 15( من الفقرة

واليت أشارت إىل أنه ال توجد آلية  %18.51احملسوبها إختالففكان معامل ) 15(أما الفقرة

  .رأس املال اخلاص ستقطابية ناجعة إلإقتصاد

مبتوسط حسايب أكرب من الوسط ) 4،11، 3، 6، 17، 2، 7، 14، 12(ولقد جاءت الفقرات 

  متوسط ، و هناك إتفاق من أفراد العينة لقبول هذه الفقرات بدرجة3احلسايب املفرتض هلذه لدراسة واملقدر ب
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ا تقع ضمن النسبة و املفرتضة لدرجة القبول   .%50أل

، وبدرجة مقبول 3من  أقلنظرا ألن وسطها احلسايب  15و  14يف املراتب ) 8، 1( كما جاءت الفقرات رقم

يف إجابات املستجابني حول عدم وجود حماسبني متخصصني على دراية  إختالفضعيف نظرا ألن هناك تباين و 

مل حتقق القبول املرغوب، وإن معامل  حيث تأمنياملايل الدولية وآلية امللكية احلالية لشركات ال غبالمبعايري اإل

، وهو يوضح مقدار )8، 1(على التوايل للفقرات %22.49و % 26.47احملسوب قدر ب ختالفاإل

بني إجابة فئات العينة لقبول هذه الفقرة رغم وقوعها ضمن النسبة املفرتضة لدرجة قبول هذه الدراسة  ختالفاإل

   .واليت متثل درجة قبول منخفضة مقارنة باملتوسط املفرتض %52.5و %55، بنسب تأثري%50البالغة

، ومبتوسط 17 و16يف آخر الرتتيب بالنسبة لفقرات احملور وبرتتيب ) 10و 9( ولقد جاءت الفقرتني

معياري قدر  إحنراف، وب3 من الوسط احلسايب املفروض للدراسة والذي بلغ أقلوهو  1.90و  2.44حسايب 

العينة عن  أفرادعلى التوايل للفقرتني، مما يدل على أنه هناك تشتت يف قيم إجابة  0.883و  1.174ب

العينة  أفرادمما يدل على أن الكثري من  %46.47و  %48.11بلغ  ختالفوسطها احلسايب، وأن معامل اإل

جاهلة بأمهية النظام احملاسيب املبين  تأمنيمل يوافقوا بشكل كبري على الفقرتني واليت تتضمن أن إدارات شركات ال

بالنسبة للفقرة رقم  %48.8على املعايري الدولية وكذا ضعف التأهيل األكادميي مبوضوع املعايري، وبنسب تأييد 

املفرتضة هلذه الدراسة، ومما يدل على أن  %50، وهي ضعيفة مقارنة مع نسبة القبول 10فقرة لل %38و 9

  .مؤيدين هلاوغري يف وجهات نظرهم حول ما تتضمنه الفقرتني  إختالفالعينة لديهم  أفراد

 غبالعلى تطبيق معايري اإل تأمنيدون قدرة شركات الوترى الباحثة أن سبل معاجلة املعوقات اليت حتول 

  : هي كما يلي املايل الدولية

على شركات  املايل الدولية بالغاإلعلى دراية مبعايري  نيمتخصص عدم وجود حماسبنيفيما يتعلق ب -

 تدريس حماولةوكذا املعايري املرتبطة به، و  تأمنيوإعداد دورات مكثفة مبعيار عقود ال تعقد ندوا تأمنيال

 ؛تأميينال والرتكيز على املعايري املتعلقة بالنشاط باجلامعات مادة املعايري احملاسبية يف ختصص التأمني
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، يتطلب من بنية حتتية جيدة على املستوى احلكومي أومالية تشريعية  آليةعدم وجود خيص أما فيما  -

 والقطاعات املساندة له؛  تأمنيالدولة دعم تطبيق النظام املايل احملاسيب وتطويره لتحقيق أهداف قطاع ال

عدم وجود مدققي حسابات خارجيني على مستوى مهين عايل وذوي دراية جيدة وبالنسبة ملعوق  -

ال للمشاركة بني مكاتب التدقيق الدولية املايل الدولية بالغاإلمبعايري  ، ميكن معاجلته من خالل فتح ا

 ؛تأمنيقطاع اللية حتت اإلشراف احلكومي وبالشكل الذي يساهم يف تطوير واقع مهنة التدقيق لواحمل

من  مجعية مهنية متخصصة مبهنيت احملاسبة والتدقيق أوعدم وجود نقابة للمحاسبني فيما يتعلق ب -

لضمان  إستقالليتهم وحلماية مصاحلهم للمهنيني يف جمال احملاسبة والتدقيق، الضروري تأسيس نقابة 

 ية؛تأمينالالسري احلسن لعملية الرقابة والتدقيق على خمتلف العمليات 

ميكن للدولة اجلزائرية أن تدعم التشريعات القانونية ، عدم وجود سوق مايل حقيقي يف اجلزائرمعوق  -

 ذات العالقة وتوفري البىن التحتية اللالزمة من أجل تطوير السوق املايل اجلزائري؛ نظمةواأل

للرقابة  أنظمة، جيب أن يتم تطوير تأمنيفؤ يف شركات الكعدم وجود نظام رقابة داخلي  بالنسبة ل -

، وذلك من خالل زيادة تأمنيالداخلية لتحقيق أهدافها يف كافة القطاعات افقتصادية ومنها قطاع ال

ال؛  الكفاءات العلمية والعملية ذات اخلربة يف هذا ا

تعطي ، على الدولة أن تأمنيامللكية احلالية لشركات ال وآلية تأمنيخصخصة شركات ال فيما خيص عدم -

ال  يف اجلزائر، وهي ستكون بذلك داعمة  ستثماراخلاصة سواء أجنبية أو حملية لإل تأمنيلشركات الا

 احمللي والتخفيف من الضغط على القطاع احلكومي واملوازنة العامة للدولة؛ تأمنيلقطاع ال

 ،املايل الدولية ومقاومتها للتغيري بالغاإلمعايري  إعتمادمن  تأمنيشركات ال إداراتتخوف لأما بالنسبة  -

عقد دورات وندوات لإلداريني ذو الوظائف العليا لغرض توعيتهم بأمهية معايري  تأمنيعلى شركات ال

  القرارات الرشيدة؛ إختاذاملايل الدولية ودورها يف عملية  بالغاإل

 ، من الضروري تعديلمع املتطلبات الدولية يتواءمضعف خمطط احملاسبة الوطين بشكل ال أما من ناحية  -



الفصل اخلامس .................................................................................................الدراسة امليدانية   362
   

 هذا املخطط لتحقيق املوائمة مع املتطلبات الدولية مع مراعاة خصوصية البيئة اجلزائرية؛

، من واجب املايل بالغاإلية اجلزائرية عن بنية الدول املطبقة ملعايري قتصادالبنية اإل إختالففيما خيص  -

 على دراسة باجلزائر إجراء تأميينوالرقابة على النشاط الاملتخصصني واملشرعيني وجهات اإلشراف 

 تأمنيوأنشطته، والقيام بتعديالت عليها مبا خيدم قطاع ال تأمنياملعايري الدولية ذات العالقة بشركات ال

  ؛ ية باجلزائرقتصادوما يوافق البيئة اإل يف اجلزائر والقطاعات املساندة له

يعد من بني  ة من مزاياهاستفادية وضعف اإللكرتوناحملاسبية اإل نظمةاأل إعتمادكما أن عدم  -

، لذا وجب عليها التحول من النظام اليدوي إىل النظام تأمنيالصعوبات اليت تواجهها شركات ال

ية الواسعة، السيما لكرتونالنظمة اإل إعتماد لتخفيض التكاليف إىل احلد األدىن وحتقيق مزايا لكرتويناإل

 ؛تأمنيبالتقارير املالية اليت ختدم اإلدارة والطراف ذات املصاحل بشركات الما يتعلق 

تستطيع اجلزائر أن ختفف من هذا و ، رأس املال اخلاص ستقطابإل ةية ناجعإقتصاد آليةعدم وجود  -

بشكل عام وتقدمي آليات ية قتصادية شاملة لتطوير األنشطة اإلإقتصاداملعوق من خالل إعداد دراسة 

ية املختلفة، قتصاديف امليادين والقطاعات اإل ستثماررأس املال األجنيب والعريب لإل ستقطابمقبولة إل

العاملة يف اجلزائر حملية   تأمنيفضال عن دعم توجهات وتلبية متطلبات التطوير اليت تقرتحها شركات ال

 أو أجنبية؛كانت 

 الشركات املقدمة من قبل تأمنيعدم تنوع خدمات الو عدم وجود منافسة حقيقية أما فيما خيص  -

اية، على الدولة أن توفر وسائل لدعم التنوع يف اتأمينال  .خلدمات املقدمة ومتعلقا

  :وميكن تلخيص النتائج اإلحصائية للمحاور األربعة اخلاصة بالدراسة يف اجلدول التايل  
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  ملخص نتائج الدراسة اإلحصائية للمحاور): 27-5(الجدول رقم 
الوسط   المحور

  الحسابي
 نحرافاإل

  المعياري
الوزن 
  النسبي

معامل 
  ختالفاإل

تجاهات إ  الترتيب
  اإلجابة

قــادرة علــى  تــأمنيتعــد البنيــة املاليــة لشــركات ال :ولالمحــور األ
املـايل  بـالغاملفاهيمي للمحاسبة وفقا معايري اإل طارباإل لتزاماإل

  .الدولية

3.64  
  

  عالية  4 27.28% 72.8%  0.993

قــادرة علــى  تــأمنيتعــد البنيــة املاليــة لشـركات ال :الثــاني محـورال
  .املايل الدولية بالغتبين وتطبيق معايري اإل

  عالية  3 20.82% 73.4%  0.764  3.67

القرارات يف  إختاذمن  تأمنيتتمكن شركات ال: الثالثلمحور ا
  .املايل الدولية بالغحالة تطبيق معايري اإل

  عالية  2 18.38% 74%  0.68  3.70

 تـأمنيهناك معوقات حتول دون قدرة شـركات ال:الرابع محورال
  .املايل الدولية بالغعلى تطبيق معايري اإل

  عالية  1 18.57% 65.8%  0.728  3.92

  عالية  /  %21.21 %74.64  0.791  3.73  جمالياإل

  spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر  

عالية مـن  ةإستجابيبني اجلدول وحسب املؤشرات اإلحصائية أن فقرات حماور اإلستبانة األربعة حققت       

يـدل علـى متركـز  0.791معيـاري  إحنـرافو  3.73العينة، حيث كان املتوسط احلسايب العام لإلسـتبانة  أفرادقبل 

، %74.64وبوزن نسيب بلغ   %21.21 ختالفإجابات املستجوبني حول الوسط احلسايب، وقدر معامل اإل

  .العينة أفرادمما يشري إىل درجة موافقة عالية من قبل 

 :الدراسة متغيرات نحو عينة البحث أفراد إتفاق دارسة -3

، ونريـد مـن خـالل املؤشـرات اإلحصـائية سـتبيانالعينة حنـو حمـاور وفقـرات اإل أفرادإجتاهات  سابقانا تناول        

املبحوثني على اإلجابة على فقرات احملاور، وسوف نستخدم حتليـل التبـاين  فراداأل إتفاقاآلن معرفة مدى توافق و 

ات متسـاوية نقبـل بـأن حبيـث إذا كانـت املتوسـط تـأمنياألحادي من خالل حتليـل املتوسـطات اخلاصـة بشـركات ال

د أحـد الفـروض بـد مـن حتقيـق فـرض جتـانس التبـاين حيـث يعـ لكن قبـل إجـراء حتليـل التبـاين فإنـه الا، إتفاقهناك 

 ليفــين، ويف الغالــب عنــدما إختبــارا هلـذا الغــرض وهــو إختبــار  spss، ويــوفر برنــامج ختبــارإلجــراء هــذا اإل األساسـية

     التباينات غري متساوية فإن ذلك يؤدي إىل عدم حتقق شرط التوزيع الطبيعي، حيث يفرتض أن اخلطأ تكون
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  :العشوائي له توزيع طبيعي كذلك، وسوف نوضح ذلك يف اجلدول املوايل 

  ليفن لتجانس التباين إختبار): 28-5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية   df1 df2  ليفن إختبار  المحاور
  0.735  304  3  0.596  ولالمحور األ

  0.063 304  3  2.363  المحور الثاني
  0.689 304  3  0.494  المحور الثالث
  0.054 304  3  1.235  المحور الرابع

 spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

فرضية جتانس التباين مقابل فرضية عدم التجانس، ومبا أن مستوى املعنوية  إختباراجلدول نتيجة  يبني    

، فإن ذلك يدعونا إىل قبول فرضية جتانس التباين وهو ما ميكننا من 0.05بالنسبة للمحاور كان أكرب من 

  :إجراء حتليل التباين بإجتاه حماور الدراسة على النحو التايل

  العينة نحو محاور الدراسة أفرادتحليل التباين التجاهات ): 29-5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  المحاور
المحور 

  ولاأل
  0.218  1.551  0.076  3  0.227  بين المجموعات

  0.049  304  14.896  داخل المجموعات
  /  307  15.123  اإلجمالي

 المحور
  الثاني

  0.270  1.356  0.065  3  0.195  بين المجموعات
  0.048  304  14.592  داخل المجموعات

  /  307  14.787  اإلجمالي
  0.140  1.622  0.138  3  0.414  بين المجموعات  

المحور 
  الثالث

  0.085  304  25.84  داخل المجموعات
  /  307  26.254  اإلجمالي

المحور 
  الرابع

  0.175  1.927  0.179  3  0.537  بين المجموعات
  0.093  304  28.272  داخل المجموعات

  /  307  28.809  اإلجمالي
 spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر
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  :الفرضيتني التاليتني إختباريبني ) 29- 5(رقم اجلدول           

العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري  أفرادال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجتاه : الفرضية العدمية

 ؛تأمنيشركة ال

العينة حول حماور الدراسة تعزى إىل متغري شركة  أفرادتوجد فروق ذات داللة إحصائية إلجتاه : الفرضية البديلة

  .تأمنيال

، 0.05أكرب من نالحظ من خالل النائج املتوصل إليها جلميع حماور الدراسة أن مستوى املعنوية كان        

ـــ ولللمحور األ 0.218حيث بلغ  للمحور الثاين، أما بالنسبة للمحور الثالث والرابع  0.270، وكان مساو ل

ــ ــ ال توجد فروق  :على التوايل، مما يدعونا إىل قبول الفرضية العدمية اليت تقول 0.175و  0.140: فلقد قدر بـ

، أي أن تأمنيشركة التعزى إىل متغري واليت ل حماور الدراسة العينة حو  أفرادذات داللة إحصائية إلجتاه 

م على فقرات اإل  .اليت ينتمون إليها تأمنيحسب شركة ال ستبياناملستجوبني ال ختتلف إجابا

 :فرضيات الدراسة إختبار  -4

 ختبارإل One sample T.Test إختبار إستخدامإىل  ةالباحث تفرضيات الدراسة جلأ إختبارجل أمن 

املفاهيمي للمحاسبة املالية  طارباإل لتزاماإلعلى  تأمنيالعينة على تقييمهم لقدرة شركات ال أفرادمدى إمجاع 

ومعايري ) 4(املايل الدويل رقم  بالغاملايل الدولية، وذلك وفقا ملعيار اإل بالغتبين وتطبيق فقرات معايري اإلو 

والوقوف على مدى مسامهة تبين وتطبيق معايري  ، وكذائريف اجلزا) 39و 32و 8، 7و 1(احملاسبة الدولية رقم 

معرفة املعوقات اليت تتعرض هلا شركات ، و القرارات إختاذمن  تأمنياملايل الدولية يف متكني شركات ال بالغاإل

 حمتواها على يوافقون العينة أفراد أن مبعىن جيابيةإ الفقرة وتكوناملايل الدولية،  بالغلتبين وتطبيق معايري اإل  تأمنيال

 تهقيم كانت املعنوية مستوى أو (1.99) تساوي واليت اجلدولية(t) احملسوبة أكرب من قيمة  (t) كانت قيمة   إذا

 على يوافقون العينة ال أفراد أن مبعىن سلبية الفقرة وتكون ،% 50 من أكرب النسيب والوزن (0.05) من أقل

 املعنوية مستوى أو )1.99-( تساوي واليت اجلدولية  (t)قيمة من أصغر احملسوبة (t) قيمة كانت إذا حمتواها
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 املعنوية مستوى كان إذا حمايدة الفقرة يف العينة آراء وتكون%  50 من أقل النسيب والوزن (0.05) نم أقل

 اتإستجابيف  الفروق ختبارذلك إلو  One way Anova test إختبارمت حساب  وكذلك، 0.05ن م أكرب

  :، وإختبار شيفه، وذلك كما يليللمتغريات الدميوغرافية تبعا العينة أفراد

المفاهيمي  طارباإل لتزامقادرة على اإل تأمينتعد البنية المالية لشركات ال: ىولالفرضية األ إختبار -4-1

  :المالي الدولية بالغا معايير اإلللمحاسبة وفق

املفاهيمي للمحاسبة  طارباإل لتزامقادرة على اإل تأمنيتعد البنية املالية لشركات الال : الفرضية العدمية -

  ؛العينة املستجوبة أفرادوجهة نظر من  املايل الدولية بالغوفقا معايري اإل

املفاهيمي للمحاسبة وفقا  طارباإل لتزامقادرة على اإل تأمنيتعد البنية املالية لشركات ال: الفرضية البديلة -

 .العينة املستجوبة أفرادمن وجهة نظر  املايل الدولية بالغمعايري اإل

، ويبني (One Sample T test)الواحدة  للعينة t إختبار الفرضية هذه ختبارت الباحثة إلإستخدم        

اجلدولية واليت بلغت   tلكل فقرة من فقرات احملور كان أكرب من قيمةt  إختبارأن قيمة ) 30 -5(اجلدول رقم 

من  أقلوهي  0000.وبلغت مستوى داللة  9.332لفقرات احملور ككل  t إختبارحيث كانت قيمة  ،1.96

قادرة على  تأمينتعد البنية المالية لشركات ال"، وهذا يدل على رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة 0.05

  ".0.05عند مستوى داللة  المالي الدولية بالغالمفاهيمي للمحاسبة وفقا معايير اإل طارباإل لتزاماإل
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  ىولللفرضية األ  tإختبار): 30-5(الجدول رقم 
  رقم

  الفقرات
t المحسوبة  

  
  الداللةمستوى 

 041. 11.620  توفري معلومات مالية ذات فائدة ملتخذي القرارات   .1
 000. 12.714  ستيعاب املعلومات املاليةإعلى قدرة متخذو القرارات    .2
 000. 6.677  يف املركز املايل للشركة والتغريات اليت تطرأ عليه األداءوضوح    .3
 000. 5.558  ستحقاقاإل أساس لتزاماإل   .4
 000. 3.713  يةستمرار بفرضية اإل لتزاماإل   .5
 000. 9.299  حتقيق خاصية القابلية للفهم يف البيانات املالية   .6
 000. 9.280  حتقيق خاصية املالءمة يف البيانات املالية   .7
 008. 1.620  حتقيق خاصية املادية يف البيانات املالية   .8
 000. 12.714  حتقيق خاصية املوثوقية يف البيانات املالية   .9
 000. 6.677  حتقيق خاصية التمثيل الصادق يف البيانات املالية   .10
 000. 5.558  حتقيق خاصية توفر اجلوهر قبل الشكل يف البيانات املالية   .11
 000. 3.713  يف البيانات املالية حتقيق خاصية احليادية   .12
 000. 9.299  يف البيانات املالية) احلذر(حتقيق خاصية التحفظ    .13
  003.  6.486  كتمال يف البيانات املاليةحتقيق خاصية اإل    .14
  001.  9.701  حتقيق خاصية قابلية املقارنة يف البيانات املالية   .15
  004.  10.734  املناسبالقدرة يف تزويد البيانات املالية يف التوقيت    .16
 000.  9.545  القدرة على املوازنة بني التكلفة واملنفعة   .17
 000.  8.245  القدرة على املوازنة بني مجيع اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية   .18
 000.  6.536  عرض القوائم املالية بطريقة صحيحة وعادلة   .19
 000.  9.027  املالية تالبياناالقدرة على قياس مجيع عناصر    .20
 000.  5.484  قوائم املاليةالتوفري مجيع عناصر    .21
 000.  7.020  ألصوللاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر     .22
 000.  9.456  اتلتزامإللاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .23
 000.  4.424  قوق امللكيةحلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .24
 000.  7.658  ألداءلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .25
 000.  11.396  لدخل لاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .26
 000.  5.330  لمصروفاتلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .27

 000. 9.332  اإلجمالي  
 spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر
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 ختبـار، وإلوىلالعينـة حـول الفرضـية األ أفـرادفـروق مـن وجهـة نظـر هنـاك وجيب علينا معرفة ما إذا كانت   

وكانــت ، للمتغــريات الدميوغرافيــة تبعــا One way Anova test حتليــل التبــاين األحــادي  إســتخدامذلــك جيــب 

  :الفرضيات كما يلي

حــول قـــدرة  إحصـــائية بــني آراء عينــة الدراســـةفروقــات معنويـــة ذات داللــة ال توجــد  :الفرضــية العدميـــة -

  املفاهيمي للمحاسبة املالية؛ طارباإل لتزامعلى اإل تأمنيشركات ال

حــول قــدرة  فروقـات معنويــة ذات داللـة إحصــائية بـني آراء عينــة الدراسـةتوجـد توجــد  :الفرضـية البديلــة -

  .املفاهيمي للمحاسبة املالية طارباإل لتزامعلى اإل تأمنيشركات ال

  :ولقد جاءت النتائج اإلحصائية وفقا للجدول املوايل

  ىولالفرضية األللفروق في وجهات نظر العينة حول  األحادي نتائج تحليل التباين): 31-5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.000  18.47  2.161  3  6.482  بين المجموعات
  0.117  304  35.448  داخل المجموعات

  /  307  41.930  اإلجمالي
المؤهل 
  العلمي

  0.000  13.648  1.474  3  4.422  بين المجموعات
  0.108  304  32.778  داخل المجموعات

  /  307  37.200  اإلجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.000  22.798  1.915  3  5.745  بين المجموعات

  0.084  304  25.785  داخل المجموعات
  /  307  31.530  اإلجمالي

  0.000  22.917  3.048  3  9.145  بين المجموعات  الخبرة
  0.133  304  40.562  داخل المجموعات

  /  307  49.707  اإلجمالي
 spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

حـول قـدرة  عينـة الدراسـة املسـتجوبة آراء يف إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـني اجلـدول أعـاله 

حيـث بلغـت ، املـايل الدوليـة بـالغوفقا معـايري اإل املفاهيمي للمحاسبة املالية طارباإل لتزامعلى اإل تأمنيشركات ال

، وقــدرت بالتخصــص 13.648، أمــا املؤهــل العلمــي فلقــد بلغــت 18.47وظيفــة احلاليــة الاحملســوبة يف  fقيمــة 
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وكــل ، لكـل املتغــريات الدميغرافيـة 0.000ومسـتوى معنويــة  علـى التــوايل 22.917و 22.798واخلــربة العلمـي 

، ومنـه نسـتنتج 0.05عنـد مسـتوى معنويـة  2.60اجلدوليـة الـذي كانـت قيمتهـا  fاحملسوبة هـي أكـرب مـن  fقيم 

بـين آراء العينـة إحصـائية  ذات داللـةيوجـد فـروق أنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة أي أنـه 

ـــة حـــول المســـتجوبة  ـــأمينقـــدرة شـــركات ال تعـــزى للبيانـــات الديمغرافي المفـــاهيمي  طـــارباإل لتـــزامعلـــى اإل ت

  .للمحاسبة المالية

وملعرفـة مصــدر التـأثري بــني متوسـطات الفئــات املشـمولة بالدراســة لـدور حماســبة شـركات التــأمني يف إختــاذ 

املايل الدولية، إستخدمت الباحثة إختبار شـيفيه للمقارنـات البعديـة بـني املتوسـطات القرارات وفق معايري اإلبالغ 

  ).32-5(احلسابية، للكشف عن مصدر هذا التأثري، كما هو موضح باجلدول 

قدرة شركات   نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 32-5(الجدول رقم 
  المفاهيمي للمحاسبة المالية طارم باإلالتأمين على اإللتزا

لس الوطين للمحاسبة  مدراء وحماسبني الشركات  الفئات   جهات اإلشراف والرقابة  ا
  0.28915  *0.50726  -  مدراء وحماسبني الشركات
لس الوطين للمحاسبة   0.21812  -  -  ا
  -  -  -  جهات اإلشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى داللة إحصائية *

قـدرة شــركات التــأمني علــى اإللتــزام حــول  مـن خــالل اجلــدول تبــني أن هنـاك إختالفــا ذا داللــة إحصــائية 

لـــس الـــوطين للمحاســـبة ومـــدراء وحماســـبني الشـــركات بقيمـــة بلغـــت  املفـــاهيمي للمحاســـبة املاليـــة طـــارباإل بـــني ا

باملقارنـــة مـــع املتوســـط  3.78مــدراء وحماســـبني شـــركات التـــأمني مبتوســـط حســايب بلـــغ  وذلــك لصـــاحل *0.50726

ــــ احلســـايب للمجلـــس الـــو  أن مـــدراء وحماســـبني  وميكـــن تفســـري هـــذه النتيجـــة إىل، 3.46طين للمحاســـبة املقـــدر بـــ

  . هي األكثر إطالعا وإستخداما حملاسبة شركات التأمني شركات التأمني
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 بالغق معايير اإلقادرة على تبني وتطبي تأمينتعد البنية المالية لشركات ال: الفرضية الثانية إختبار -4-2

  :العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر المالي الدولية

املايل  بالغقادرة على تبين وتطبيق معايري اإل تأمنيتعد البنية املالية لشركات الال  :الفرضية العدمية -

 العينة املستجوبة، أفراد، من وجهة نظر الدولية

 املايل الدولية بالغقادرة على تبين وتطبيق معايري اإل تأمنيالبنية املالية لشركات التعد : الفرضية البديلة -

  .العينة املستجوبة أفرادمن وجهة نظر 

عند  13.245بلغت احملسوبة جلميع فقرات احملور الثاين  tأن قيمة ) 33-5(يوضح اجلدول رقم 

مما جيعلنا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية ، 1.96 أكرب من اجلدوليةولقد كانت  0.05مستوى معنوية 

، من المالي الدولية بالغقادرة على تبني وتطبيق معايير اإل تأمينالبنية المالية لشركات الأن  البديلة أي

  .العينة المستجوبة أفرادوجهة نظر 

  : الفرضية الثانية ختبارويوضح لنا اجلدول أدناه املؤشرات االحصائية إل  

  للفرضية الثانية  tإختبار): 33-5(رقم الجدول 
  رقم

  الفقرات
t المحسوبة  

  
  الداللةمستوى 

 000. 8.894  )امليزانية(عن قائمة املركز املايل  واإلفصاح إعداد .1
 000. 8.644  عن قائمة الدخل الشامل واإلفصاح إعداد .2
 000. 3.926  عن قائمة التدفقات النقدية واإلفصاح إعداد .3
 000. 4.961  عن بيان التغري يف حقوق امللكية واإلفصاح إعداد .4
 000. 8.449  عن معلومات القيمة العادلة اإلفصاح .5
 000. 20.712  وفقا لدرجة سيولتها األصولتصنيف  .6
 000. 11.240  األجلوطويل  ولاات وفقا للمتدلتزامتصنيف اإل .7
 000. 9.960  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة املباشرة إعداد .8
 000. 11.166  عدد من املراحل إىلتفصيل الدخل  .9

 000. 5.954  متيز البنود التشغيلية يف قائمة التدفقات النقدية .10
 000. 5.196  متيز البنود التمويلية يف قائمة التدفقات النقدية .11
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 000. 9.810  ية يف قائمة التدفقات النقديةستثمار متيز البنود اإل .12
ات املالكني واألرباح إستثمار  عتباربعني اإل األخذأو اخلسائر مع  األرباحصايف  إظهار .13

معة    ا
8.080 .000 

 009. 7.114  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غري املباشرة إعداد .14
 000. 5.267  والتغيريات فيها عن السياسات احملاسبية اإلفصاح .15
 000. 9.199  معاجلة التغيري يف التقديرات احملاسبية .16
 000. 6.618  السنوات املالية السابقة غري املكتشفة أخطاءمعاجلة  .17
 000. 7.928  املالية األدواتتعريف  .18
 032. 22.312  املالية يف بيانات الشركة األدواتعن  اإلفصاح .19
 013. 2.508  نئتمااإلعن خماطر  اإلفصاح .20
 000. 5.405  واإليضاحاتعن السياسات احملاسبية  واإلفصاح إعداد .21
 000. 4.239  املالية باألدواتعرتاف القدرة على القياس واإل .22
ا لتاريخ اإل(املالية  األدواتالقدرة على تصنيف  .23 ا لغايات ستحقاقاحملتفظ  ، واحملتفظ 

ا كجاهزة للبيع   )املتاجرة، واحملتفظ 
3.003 .003 

 001. 13.453  األجنبيةعن خطر سعر السوق وخطر سعر صرف العمالت  اإلفصاح .24
حقوق املسامهني يف  أوات إلتزام أواملالية سواء كانت موجودات  األدواتقياس  ةقدر  .25

  خرآمشروع 
2.436 .016 

 000. 9.492  39 عياراملاملالية بالقيمة العادلة وفقا لنصوص  األدواتالقدرة على قياس مجيع  .26
 000. 9.673  39التقييم وفقا لنصوص معيار رقم  إعادةالقدرة على معاجلة فروق  .27
 004. 11.279  تأمنيالقدرة على تعريف عقد ال .28
 000. 8.894  )4(املايل رقم  بالغاإلالعقود اليت ال ختضع ملعيار  إستثناءالقدرة على  .29

 011. 13.254  اإلجمالي
  spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

الثانيـــة، العينــة حـــول الفرضــية  أفـــرادفــروق مــن وجهـــة نظــر هنـــاك علينـــا معرفــة مـــا إذا كانــت  وكــان لزامــا

، تبعـا للمتغـريات الدميوغرافيــة One way Anova testحتليـل التبـاين األحـادي   إســتخدامذلـك جيـب  ختبـاروإل

  :وكانت الفرضيات كما يلي

   حول قدرة فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسةال توجد  :الفرضية العدمية -

  ؛املايل الدولية بالغتبين وتطبيق معايري اإل على تأمنيشركات ال
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حــول قــدرة  فروقـات معنويــة ذات داللـة إحصــائية بـني آراء عينــة الدراسـةتوجـد توجــد  :الفرضـية البديلــة -

  .املايل الدولية بالغتبين وتطبيق معايري اإلعلى  تأمنيشركات ال

  :ولقد جاءت النتائج اإلحصائية وفقا للجدول املوايل

  الثانيةنتائج تحليل التباين األحادي للفروق في وجهات نظر العينة حول الفرضية  ):34- 5(رقم الجدول 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.000 1.803 0.613  3 1.840  بين المجموعات
 0.34  304 103.324  داخل المجموعات

  /  307 105.164  اإلجمالي
المؤهل 
  العلمي

  0.000  5.436 1.783  3 5.350  بين المجموعات
 0.328  304 99.813  داخل المجموعات

  /  307 105.163  اإلجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.000  1.493 0.506  3 1.518  بين المجموعات

 0.339  304 102.954  داخل المجموعات

  /  307  104.472  اإلجمالي
  0.000  4.479  1.487  3 4.461  بين المجموعات  الخبرة

 0.332  304 100.976  داخل المجموعات
  /  307  105.437  اإلجمالي

  spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

عينـة الدراسـة املسـتجوبة حـول قـدرة  آراء يف إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـني اجلـدول أعـاله 

احملسـوبة يف الوظيفـة احلاليـة  fحيـث بلغـت قيمـة  ،الدوليـةاملـايل  بـالغتبين وتطبيـق معـايري اإلعلى  تأمنيشركات ال

 4.479و 1.493، وقــدرت بالتخصــص العلمــي واخلــربة 5.436، أمــا املؤهــل العلمــي فلقــد بلغــت 1.803

اجلدوليــة  fاحملسـوبة هـي أكــرب مـن  fلكـل املتغــريات الدميغرافيـة، وكـل قــيم  0.000علـى التـوايل ومســتوى معنويـة 

ــة  2.60الــذي كانــت قيمتهــا  ــة وقبــول 0.05عنــد مســتوى معنوي ــتم رفــض الفرضــية العدمي ــه ي ــه نســتنتج أن ، ومن

تجوبة تعــــزى للبيانــــات يوجــــد فــــروق ذات داللـــة إحصــــائية بــــين آراء العينـــة المســــالفرضـــية البديلــــة أي أنـــه 

  .المالي الدولية بالغتبني وتطبيق معايير اإلعلى  تأمينقدرة شركات الالديمغرافية فيما يخص 
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: مـدراء وحماسـيب شـركات التـأمني بقيمـة بلغـتلصـاحل أنه توجد فروق متيـل ) 35-5(ويبني اجلدول رقم 

ـــادرة  *0.62399 ـــأمني ق ـــث كـــان تقـــديرهم أن شـــركات الت ـــى حي ـــةعل ـــالغ املـــايل الدولي ـــق معـــايري اإلب ـــين وتطبي  تب

ــالغ  3.70ومبتوســط حســايب  ــة مــع املتوســط احلســايب للمجلــس الــوطين للمحاســبة الب ، وأن هنــاك 3.44باملقارن

بني مـدراء  وتطبيق معايري اإلبالغ املايل الدوليةإختالفا ذات داللة إحصائية حول قدرة شركات التأمني على تبين 

وذلــك لصــاحل مــدراء وحماســيب ، *0.34782وحماســيب شــركات التــأمني وجهــات اإلشــراف والرقابــة بقيمــة بلغــت 

  .3.66 باملقارنة مع املتوسط احلسايب جلهات اإلشراف والرقابة البالغ 3.70الشركات مبتوسط حسايب 

قدرة شركات   نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 35-5(الجدول رقم 
  اإلبالغ المالي الدوليةتبني وتطبيق معايير التأمين على 

لس الوطين للمحاسبة  مدراء وحماسبني الشركات  الفئات   جهات اإلشراف والرقابة  ا
  *0.34782  *0.62399  -  مدراء وحماسبني الشركات
لس الوطين للمحاسبة   0.28214  -  -  ا
  -  -  -  جهات اإلشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى داللة إحصائية *

 بالغق معايير اإلالقرارات في حالة تطبي إتخاذمن  تأمينتتمكن شركات ال: الفرضية الثالثة إختبار -4-3
  :العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر المالي الدولية

املايل  بالغالقرارات يف حالة تطبيق معايري اإل إختاذمن  تأمنيتتمكن شركات الال  :الفرضية العدمية -

 العينة املستجوبة، أفراد، من وجهة نظر الدولية

املايل  بالغالقرارات يف حالة تطبيق معايري اإل إختاذمن  تأمنيتتمكن شركات ال: الفرضية البديلة -

  .العينة املستجوبة أفراد، من وجهة نظر الدولية

عند مستوى  10.256بلغت احملسوبة جلميع فقرات احملور الثاين  tأن قيمة ) 36- 5(يوضح اجلدول رقم   

البديلة  ، مما جيعلنا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية1.96 أكرب من اجلدوليةولقد كانت  0.05معنوية 

  وجهةمن  المالي الدولية بالغتطبيق معايير اإلتتمكن من إتخاذ القرارات في حالة  شركات التأمينأي أن 

  .العينة المستجوبة أفرادنظر 
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  : لثةالفرضية الثا ختبارأدناه املؤشرات االحصائية إلويوضح لنا اجلدول   

  الثالثة للفرضية  tإختبار): 36-5(الجدول رقم 
  المحسوبة t  الفقرات  رقم

  
  الداللةمستوى 

 000. 12.442  املخاطر إدارة .1
 000. 8.782  يةستثمار احملافظ اإل إدارة .2
 000. 8.599   تأمنيات احملتملة لتغطية عقود اللتزاماإل إدارة .3
 000. 9.069  املالية األدواتات الشركة يف إستثمار  إدارة .4
 000. 7.644  قرتاضاإل إدارة .5
 000. 4.375  على احلياة تأمنيالعام وال تأمنيال إدارة .6
 000. 11.225  التخطيط ودراسات اجلدوى إدارة .7
 000. 10.980  تأمنيال إعادة إدارة .8
 000. 4.321  حقوق امللكية إدارة .9

 000. 10.256  اإلجمالي
 spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

ذلـك  ختبـارالثالثـة، وإلالعينـة حـول الفرضـية  أفـرادفـروق مـن وجهـة نظـر هناك معرفة ما إذا كانت  وجيب

، وكانـت الفرضـيات تبعـا للمتغـريات الدميوغرافيـة One way Anova testحتليل التباين األحـادي   إستخدامجيب 

  :يليكما 

ــة - ــة الدراســةد ال توجــ :الفرضــية العدمي كــن متحــول  فروقــات معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــني آراء عين

  ؛املايل الدولية بالغالقرارات يف حالة تطبيق معايري اإل إختاذمن  تأمنيشركات ال

متكـن حـول  فروقـات معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـني آراء عينـة الدراسـةتوجـد توجـد  :الفرضية البديلة -

  .املايل الدولية بالغتطبيق معايري اإليف حالة القرارات  إختاذمن  تأمنيشركات ال

  :ولقد جاءت النتائج اإلحصائية وفقا للجدول املوايل
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  الثالثةنتائج تحليل التباين األحادي للفروق في وجهات نظر العينة حول الفرضية ): 37- 5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  المربعاتمجموع   التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.004 10.094 3.543  3 10.628  بين المجموعات
 0.351  304 106.620  داخل المجموعات

  /  307 117.248  اإلجمالي
المؤهل 
  العلمي

 12.040 4.154  3 12.462  بين المجموعات
 

0.000  
 0.345  304 104.786  داخل المجموعات

  /  307 117.248  اإلجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.000  18.238 5.964  3 17.893  بين المجموعات

 0.327  304 99.356  داخل المجموعات

  /  307 117.248  اإلجمالي
  0.013 9.805 3.265  3 9.795  بين المجموعات  الخبرة

 0.333  304 101.177  داخل المجموعات

  /  307 110.972  اإلجمالي
  spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

حـول عينـة الدراسـة املسـتجوبة حـول  آراء يف إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـني اجلـدول أعـاله 

 f، حيــث بلغــت قيمــة املــايل الدوليــة بــالغالقــرارات يف حالــة تطبيــق معــايري اإل إختــاذمــن  تــأمنيمتكــن شــركات ال

، وقـدرت بالتخصـص العلمـي 12.040، أما املؤهل العلمـي فلقـد بلغـت 10.094احملسوبة يف الوظيفة احلالية 

ـــة  9.805و 18.238واخلـــربة  ـــوايل ومســـتوى معنوي ـــيم  0.000علـــى الت ـــة، وكـــل ق  fلكـــل املتغـــريات الدميغرافي

، ومنـه نسـتنتج أنـه يـتم 0.05عنـد مسـتوى معنويـة  2.60اجلدولية الذي كانت قيمتها  fاحملسوبة هي أكرب من 

ـــه  ـــة أي أن ـــول الفرضـــية البديل ـــة وقب ـــة رفـــض الفرضـــية العدمي ـــين آراء العين ـــة إحصـــائية ب ـــروق ذات دالل يوجـــد ف

القـرارات فــي حالــة تطبيــق  إتخــاذمــن  تـأمينتمكــن شــركات ال زى للبيانــات الديمغرافيـة حــولالمسـتجوبة تعــ

  .المالي الدولية بالغمعايير اإل

وملعرفة مصدر اإلختالف بني متوسطات الفئات املشمولة بالدراسـة إلمكانيـة شـركات التـأمني مـن إختـاذ   

قمنا بإستخدام إختبار شيفيه كما هو موضح يف اجلـدول رقـم ، معايري اإلبالغ املايل الدوليةالقرار يف حالة تطبيق 

  ، وقد تبني انه هناك إختالفا ذا داللة إحصائية بني مدراء وحماسيب شركات التأمني وجهات اإلشراف )5-38(
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باملقارنـة  3.95وذلك لصاحل مدراء حماسيب شركات التأمني مبتوسط حسايب  *0.44200والرقابة بقيمة بلغت 

  .3.65جلهات اإلشراف والرقابة احلسايب  مع املتوسط

تمكن  نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 38-5(الجدول رقم 
  .من إتخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدوليةشركات التأمين 

لس الوطين للمحاسبة  مدراء وحماسبني الشركات  الفئات   جهات اإلشراف والرقابة  ا
  *0.44200  0.36541  -  مدراء وحماسبني الشركات
لس الوطين للمحاسبة   -  -  -  ا
  -  0.23684  -  جهات اإلشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى داللة إحصائية *

على تطبيق معايير  تأمينهناك معوقات تحول دون قدرة شركات ال: الفرضية الرابعة إختبار -4-4

   :العينة المستجوبة أفراد، من وجهة نظر المالي الدولية بالغاإل

املايل  بالغمعايري اإلعلى تطبيق  تأمنيمعوقات حتول دون قدرة شركات ال توجدال :الفرضية العدمية -

 ؛العينة املستجوبة أفراد، من وجهة نظر الدولية

املايل  بالغعلى تطبيق معايري اإل تأمنيمعوقات حتول دون قدرة شركات ال التوجد: الفرضية البديلة -

  .العينة املستجوبة أفراد، من وجهة نظر الدولية

عند  14.857بلغت احملسوبة جلميع فقرات احملور الثاين  tأن قيمة ) 39-5(يوضح اجلدول رقم    

، مما جيعلنا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية 1.96 أكرب من اجلدوليةولقد كانت  0.05مستوى معنوية 

 ،المالي الدولية بالغعلى تطبيق معايير اإل تأمينتحول دون قدرة شركات ال توجد معوقاته البديلة  أي أن

  .العينة المستجوبة أفرادمن وجهة نظر 

  : لثةالفرضية الثا ختبارويوضح لنا اجلدول أدناه املؤشرات االحصائية إل  
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  الرابعةللفرضية   tإختبار): 39-5(الجدول رقم 
  رقم

  الفقرات
t المحسوبة  

  
  الداللةمستوى 

 041. 6.026  املايل الدولية بالغاإلعلى دراية مبعايري  نيمتخصص حماسبنيعدم وجود  .1
 031. 11.776  بنية حتتية جيدة على املستوى احلكومي  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  .2
عدم وجود مدققي حسابات خارجيني على مستوى مهين عايل وذوي دراية جيدة مبعايري  .3

  املايل الدولية بالغاإل
5.014 .032 

 050. 3.097  و مجعية مهنية متخصصة مبهنيت احملاسبة والتدقيقأعدم وجود نقابة للمحاسبني  .4
 028. 30.793  عدم وجود سوق مايل حقيقي فاعل يف اجلزائر .5
 030. 6.356  تأمنيفؤ يف شركات الكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع .6
 030. 18.439   تأمنيالعدم خصخصة شركات  .7
 020. 11.660  تأمنيامللكية احلالية لشركات ال آلية .8

 050. 8.371  بأمهية النظام احملاسيب املبين على معايري دولية تأمنيشركات ال إداراتجهل  .9
 050. 21.863  املايل الدولية  بالغاإلوضوع معايري مب األكادمييالتأهيل  ضعف .10
 050. 1.171  املايل الدولية ومقاومتها للتغيري بالغاإلمعايري  إعتمادمن  تأمنيشركات ال إداراتختوف  .11
 030. 15.156  ضعف خمطط احملاسبة الوطين بشكل ال يتوائم مع املتطلبات الدولية .12
 050. 28.698  املايل  بالغاإلية اجلزائرية عن بنية الدول املطبقة ملعايري قتصادالبنية اإل إختالف .13
 040. 12.705  ة من مزاياهاستفادية وضعف اإللكرتوناإلاحملاسبية  نظمةاأل إعتمادعدم  .14

 040. 23.161  رأس املال اخلاص ستقطابإل ةية ناجعإقتصاد آليةعدم وجود  .15
 003. 26.190  تأمنيعدم وجود منافسة حقيقية يف قطاع ال .16

 025. 14.857  اإلمجايل
 spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

ذلـك  ختبـارالثالثـة، وإلالعينـة حـول الفرضـية  أفـرادفـروق مـن وجهـة نظـر هناك معرفة ما إذا كانت  وجيب

ــاين األحــادي   إســتخدامجيــب  وكانــت ، تبعــا للمتغــريات الدميوغرافيــة One way Anova testحتليــل التب

  :الفرضيات كما يلي

ــة - ــة الدراســةد ال توجــ :الفرضــية العدمي ــة إحصــائية بــني آراء عين وجــود حــول  فروقــات معنويــة ذات دالل

 ؛املايل الدولية بالغعلى تطبيق معايري اإل تأمنيمعوقات حتول دون قدرة شركات ال

وجـود حـول  عينـة الدراسـةفروقـات معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـني آراء توجد توجـد  :الفرضية البديلة -

  .املايل الدولية بالغعلى تطبيق معايري اإل تأمنيحتول دون قدرة شركات المعوقات 
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  :ولقد جاءت النتائج اإلحصائية وفقا للجدول املوايل

  الرابعةنتائج تحليل التباين األحادي للفروق في وجهات نظر العينة حول الفرضية ): 40- 5(الجدول رقم 
  مستوى المعنوية  fقيمة   متوسط المربعات  df  مجموع المربعات  التباين مصدر  البيان

الوظيفة 
  الحالية

  0.000  4.919 2.297  3 6.891  بين المجموعات
 0.467  304 141.914  داخل المجموعات

  /  307 148.805  اإلجمالي
المؤهل 
  العلمي

  0.000  5.058 2.357  3 7.070  بين المجموعات
 0.466  304 141.735  داخل المجموعات

  /  307 148.805  اإلجمالي
التخصص 

  العلمي
  0.016  4.953 2.313  3 6.938  بين المجموعات

 0.467  304 141.867  داخل المجموعات

  /  307 148.805  اإلجمالي
  0.000  4.970  2.311  3 6.932  بين المجموعات  الخبرة

  0.465  304 141.532  داخل المجموعات
  /  307 148.464  اإلجمالي

  spssا على خمرجات نظام إعتماد: املصدر

وجـود عينـة الدراسـة املسـتجوبة حـول  آراء يف إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنـهيبـني اجلـدول أعـاله 

احملسـوبة  f، حيـث بلغـت قيمـة املـايل الدوليـة بالغعلى تطبيق معايري اإل تأمنيمعوقات حتول دون قدرة شركات ال

ـــة  ، وقـــدرت بالتخصـــص العلمـــي واخلـــربة 5.058، أمـــا املؤهـــل العلمـــي فلقـــد بلغـــت 4.919يف الوظيفـــة احلالي

احملسـوبة هـي  fلكـل املتغـريات الدميغرافيـة، وكـل قـيم  0.000على التوايل ومسـتوى معنويـة  4.970و 4.953

، ومنه نستنتج أنه يتم رفض الفرضـية 0.05عند مستوى معنوية  2.60اجلدولية الذي كانت قيمتها  fأكرب من 

ــه  يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين آراء العينــة المســتجوبة تعــزى العدميــة وقبــول الفرضــية البديلــة أي أن

 بــالغعلــى تطبيــق معــايير اإل تــأمينمعوقــات تحــول دون قــدرة شــركات الوجــود بيانــات الديمغرافيــة حــول لل

   .المالي الدولية
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شـركات  دون قـدرةوملعرفة مصدر التأثري بني متوسطات الفئات املشمولة بالدراسة لوجود معوقات حتـول 

التــأمني علـــى تطبيـــق معـــايري اإلبـــالغ املـــايل الدوليـــة، إســتخدمت الباحثـــة إختبـــار شـــيفيه للمقارنـــات البعديـــة بـــني 

  ).41-5(ل املتوسطات احلسابية، للكشف عن مصدر هذا التأثري، كما هو موضح باجلدو 

وجود معوقات  نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية حول): 41-5(الجدول رقم 
  تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدوليةقدرة شركات التأمين على  تحول دون

لس الوطين للمحاسبة  مدراء وحماسبني الشركات  الفئات   جهات اإلشراف والرقابة  ا
  *0.61638  0.32271  -  وحماسبني الشركاتمدراء 

لس الوطين للمحاسبة   -  -  -  ا
  -  0.15699  -  جهات اإلشراف والرقابة

  .0.05عند مستوى داللة إحصائية *

قـــدرة  وجـــود معوقـــات حتـــول دونحـــول مـــن خـــالل اجلـــدول تبـــني أن هنـــاك إختالفـــا ذا داللـــة إحصـــائية 

 وجهات اإلشراف والرقابة مدراء وحماسبني الشركاتبني تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية شركات التأمني على 

باملقارنـة مـع  3.67مـدراء وحماسـبني شـركات التـأمني مبتوسـط حسـايب بلـغ  وذلـك لصـاحل*0.61638بقيمة بلغت 

  .3.54املقدر بــــ جلهات اإلشراف والرقابة املتوسط احلسايب 
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  للمحاسبة املالية اإللتزام باإلطار املفاهيميشركات التأمني على مدى قدرة التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول ): 23-5(اجلدول رقم  

 
 

الوسط   درجة القدرة   الفقرات
  الحسابي

اإلنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  اإلختالف

تجاهات إ
  اإلجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا  المقياس

  1  عالية  24.05  82.4  0.991  0.982  4.12  0  0  16  240  52  ك  توفري معلومات مالية ذات فائدة ملتخذي القرارات .1

%  16.88  77.92  5.19  0  0  

  14  عالية  31.49  72.4  1.140  1.300  3.62  0  0  152  120  36  ك  ستيعاب املعلومات املاليةإقدرة متخذو القرارات على  .2

%  11.69  38.96  49.35  0  0  

يف املركز املايل للشركة والتغريات اليت تطرأ  األداءوضوح  .3
  عليه

  13  عالية  26.76  72.8  0.974  0.95  3.64  0  0  120  180  8  ك
%  2.60  58.44  38.96  0  0  

  18  عالية  30.77  70.4  1.083  1.173  3.52  0  18  150  100  40  ك  ستحقاقاإل أساسب لتزاماإل .4

%  12.99  32.47  48.70  5.84  0  

  14  عالية  27.29  72.4  0.988  0.976  3.62  0  0  152  120  36  ك  ستمراريةلتزام بفرضية اإلاإل .5

%  11.69  38.96  49.35  0  0        

  8  عالية  24.42  76  0.928  0.861  3.80  0  0  80  210  18  ك  اصية القابلية للفهم يف البيانات املالية حتقيق خ .6

%  5.84  68.18  25.97  0  0          

  16  عالية   21.53  71.8  0.773  0.597  3.59  0  25  90  180  13  ك  ة املالءمة يف البيانات املاليةحتقيق خاصي .7

%  4.22  58.44  29.22  8.12  0          

  3  عالية  28.34  79.4  1.125  1.266  3.97  0  0  98  210  18  ك  ة املادية يف البيانات املاليةحتقيق خاصي .8

%  5.84  68.18  31.82  0  0          

  20 عالية  25.47  70.2  0.894  0.799  3.51  0  0  170  120  18  ك  ة املوثوقية يف البيانات املاليةحتقيق خاصي .9
%  5.84  38.96  55.19  0  0          

  حتقيق خاصية التمثيل الصادق يف البيانات املالية .10
  

  23 عالية  31.59  68  1.074  1.153  3.40  0  18  180  80  30  ك

%  9.74  25.97  58.44  5.84  0          

  23 عالية  31.59  68  1.074  1.153  3.40  0  18  180  80  30  كحتقيق خاصية توفر اجلوهر قبل الشكل يف البيانات .11
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  للمحاسبة املالية اإللتزام باإلطار املفاهيميشركات التأمني على مدى قدرة التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول ): 23-5(اجلدول رقم  

 
 

          0  5.84  58.44  25.97  9.74  %  املالية

  11 عالية  28.48  73.8  1.051  1.105  3.69  0  18  120  110  60  ك  ة احليادية يف البيانات املاليةحتقيق خاصي.12

%  19.48  35.71  38.96  5.84  0            

  18 عالية  28.72  70.4  1.011  1.022  3.52  19  0  100  180  9  ك  يف البيانات املالية) احلذر( حتقيق خاصية التحفظ .13

%  2.92  58.44  32.47  0  6.17            

  5 عالية  23.19  77.2  0.895  0.801  3.86  0  0  80  192  36  ك  حتقيق خاصية اإلكتمال يف البيانات املالية.14

%  11.69  62.34  25.97  0  0            

  4 عالية  32.91  78.4  1.290  1.664  3.92  0  0  70  192  46  ك  حتقيق خاصية قابلية املقارنة يف البيانات املالية.15

%  14.93  62.34  22.73  0  0            

  9 عالية  24.07  74.2  0.893  0.797  3.71  0  0  180  38  90  ك  القدرة يف تزويد البيانات املالية يف التوقيت املناسب.16

%  29.22  12.34  58.44  0  0            

  25  متوسطة  27.73  66  0.915  0.837  3.30  0  12  190  106  0  ك  القدرة على املوازنة بني التكلفة واملنفعة.17

%  0  34.41  61.69  3.90  0            

القدرة على املوازنة بني مجيع اخلصائص النوعية .18
  للمعلومات احملاسبية

  16  عالية  22.87  71.8  0.821  0.674  3.59  0  14  104  185  5  ك

%  1.62  60.06  33.77  4.54  0            

  2 عالية  24.77  79.6  0.986  0.972  3.98  0  0  102  111  95  ك  عرض القوائم املالية بطريقة صحيحة وعادلة.19

%  30.84  36.04  33.12  0  0            

  7 عالية  25.36  76.8  0.974  0.949  3.84  0  15  45  223  25  ك  القدرة على قياس مجيع عناصر البيانات املالية.20

%  8.12  72.40  14.61  4.87  0            

  25  متوسطة  29.10  66  0.960  0.922  3.30  0  0  235  53  20  ك  للمركز املايلاملالية وفقا  توفري مجيع عناصر البيانات.21

%  6.49  17.21  76.30  0  0            

  27  متوسطة  28.29  65.4  0.925  0.856  3.27  0  0  245  43  20  ك  لألصول وفقا عناصر البيانات املاليةتوفري مجيع .22

%  6.49  13.96  79.45  0  0            

  12 عالية  29.56  73  1.079  1.164  3.65  0  12  113  130  53  ك  اتلتزاملإل توفري مجيع عناصر البيانات املالية وفقا.23
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  للمحاسبة املالية اإللتزام باإلطار املفاهيميشركات التأمني على مدى قدرة التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول ): 23-5(اجلدول رقم  

 
 

 
 SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا :المصدر

 
 

%  17.21  42.21  36.69  3.90  0            

  22 عالية  28.98  68.4  0.991  0.982  3.42  0  0  235  27  46  ك  حلقوق امللكية توفري مجيع عناصر البيانات املالية وفقا.24

%  14.93  8.77  76.30  0  0            

  21  عالية  26.43  70  0.925  0.856  3.50  0  13  185  54  56  ك  لألداء عناصر البيانات املالية وفقاتوفري مجيع .25

%  18.18  17.53  60.06  4.22  0            

  10 عالية  31.03  74  1.148  1.318  3.70  0  13  85  190  20  ك  توفري مجيع عناصر البيانات املالية وفقا للدخل.26

%  6.49  61.69  27.60  4.22  0            

  5 عالية  23.37  77.2  0.902  0.814  3.86  0  15  63  180  50  ك  توفري مجيع عناصر البيانات املالية وفقا للمصروفات.27

%  16.23  58.44  20.45  4.87  0            
  عالية  27.28  72.8  0.993  0.986  3.64  اإلمجايل
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  شركات التأمني على تبين وتطبيق معايري اإلبالغ املايل الدوليةمدى قدرة التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول ): 24-5(اجلدول رقم 

 

الوسط   درجة القدرة  سالمقيا  الفقرات
  الحسابي

اإلنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  اإلختالف

تجاهات إ
  اإلجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا

  19  متوسطة  27.19  65.4  0.889  0.790  3.27  0  14  200  89  5  ك  قائمة املركز املايلعن  واإلفصاح عداداإل .1

%  1.62  28.90  64.93  4.54  0            

  2  ةعالي  28.45  74.8  1.064  1.132  3.74  0  0  90  208  10  ك  قائمة الدخل الشاملعن  واإلفصاح عداداإل .2

%  3.25  67.53  29.22  0  0            

  10 عالية  27.59  68.8  0.949  0.901  3.44  0  18  140  145  5  ك  قائمة التدفقات النقديةعن  واإلفصاح عداداإل .3
%  1.62  47.08  45.45  5.84  0            

  9 عالية  30.03  69  1.036  1.073  3.45  0  0  173  130  5  ك  عن بيان التغري يف حقوق امللكية واإلفصاح عداداإل .4

%  1.62  42.21  56.17  0  0            

  25  متوسطة  31.85  61.60  0.981  0.962  3.08  0  14  260  29  5  ك  معلومات القيمة العادلةعن  اإلفصاح .5

%  1.62  9.41  84.41  4.54  0            

  1 عالية  23.73  76.2  0.904  0.817  3.81  0  0  63  240  5  ك    وفقا لدرجة سيولتها األصولتصنيف  .6

%  1.62  77.92  20.45  0  0            

  2 عالية  20.99  74.8  0.785  0.616  3.74  0  12  61  230  5  ك  األجللتزامات وفقا للمتداول وطويل تصنيف اإل .7

%  1.62  74.67  19.80  3.90  0            

  17  متوسطة  31.64  66  1.054  1.111  3.30  0  12  198  90  8  ك    قائمة التدفقات النقدية بالطريقة املباشرة إعداد .8
%  2.60  29.22  64.28  3.90  0            

  7  عالية  13.00  72.6  0.472  0.223  3.63  0  12  96  195  5  ك  تفصيل الدخل إىل عدد من املراحل .9

%  1.62  63.31  31.17  3.90  0            

  21  متوسطة  16.35  65.2  0.533  0.284  3.26  0  12  205  91  0  ك  يف قائمة التدفقات النقدية التشغيليةمتيز البنود .10

%  0  29.54  66.56  3.90  0            
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  19  متوسطة  27.61  65.4  0.903  0.815  3.27  0  12  200  96  0  ك  يف قائمة التدفقات النقدية التمويليةمتيز البنود .11

%  0  31.17  64.93  3.90  0            

  18  متوسطة  12.10  65.8  0.398  0.158  3.29  0  12  195  101  0  ك  ستثمارية يف قائمة التدفقات النقديةمتيز البنود اإل.12

%  0  32.79  63.31  3.90  0            

عتبار بعني اإل األخذأو اخلسائر مع  األرباحصايف  إظهار.13
معةإ   ستثمارات املالكني واألرباح ا

  6  عالية  8.60  73  0.314  0.098  3.65  0  12  88  203  5  ك
%  1.62  65.91  28.57  3.90  0            

  22  متوسطة  21.29  65  0.692  0.479  3.25  0  12  208  88  0  ك  قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غري املباشرة إعداد.14

%  0  28.57  67.53  3.90  0            

  5  عالية  21.06  73.8  0.777  0.604  3.69  0  10  86  200  12  ك  والتغيريات فيها عن السياسات احملاسبية اإلفصاح.15

%  3.90  64.93  27.92  3.25  0            

  15  متوسطة  26.52  66.2  0.878  0.771  3.31  0  10  204  82  12  ك  معاجلة التغيري يف التقديرات احملاسبية.16

%  3.90  26.62  66.23  3.25  0            

  4 عالية  19.76  74.6  0.737  0.543  3.73  0  10  76  210  12  ك  أخطاء السنوات املالية السابقة غري املكتشفةمعاجلة .17

%  3.90  68.18  24.67  3.25  0            

  8 عالية  23.70  70.2  0.832  0.692  3.51  0  0  150  158  0  ك  املالية األدواتتعريف .18
%  0  51.30  48.70  0  0            

  12  متوسطة  20.65  67.6  0.698  0.487  3.38  0  20  150  138  0  ك  املالية يف بيانات الشركة األدواتعن  اإلفصاح.19

%  0  44.80  48.70  6.49  0            

  13  متوسطة  23.89  66.8  0.798  0.637  3.34  0  12  180  116  0  ك  ناالئتماعن خماطر  اإلفصاح.20

%  0  37.66  58.44  3.90  0            

  15  متوسطة  32.20  66.2  1.066  1.136  3.31  0  30  160  110  8  ك    واإليضاحاتعن السياسات احملاسبية  واإلفصاح عداداإل.21

%  2.60  35.71  51.95  9.74  0            
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 SPSSبرنامج  مخرجات على عتماداإ :المصدر

 
 

  10  عالية  22.06  68.8  0.759  0.576  3.44  0  35  110  155  8  ك  املالية باألدواتالقدرة على القياس واالعرتاف .22

%  2.60  50.32  35.71  11.36  0            

ا لتاريخ (املالية  األدواتالقدرة على تصنيف .23 احملتفظ 
ا لغايات املتاجرة، اإل ا  ستحقاق، واحملتفظ  واحملتفظ 

  )كجاهزة للبيع

  23  متوسطة  16.97  64.8  0.550  0.302  3.24  0  14  205  89  0  ك

%  0  28.9  66.56  4.54  0            

سعر السوق وخطر سعر صرف  عن خطر اإلفصاح.24
  األجنبيةالعمالت 

  24  متوسطة  25.95  64.2  0.833  0.694  3.21  0  15  213  80  0  ك

%  0  25.97  69.15  4.87  0            

 أواملالية سواء كانت موجودات  األدواتقياس  ةقدر .25
   خرآحقوق املسامهني يف مشروع  أولتزامات إ

  13  متوسطة  15.51  66.8  0.518  0.268  3.34  8  14  150  136  0  ك

%  0  44.15  48.70  4.54  2.60            

املالية بالقيمة العادلة وفقا  األدواتالقدرة على قياس مجيع .26
  39 عيارامللنصوص 

  28  متوسطة  26.37  59  0.778  0.605  2.95  6  8  290  4  0  ك

%  0  1.30  94.15  2.60  1.95            

التقييم وفقا لنصوص معيار  إعادةالقدرة على معاجلة فروق .27
  39رقم 

  29  متوسطة  25.65  58.8  0.754  0.568  2.94  6  9  290  3  0  ك

%  0  0.97  94.15  2.92  1.95            

  26  متوسطة  24.67  60.8  0.750  0.562  3.04  0  8  220  20  0  ك  تعريف عقد التأمنيالقدرة على .28

%  0  6.49  90.91  2.60  0            

املايل  اإلبالغستثناء العقود اليت ال ختضع ملعيار إالقدرة على .29
  )4(رقم 

  27  متوسطة  15.33  60.4  0.463  0.214  3.02  0  20  260  28  0  ك

%  0  9.09  84.41  6.49  0            

  عالية  20.82  73.4  0.764  0.584  3.67  اإلجمالي



  
  

  352    امليدانيةالدراسة . ...............................................................................................................................................................الفصل اخلامس 
  

  شركات التأمني على تبين وتطبيق معايري اإلبالغ املايل الدوليةمدى قدرة التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول ): 24-5(اجلدول رقم 
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 SPSSبرنامج  مخرجات على عتماداإ :المصدر   

الوسط   درجة القدرة  المقياس  الفقرات
  الحسابي

اإلنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  اإلختالف

تجاهات إ
  اإلجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا

  املخاطر إدارة .1
  

  1  جدا عالية  13.46  92.4  0.622  0.387  4.62  0  0  15  88  205  ك

%  66.56  28.57  4.87  0  0            

  9  متوسطة  20.64  65.4  0.675  0.456  3.27  0  0  240  53  15  ك  ستثماريةاحملافظ اإل إدارة .2

%  4.87  17.21  77.92  0  0            

  لتزامات احملتملة لتغطية عقود التأمني اإل إدارة .3
  

  2  عالية  8.41  79.2  0.333  0.111  3.96  0  0  58  204  46  ك

%  14.93  66.23  18.83  0  0            

  3  عالية  20.16  75  0.756  0.571  3.75  0  10  98  160  40  ك  املالية األدواتستثمارات الشركة يف إ إدارة .4

%  12.99  51.59  31.82  3.25  0            

  قرتاضاإل إدارة .5
  

  6  عالية  11.11  70.2  0.390  0.152  3.51  0  10  185  59  54  ك

%  17.53  19.15  60.06  3.25  0            

  4  عالية  29.19  74.6  1.089  1.186  3.73  0  12  113  130  53  ك  على احلياةالعام والتامني التأمني  إدارة .6

%  17.21  42.21  36.69  3.90  0            

  7  عالية  26.51  70  0.928  0.861  3.50  0  12  180  66  50  ك  التخطيط ودراسات اجلدوى إدارة .7

%  16.23  21.43  58.44  3.90  0            

  5  عالية  14.50  73.8  0.535  0.286  3.69  0  10  86  200  12  ك  إعادة التأمني إدارة .8

%  3.90  64.93  27.92  3.25  0            

  8  متوسطة  23.96  66.2  0.793  0.629  3.31  0  10  204  82  12  ك  حقوق امللكية إدارة .9

%  3.90  26.62  66.23  3.25  0            
  عالية  18.38  74  0.680  0.462  3.70  اإلجمالي
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 ق معايري اإلبالغ املايل الدوليةحتول دون قدرة شركات التأمني على تطبي اليتالتحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املعوقات ): 26-5(اجلدول رقم 

الوسط   درجة القدرة  المقياس  الفقرات
  الحسابي

اإلنحراف   التباين 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

معامل 
  اإلختالف

تجاهات إ
  اإلجابة

  ترتيب
  متدنية جدا   متدنية   متوسطة  عالية  عالية جدا

 اإلبالغعلى دراية مبعايري  نيمتخصص حماسبنيعدم وجود  .1
  املايل الدولية

  14  متوسطة  26.47  55  0.728  0.530  2.75  12  68  213  15  0  ك

%  0  4.87  69.15  20.08  3.90            

بنية حتتية جيدة على  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  .2
  املستوى احلكومي

  8  متوسطة  13.96  66.2  0.462  0.213  3.31  0  14  195  89  10  ك

%  3.25  28.90  63.31  4.54  0            

عدم وجود مدققي حسابات خارجيني على مستوى مهين  .3
  املايل الدولية اإلبالغعايل وذوي دراية جيدة مبعايري 

  11  متوسطة  17.72  63.2  0.560  0.314  3.16  30  12  200  10  56  ك

%  18.18  3.25  64.93  3.90  9.74            

مجعية مهنية متخصصة  أوعدم وجود نقابة للمحاسبني  .4
  مبهنيت احملاسبة والتدقيق

  12  متوسطة  21.79  62.4  0.680  0.462  3.12  10  20  228  14  36  ك

%  11.69  4.54  74.02  6.49  3.25            

  1  جدا عالية  19.25  90.6  0.872  0.760  4.53  0  15  8  82  203  ك  عدم وجود سوق مايل حقيقي يف اجلزائر .5

%  65.91  26.62  2.60  4.87  0            

  10  متوسطة  15.63  63.6  0.497  0.247  3.18  15  10  190  90  3  ك  فؤ يف شركات التأمنيكدم وجود نظام رقابة داخلي  ع .6

%  0.97  29.22  61.69  3.25  4.87            

  7  عالية  14.97  71.2  0.533  0.284  3.56  0  8  130  158  12  ك  التأمنيعدم خصخصة شركات  .7

%  3.90  31.30  42.21  2.60  0            

  15  متوسطة  22.49  52.2  0.587  0.344  2.61  31  90  155  32  0  ك  امللكية احلالية لشركات التأمني آلية .8
%  0  10.39  50.32  29.22  10.06            

شركات التأمني بأمهية النظام احملاسيب املبين  إداراتجهل  .9
  على معايري دولية

  16  متدنية  48.11  48.8  1.174  1.378  2.44  90  10  195  8  5  ك

%  1.62  2.60  63.31  3.25  29.22            

املايل  اإلبالغوضوع معايري مب األكادمييالتأهيل  ضعف.10
  الدولية

  17  متدنية  46.47  38  0.883  0.780  1.90  90  180  18  20  0  ك

%  0  6.49  5.84  58.44  29.22            
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 SPSSبرنامج  مخرجات على اعتمادا :المصدر
 

 
 
 

 اإلبالغمعايري من اعتماد شركات التأمني  إداراتختوف .11
  املايل الدولية ومقاومتها للتغيري

  13  متوسطة  30.58  58.8  0.899  0.808  2.94  14  85  113  96  0  ك
%  0  31.17  36.69  27.60  4.54            

مع املتطلبات  يتواءمضعف خمطط احملاسبة الوطين بشكل ال .12
  الدولية

  5  عالية  21.65  73.8  0.799  0.638  3.69  0  20  152  38  98  ك

%  31.82  12.34  49.53  6.49  0            

اختالف البنية االقتصادية اجلزائرية عن بنية الدول املطبقة .13
   املايل اإلبالغملعايري 

  2  عالية  15.74  80.8  0.636  0.404  4.04  13  23  52  70  150  ك

%  48.70  22.73  16.88  7.47  4.22            

االلكرتونية وضعف االستفادة األنظمة احملاسبية  دعدم اعتما.14
  من مزاياها

  6  عالية  22.70  71.8  0.815  0.664  3.59  0  10  150  104  44  ك

%  14.28  33.77  48.70  3.25  0            

رأس املال ستقطاب إل ةاقتصادية ناجع آليةعدم وجود .15
  اخلاص

  3  عالية  18.51  79.4  0.735  0.540  3.97  18  5  40  150  95  ك

%  30.84  48.70  12.99  1.62  5.84            

  3  عالية  16.37  79.4  0.650  0.422  3.97  0  20  63  130  95  ك  عدم وجود منافسة حقيقية يف قطاع التأمني.16
%  30.84  42.21  20.45  6.49  0            

  9  متوسطة  27.29  64.2  0.876  0.767  3.21  20  0  200  70  18  ك  عدم تنوع خدمات التأمني املقدمة من قبل الشركات.17

%  5.84  22.73  64.93  0  6.49            
  عالية  18.57  65.8  0.728  0.530  3.92  اإلجمالي
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 :ملخص البحث

ا ب تــأمنيلقــد متيــزت شــركات ال         ــمنــذ نشــأ وتقاليــد  أعــرافهنالــك  أن إذا ذلــك النشــاط املســتمر واملتغــري أ

ية إقتصــادبفعــل عوامــل  األعمــالالقــدرة علــى مواكبــة التطــور يف بيئــة  تــأمنيتكونــت مبــرور الــزمن، وأثبتــت شــركات ال

  .ية وقانونيةإجتماعو 

األمــام مــن خــالل مســامهتها مــع  إىلية قتصــاديف دفــع عجلــة التنميــة اإل كبــريةمســامهة   تــأمنيوتقــدم شــركات ال      

ـال، ولكـي تـؤدي هـذا الـدور الرائـد يف  يات الـدول فـإن إقتصـادالدولة يف خططها التنموية وسد الثغـرات يف هـذا ا

وذلــك مــن خــالل التطــوير والتحســني املســتمر يف  ،يف تعظــيم منوهــا بشــكل ميكنهــا مــن الصــمود ســتمرارعليهــا اإل

  .ية واملخاطر اليت تؤمن ضدهاتأمينالعمليات ال

 إىلبصـــورة قـــد تصـــل مـــن بلـــد إىل آخـــر، احملاســـبية ختتلـــف جمموعـــة مـــن القواعـــد واملمارســـات  توجـــد هنـــاك        

ت احملاسبية، ومـن هنـا ظهـرت جمموعـة مـن املنظمـات الدوليـة واحملليـة الـيت تسـعى مـن التناقض يف املفاهيم واملمارسا

حماولـــة التنســـيق والتوفيـــق بـــني التطبيقـــات العمليـــة يف البلـــدان  إىلموعـــة مـــن املعـــايري احملاســـبية  إصـــدارهاخـــالل 

  .املختلفة

الدوليـة حيـث تطلـب هـذا التوسـع  تـأمنيرتباطهـا بشـركات إعـادة الإو  تـأمنيشـركات ال أنشطةونتيجة لتوسع         

نســجاما بـني املمارسـات احملاسـبية وعمليــات إهنـاك تنسـيقا و  كـونلي، تـأمنياملتعلـق بعقــود الالـدويل يطبـق املعيـار  أن

     .يف التقارير املالية اإلفصاح

  ةــــــــــــــة العامـــــــــــــــمخاتال
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ــاميع عليــه معــايري احملاســبة الدوليــة  وبــالنظر ملــا حــازت          واملنظمــات املهنيــة املتواجــدة يف علــى قبــول معظــم ا

ه املهنيــون يف غـىن عنـه يسرتشـد بـ ال مرجعـا ممـا جعـل تلـك املعـايري الدوليـة ،ل املتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواءالـدو 

ــة و  إن إذويف دول العــامل الثالــث علــى وجــه اخلصــوص  ،العــامل عامــة أحنــاء تغطــي  ن وجــدت فهــي الإاملعــايري احمللي

املعـــايري الدوليـــة ب لتـــزاميـــتم تعـــديلها ملواكبـــة التطـــور املتســـارع يف مهنــة احملاســـبة، ممـــا ينبغـــي اإل متطلبــات املهنـــة أو مل

  .ية واملالية احملليةقتصادو بعد مراعاة تكييف تطبيقها مبا يتالئم ومتطلبات البيئة اإلأبشكلها احلايل 

ومــدى  املــايل الدوليــة، بــالغاإلالقــرارات وفــق معـايري  إختــاذيف  تــأمنيدور حماســبة شـركات ال تنـاول هــذا البحــث     

ـا معــايري احملاسـبة الدوليــة واحملليـة ومبــا يــتالئم  اإلفصــاحمبتطلبـات  اجلزائريــة تـأمنيشــركات ال إلتـزام والعـرض الــيت تقــر 

ا علـى التــأقلم مــع متطلبـات تطبيــق معيــار عقـود الوحاجـات مســتخدمي القــوائم املاليـة،  معرفــة و  تــأمنيومــدى قــدر

بتلك املعايري والقـوانني، مـع بيـان اجلزائرية  تأمني، ومدى شركات التأمنيعالقة بنشاط الالتشريعات والقوانني ذات ال

ا على تـوفري  إختاذيف  تأمنيحماسبة شركات ال أمهية ـاالقرارات ومدى قدر للمسـيريين  املعلومـات املالئمـة واملوثـوق 

  . ومستخدمي قوائمها املالية

  :البحث نتائج

ــاء علــى إشــكالية دراســتنا املطروحــة والفرضــيات املعتمــدة واألهــداف املرجــوة مــن هــذا البحــث مــن جهــة،         بن

  :والدراسة النظرية وامليدانية للموضوع من جهة أخرى، متكنت الباحثة من إستخالص النتائج التالية

 إستناجات الدراسة النظرية:  

العقد الذي يقبل مبوجبه  هو تأمنيعقود ال )4(املايل الدويل رقم  بالغمبوجب معيار اإل تأمنيعقد الإن  -

باإلتفاق على تعويض  ،)حامل الوثيقة( هام من طرف آخر تأميينخبطر ) تأمنيشركة ال(أحد األطراف 

والذي يؤثر بشكل سليب ) احلدث املؤمن منه(حامل الوثيقة عن حتقق حدث مستقبلي غري مؤكد الوقوع 

ال تكون ، و اهلامة تأمنيإال إذا نقل خماطر ال تأمنيال يكون عقد ن العقد وبذلك فإ، وثيقةعلى حامل ال
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إىل دفع منافع هامة  تأمنيهامة إال إذا كان من شأن احلدث املؤمن منه أن يؤدي بشركة ال تأمنيخماطر ال

 ؛إضافية بأي صورة كانت

بإصدارها  تأمنيشركة الاليت تقوم  تأمنيمبا فيها عقود إعادة ال تأمنيينطبق هذا املعيار على كافة عقود ال -

ال ينطبق  أنهاليت حتوزها، وذلك باستثناء عقود معينة ختضع ملعايري دولية أخرى، كما  تأمنيوعقود إعادة ال

 ؛)39(اليت تقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل  تأمنيات شركة الإلتزامعلى أصول و 

ا و  تأمنيات الإلتزاملكفاية  تاإختبار  إجراء تأمنيمن شركة ال املعياريتطلب كما  -  إختباراملعرتف 

يف امليزانية العمومية  ااإلتزامحتتفظ بأن  تأمنيشركة ال ، ويوجب علىتأمنيقيمة أصول إعادة ال إخنفاض

معادلتها مع دون  تأمنيات الإلتزامحىت يتم سدادها أو إلغاؤها أو حىت تنتهي صالحيتها، وأن يتم عرض 

   العالقة؛ ذات تأمنيإعادة ال أصول

بتقدمي سياسات حماسبية تتضمن إعادة  )4( يسمح املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةفضال عما تقدم  -

بشكل متسق يف كل فرتة لتعكس نسب الفائدة السوقية احلالية،   ،املخصصة تأمنيات الإلتزامقياس 

أن تطبق التغيري احلاصل على السياسات احملاسبية  تأمنيوبدون هذا السماح سيكون مطلوبا من شركة ال

ةلتزامبشكل متسق على كل اإل  ؛ات املشا

ا احملاسبية املتعلقة  تأمنيال حتتاج شركة ال أنهعلى ) 4(املايل الدويل رقم  بالغيؤكد معيار اإل - لتغيري سياسا

ا مبا يكفي من  تأمنيا إذا قامت بقياس عقود الأإال  ،ستبعاد احليطة الشديدةإل تأمنيبعقود ال اخلاصة 

ا احملاسبية  تأمنياملزيد من تدابري احليطة، وعندما تغري شركة ال إختاذاحليطة فليس عليها أن تقوم ب سياسا

بقيمة عادلة ضمن الربح  اأفقد تقوم بإعادة تصنيف بعض أو كافة أصوهلا املالية على  منيتأات اللتزامإل

، وهذا ما حيد من درجة التشاؤم يف التطبيقات احملاسبية مقابل درجة التفاؤل املرتفعة لتوجهات أو اخلسارة

 .دارةاإل
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 احلاالت يكون مطلوبا من أويا ومكونا إيداعيا، ويف بعض تأمينمكونا  تأمنيتتضمن بعض عقود ال  -

املكون اإليداعي  تأمنيقياس شركة ال بإمكانية ،مشروطا بتجزئة هذه املكونات تأمنيلشركة المسموحا 

تتطلب  تأمنيتكون السياسات احملاسبية اخلاصة بشركة الن ال وأ ،تأمييناملكون العن بشكل منفصل 

ا تكون  أخرى ، وأحيانااإليداعي ات واحلقوق اليت تنشأ عن املكونلتزامحتديد كافة اإل التجزئة مسموحا 

وكانت كل سياسات  ،قياس املكون اإليداعي بشكل منفصل تأمنيوغري مشروطة إذا كان بإمكان شركة ال

ا تتطلب اإلعرتاف بكافة اإل ات واحلقوق اليت تنشأ عن املكون اإليداعي بغض لتزاماحملاسبة اخلاصة 

التجزئة ممنوعة إذا مل يكن بإمكان وتكون  ،اتلتزاملقياس هذه احلقوق واإلالنظر عن األساس املستعمل 

 ؛أن تقيس املكون اإليداعي بشكل منفصل تأمنيشركة ال

لدى  تأمنيإذا كانت أصول إعادة ال أنهإىل  ،تأمنيلزم جملس معايري احملاسبة الدويل يف معيار عقود الي -

املقدار املسجل تبعا لذلك وأن تعرتف به كربح أو   أن ختفض، جيب خنفضت قيمتهاإقد  تأمنيشركة ال

عن حدث طرأ  إذا كان هناك دليل موضوعي نشأ حصرا تأمنيكخسارة، وتنخفض قيمة أصل إعادة ال

املباشرة قد ال تتلقى كامل املبالغ املستحقة  تأمنيبأن شركة ال تأمنيبعد اإلعرتاف املبدئي بأصل إعادة ال

من معيد  تأمنين يكون للحدث أثر ملموس على املبالغ اليت ستتلقاها شركة الأو  هلا مبوجب أحكام العقد

 ؛تأمنيال

 اليت تتبىن املعايري الدولية تأمنياليت تطبق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وشركات ال تأمنيلشركة ال إن -

ا احملاسبية  هي إذا  و  ،فقطيف حالة واحدة  تأمنيلعقود الإلعداد التقارير املالية للمرة األوىل أن تغّري سياسا

القرار اإلقتصادي ال أن  إختاذكانت التغيريات جتعل من البيانات املالية أكثر مالئمة ملتطلبات عملية 

ذه احلاجات، وعلى شركة ال ،تكون أقل موثوقية أو أن تكون أكثر موثوقية  تأمنيإمنا ليست أقل تعلقا 

 أن أي ،)8(ية باإلعتماد على املعايري املنصوص عليها يف معيار احملاسبة الدويلأن تقيس املالئمة واملوثوق

 موثوقية البيانات املالية؛ إىل األولويةاملعيار يعطي 
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حتقيق توازن حبيث ال حتجب املعلومات اهلامة إما بإدخال مقدار كبري من  تأمنييستلزم املعيار من شركة ال -

 الدولية اليت تأمنيال شركات أنالتفاصيل غري اهلامة أو بتجميع البنود اليت هلا خصائص جوهرية خمتلفة، إذ 

ختصاصات التنظيمية تلزم بتقدمي إفصاحات ختتلف يف الشكل واحملتوى تعمل يف نطاق واسع من اإل

 خمتصة تعمل يف إختصاص واحد؛ تأمنيلتفصيل عن اإلفصاحات املقدمة من شركة الوا

ية تأمينأن تفصح عن املعلومات املتعلقة باملخاطر ال تأمنيمن شركة ال) 4(املايل رقم  بالغيستلزم معيار اإل -

املتعلقة مبخاطر  ية واملعلوماتتأمينوتركيزات املخاطر ال ،)تأمنيقبل وبعد ختفيف املخاطر بواسطة إعادة ال(

 فضال) 32(ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل  تأمنينسبة الفائدة وخماطر اإلئتمان إذا كانت عقود ال

املخاطر الناشئة عن عقود  إدارةمن  الشركة البيانات اليت تساعد املستخدمني على فهم أهدافعن 

 ضها؛من أجل ختفي تأمنيال

أن تفصح عن البيانات اليت تساعد املستخدمني  تأمنيمن شركة ال) 4(املايل رقم  بالغيتطلب معيار اإل -

عدم درجة و املادي  التأثريذات  ،تأمنيالتدفقات النقدية املستقبلية من عقود الات وتوقيتالغ على فهم املب

عن  عدم الوضوح فضالو  ،ستحقاقها واملطالبة ذات العالقة فيهااحمليطة فيها اليت يشوب مبلغ إالتأكد 

ساسية األرباح واخلسائر وحقوق امللكية للتغيري يف املتغريات ذات األثر عن املعلومات املتعلقة حب اإلفصاح

 ؛املادي عليها

تكون من أهداف ومبادئ مرتابطة مع املاملايل  بالغاإلطار املفاهيمي ملعايري اإل أنتفاق عام على هنالك إ -

 واليت تؤدي بدورها إىل معايري متسقة تصف طبيعة ووظيفة وحمددات احملاسبة املالية والقوائم املالية ،بعضها

املايل، كما يعزز من قابلية املقارنة  بالغتساعد مستخدمي التقارير املالية يف زيادة فهمهم وتقديرهم يف اإل

  ؛املايل للمشاريع بالغلإل

وعرض القوائم املالية  السليمة لتحديد وقياس ألسساإىل حتديد دف املايل الدولية  بالغمعايري اإل إن -

للمنشاة من خالل مناذج وإرشادات عامة تؤدي  وتأثري العمليات واألحداث والظروف على املركز املايل
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يهدف ذلك  إىل ستناداوإ، إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية للمحاسبة والتدقيق ومراجعة احلسابات

 حتكم حماسبية قواعد إنشاء إىل الدولية احملاسبة معايري جملس لذي وضعها) 4(املايل رقم  اإلبالغعيار م

 هلا يكون مالية معلومات تقدمي بقصد تأمنيبشركات ال املتعلقة احملاسيب والقياس عرتافاإل عمليات

 ؛أكرب وموثوقية مصداقية

املايل الدولية تفسريات حماسبية صادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية، كما   بالغوتعد معايري اإل -

دف إىل توفري معلومات ذات جودة عالية وتتمتع بالشفافية وقابلة للمقارنة يف البيانات املالية والتقارير 

املستخدمني اآلخرين ملساعدة املستثمرين واملشاركني اآلخرين يف أسواق املال العاملية و  ،املالية األخرى

املايل رقم  بالغهذا التوجه قدم معيار اإل إىلستنادا ، وإقتصاديةالقرارات اإل إختاذللمعلومات املالية يف 

 إختاذ، تساعد على معلومات ذات جودة عالية فيها لتزامتقدم عند اإلاسبية حموتفسريات  إرشادات) 4(

 ؛تأمنيلعقود ال خرآنظام حماسيب  بأي قياسا القرارات االقتصادية

مسامهة املنظمة يف ظل سيما  املايل الدولية وال بالغعرتاف والقبول الدويل ملعايري اإلغم من اإلعلى الر  -

ستخدامها يف كل عمليات القيد والتداول إيف مراجعتها وإقرارها والتوصية بالدولية للبورصات العاملية 

الصادر عن الربملان األورويب الذي يلزم  2002لسنة  1606: التشريع رقم وإصدار، اخلارجي للشركات

 بالغستخدام معايري اإلإبأن تبدأ يف  ،حتاد األورويبأو املقيدة يف أي دولة من دول اإلالشركات العاملة 

تمع ددات توجد حم أنه، إال 2005يناير  1عتبارا من إة وذلك املايل الدولية يف إعداد القوائم مالية ا

 احملاسبيةللمجالس لبنية األساسية ا املايل الدولية، وتتمثل يف  بالغعايري اإلمبين وراء الرغبة الدولية يف ت

التداول يف األسواق  يف حجم وأثرها اإلصداريف هذا  الشركات املتعددة اجلنسيةدور و اليت تصدر املعايري 

  ستثمار فيها؛واإل العاملية
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ا   ختيارياإاملايل الدولية  بالغتطبيق معايري اإل إىلتسعى جلنة معايري احملاسبة الدولية  إن - متثل معايري كو

إرشادية غري ملزمة دوليا، وبالتايل تكون األولوية يف التطبيق عند إعداد القوائم املالية للمعايري والنظم 

  :اآليتمع مراعاة املايل الدولية،  بالغوالقوانني احمللية وذلك عندما ختتلف عن معايري اإل

 حتاد ا االحتاد الدويل تطبق معايري اإلإذا كانت معايري املطبقة يف القطر أقل من املعايري الذي أقره

  ؛الدويل

 املايل الدولية تطبق معايري  بالغإذا كانت املعايري املطبقة يف القطر أكثر وأشد قوة من معايري اإل

  ؛القطر الذي تؤدي فيه اخلدمة

  إذا كانت املعايري املطبقة يف الدولة األم صاحلة وأقوى وأشد صرامة من املعايري يف القطر الذي

 ؛تؤدى فيه اخلدمة تطبق معايري القطر األم

املايل  بالغومنها معيار اإل املايل الدولية بالغمعايري اإلنتشار العوامل اليت تساعد على إ أهممن  إن - 

 بالغكتساب متثيل عاملي لإلإمية ملثل هذه املعايري يهدف إىل إن تبين الدول الناهي  ،)4(الدويل رقم 

ا نظرا حملدودية اإلمكانيات املادية والفنية لديهاأاملايل، كما  إن كما   ،ا مفيدة لتطوير معايري خاصة 

املايل الدولية حيقق للبيانات املنشورة املعدة واملدققة مبوجب تلك املعايري مسة املوثوقية  غبالتبين معايري اإل

 ؛وذلك باإلضافة إىل مسيت القبول العام والقابلية للمقارنة

املايل رقم  بالغومنها معيار اإل املايل الدولية بالغاملعوقات اليت تقف يف سبيل تبين معايري اإل أهمإن من  -   

خبصوص تطبيق  دارةعلى احملاسبني واإلإضافة إىل معايري حملية خيلق عبئا متزايدا  هاتبني إنهي  ،)4(

تضارب بني املعايري الدولية والتشريعات والقوانني الوطنية السائدة واحلالة ال سيما يف ظل وجود املعايري 

ق هذه املعايري مع وجود الدعم مجعيات أو هيئات قوية إللزام تطبيوجود  إىلعن احلاجة  فضال ،السيادية

  . احلكومي هلا
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 ميدانيةإستناجات الدراسة ال:  

 تأمنيحماسيب شركات ال أنبني الوظيفة واملؤهل العلمي يف اجلزائر، إذ  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

تمع  فأكثر،واملدققني واملدراء املاليني ممن حيملون شهادة الليسانس  تبلغ نسبهم يف العينة املمثلة 

  ؛على التوايل، وهذا يدل على النهج العلمي السليم للتعيني يف اجلزائر %85، %94، %87الدراسة 

تمع  - على الرغم من التوجه العام بوجود عالقة بني الوظيفة والتخصص العلمي يف عينة البحث املمثلة 

وجود ضعف نسيب بالعالقة  ظانه يالح إال ،%86الدراسة وال سيما بالنسبة لتخصص احملاسبة وبنسبة 

اسبة وعلوم مالية وبنسبة ميتلكوه وهو احمل أنبني املدققون واملدراء املاليني والتخصص الدقيق الذي جيب 

 على التوايل؛% 47،%40بلغت 

من إمجايل أفراد عينة الدراسة  %82 هألن وسنوات اخلربة العلمياملؤهل عالقة بني  على الرغم من وجود -

ال ال هنالك عملية جتديد يف الكفاءات  أن إال  تفوق مخس سنوات،تأميينميلكون سنوات خربة يف ا

  ؛تأمنيواملسؤولني عن قطاع ال اإلداراتهتمام من تتطلب الرعاية واإل تأمنيالعاملة يف قطاع ال

ذات العالقة بنشاط  والدراية السابقة باملعايري العلمياملؤهل بني بيئة العمل اجلزائرية متتاز بوجود عالقة  إن -

ذه املعايري،  تأمنيمن حاملي الشهادات اجلامعية يف قطاع ال %82ن السيما وأ تأمنيال هلم دراية سابقة 

للتعامل مع التطورات احلديثة يف جمال ) وخاصة احملاسبني(لدى العاملني  إمكانيةوهذا ما يدل على وجود 

 ؛حصلوا على التعليم والتدريب املستمر إذاالدولية  املعايرياحملاسبة ومنها 

املالية لتطوير معرفتهم يف  دارةوخاصة احملاسبني واملدققني واإل تأمنيوجود رغبة لدى العاملني يف قطاع ال -

من العاملني يف % 82ختاذ القرارات لوجود يف عملية إ ألمهيتها ، نظرااملايل الدولية اإلبالغجمال معايري 

عملية التجديد من الذين تتجاوز خدمتهم مخس سنوات لديهم الدراية باملعايري وهذا ميكن  تأمنيقطاع ال

  وير بسالسة ودون مقاومة وتعقيدات؛التطو 
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 اإلطارلتزام ببنود قادرة على اإل تأمنيشركات ال أنأظهرت النتائج اإلحصائية موافقة أفراد العينة على  -

 %72.8بنسبة تأييد بلغت ، املايل الدولية اإلبالغاملفاهيمي للمحاسبة املالية املنصوص عليه يف معايري 

االعينة  إجاباتتساق يف وأن هنالك إ سيما فيما يتعلق بقدرة  التتمركز حول الوسط احلسايب هلا،  وأ

أي توفر معلومات مالية ذات فائدة ملنفذي القرارات ووفق معايري اإلبالغ املايل الدولية  ،تأمنيشركات ال

على عرض القوائم املالية بطريقة صحيحة  تأمنيعن قدرة شركات ال ، فضال%82بلغت  تأييدوبنسبة 

تنخفض  التأييدن نسبة ، وإ%79بلغت  تأييدادلة عند تبنيها ملعايري اإلبالغ املايل الدولية وبنسبة وع

بأقسامه  تأمنيفيما يتعلق بصعوبة يف املوازنة بني الكلفة واملنفعة وزيادة درجة املخاطر يف نشاط ال

ا  املختلفة، مما يوجد مشكلة يف حتديد الكلف واملخاطر من جهة واملنافع واليت غالبا ما تكون حتيط 

  عالية من جهة أخرى؛ تأكددرجة عدم 

اجلزائرية يف  تأمنيشركات القدرة  إىلاملؤشرات اإلحصائية لإلستجابة الفعلية ألفراد عينة الدراسة  تشري -

ومعيار احملاسبة الدولية املرتبطة به يف  تأمنياإلبالغ املايل الدولية وفقا ملعيار عقود التبين وتطبيق معايري 

ا وكذلك األدوات تأمينإال فيما يتعلق باملخاطر  ال % 73.4تأييد بلغت  وبنسبة ،اجلزائر ية وما حييط 

إجراء عمليات اإلحتساب  املالية والتدفقات النقدية والتمويلية والتشغيلية، وذلك لصعوبة حتليل وتصنيف

يف التدفقات النقدية  ذات العالقة وأثر ذلك تأمنيدوات املالية وتأثرها مبخاطر الذات العالقة باأل

  املستقبلية؛

على قياس مجيع األدوات املالية بالقيمة  تأمنيقدرة شركات الضعف  إىل اإلحصائيةتشري املؤشرات  -

لكال % 59أييد نسبة الت حيث بلغت ،)39(التقييم وفقا للمعيار رقم  إعادةالعادلة ومعاجلة فروق 

 ؛احلالتني

هنالك ضعف يف قدرة البنية املالية لشركات  أن إىلعينة الدراسة  إلجابات اإلحصائيةتشري املؤشرات  -

ية تأمينطر البقدر تعلق األمر باملخا ،فيما يتعلق بتبين معايري اإلبالغ املالية الدولية ذات العالقة تأمنيال
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ا نتيجة إعتماد النظام احملاسيب الوطين سابقا والصعوبات املرتبطة بإعتماد معيار  املايل  اإلبالغوما حييط 

على املخاطر، كما أنه هناك مشكلة تتعلق باألدوات املالية  مضامينهوالذي يؤكد يف غالبية ) 4(رقم 

اوبكافة  ، وهي نامجة من بساطة وعدم تعقد أنشطة تأمنيذات العالقة باملعايري املرتبطة بنشاط ال مضمنا

نتقال من النظام احملاسيب الوطين إىل النظام املايل ر والصعوبات اليت ترافق عملية اإليف اجلزائ تأمنيال

   على األدوات املالية؛تلف جوانبها واملعتمد أساسا على املعايري احملاسبية الدولية واليت ترتكز يف خم

أن هناك مشكلة تتعلق بإعداد قائمة التدفقات  إىلعينة الدراسة  إلجابات اإلحصائيةتشري املؤشرات  -

 اتفصاحاإل :األدوات املاليةاملتعلق ب )7(النقدية إمجاال وتفصيال، وإن هذه املشكلة ال ترتبط مبعيار رقم 

وأثرها يف التدفقات النقدية  تأمنيحتديدا، وإمنا ترتبط جبوانب عدم التأكد واملخاطر ذات العالقة بنشاط ال

 تأمنيواملتعلق بعقود ال 4والتشغيلية والتمويلية، وإن زيادة إدراك احملاسبني واملدققني وفهمهم ملعيار رقم 

     املشكلة؛بشكل أساسي يف جتاوز هذه واملعايري ذات العالقة سيساهم 

 تأمنياملايل يف متكني شركات ال اإلبالغحول مسامهة تبين و تطبيق معايري  عينة الدراسةقناعة لدى  توجد -

حقوق امللكية ويرجع  إدارةحمافظ اإلستثمار و  إدارةالرشيدة، إال فيما يتعلق بختاذ القرارات إمن يف اجلزائر 

املختلفة جتد  تأمنياحلقوق واإللتزامات، ألن شركات ال إدارةالسبب يف ذلك إىل التعقيد الذي يرتبط ب

ا واليت تؤثر يف حساب صايف الدخل، فضال عن أثر املخاطر واإل إدارةصعوبة يف  حتياطيات املرتبطة 

 ؛التخصيصات املعتمدة ملواجهة التعويضات وأثرها على حقوق امللكية

عوقات حتول دون قدرة جود جمموعة من املو  إىلعينة الدراسة  إلجابات اإلحصائيةتشري املؤشرات  -

   : أمهها، واليت من على تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية تأمنيشركات ال

 دم وجود سوق مايل حقيقي باجلزائر؛ع  

 ؛قتصادية اجلزائرية عن بنية الدول املطبقة ملعايري اإلبالغ املايلهناك إختالف البنية اإل   

  ؛تأمنيقطاع الال توجد منافسة حقيقية يف  
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 ال توجد آلية إقتصادية ناجعة إلستقطاب رأس املال اخلاص؛  

 ا اإلنضمام والتأقلم مع السوق التأميين الدويل تأمنيآلية امللكية احلالية لشركات ال ، وعدم قدر

   بكفاءة؛

  ؛بنية حتتية جيدة على املستوى احلكومي أومالية تشريعية  آليةعدم وجود  

   ؛تأمنيفؤ يف شركات الكعدم وجود نظام رقابة داخلي  

  ؛املايل الدولية ومقاومتها للتغيري اإلبالغمعايري عتماد من إ تأمنيشركات ال إداراتختوف  

 اجلزائرية تأمنيستفادة من مزاياها يف شركات الاألنظمة احملاسبية اإللكرتونية وضعف اإل دعتماعدم إ. 

  :البحث توصيات

الباحثــة اجلوانــب املختلفــة والــيت مت عرضــها ســابقا، وبعــد إســتعراض مــن خــالل نتــائج البحــث النظريــة وامليدانيــة     

لدور حماسبة شـركات التـأمني يف إختـاذ القـرارات وفـق معـايري اإلبـالغ املـايل الدوليـة، وإسـتنباط أهـم النتـائج املتوصـل 

ادفـــة إىل التـــأقلم مـــع مـــا تفرضـــه البيئـــة احملاســـبية الدوليـــة، إليهــا، ميكـــن تقـــدمي مجلـــة مـــن اإلقرتاحـــات والتوصـــيات اهل

      :تتمحور حول ما يلي لعل أهم التوصيات، و معايري اإلبالغ املايل الدوليةولإلستفادة من 

ستفادة واملعايري ذات العالقة لتحقيق اإلوالتفسريات ) 4(املايل الدويل رقم  اإلبالغتماد معيار التوصية باع -

 يف جمال إختاذ القرارات الرشيدة؛ القصوى

التعديالت الالزمة  وإجراءالنظام احملاسيب املعتمد  ةجملس للمعايري احملاسبية يف اجلزائر يتوىل مراجع تأسيس -

 املعايري الدولية كي تتوافق مع إحتياجات البيئة اجلزائرية؛على 

) 4(املايل رقم  اإلبالغعتماد معيار دم إعند عمني اجلزائرية شركات التأ زيادة اإلفصاح احملاسيب من طرف -

  خمرجات النظام احملاسيب املعتمد؛ ستفادة القصوى منواملعايري ذات العالقة لتحقيق اإل

ية خمتلفة تتوافق مع إحتياجات املايل الدولية ذات مستويات تعليم اإلبالغدورات يف معايري  إعداد -

نتيجة وجود رغبة لدى العاملني يف قطاع  تأمني،قطاع القتصادية واملالية املختلفة ومنها املؤسسات اإل
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املايل الدولية  اإلبالغاملالية لتطوير معرفتهم يف جمال معايري  واإلدارةوخاصة احملاسبني واملدققني  تأمنيال

  ؛ألمهيتها

 إجراءعند  تأمنياخلربة يف قطاع ال أصحابستمرار يف سياسة التوظيف والتجديد املتعلقة بتعيني اإل -

لتحقيق هتمام بربط التعيينات املتعلقة باملدراء املاليني واملدققني بالتخصص الدقيق وزيادة اإل ،التعيينات

مستوى  إىل تأمنيرتقاء بقطاع الإلجراء التطويرات الالزمة لإل تأمنيحتياجات املتعلقة بقطاع المواكبة اإل

 الشركات العاملية؛

املايل الدولية  اإلبالغيف ظل معايري  تأمنيللمحاسبة عن نشاط العقد مؤمتر دويل حماسيب حيدد فيه حمور  -

سيما املرتبطة مبعيار رقم  لتحقيق املعرفة الكاملة بكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية إمجاال وتفصيال، ال

 جوانب عدم التأكد واملخاطر ذات العالقةومعرفة حتديدا،  اتفصاحاإل :األدوات املاليةاملتعلق ب )7(

قياس مجيع األدوات املالية بالقيمة و  ،وأثرها يف التدفقات النقدية والتشغيلية والتمويلية تأمنيبنشاط ال

واملتعلق  )4(لزيادة إدراك احملاسبني واملدققني وفهمهم ملعيار رقم التقييم  إعادةالعادلة ومعاجلة فروق 

     جتاوز هذه املشكلة؛بشكل أساسي يف واملعايري ذات العالقة سيساهم  تأمنيبعقود ال

بالشكل الذي يساهم يف التعرف على   أنشطتهوالرقابة على  تأمنيال إدارةالتوصية بعقد مؤمتر دويل عن  -

كل ما يتعلق بإدارة حمافظ اإلستثمار وإدارة حقوق امللكية وذلك نتيجة التعقيد الذي يرتبط بإدارة 

ا د صعوبة يف إدارة املخاطر واإلجت املختلفة تأمنياحلقوق واإللتزامات، ألن شركات ال حتياطيات املرتبطة 

واليت تؤثر يف حساب صايف الدخل، فضال عن أثر التخصيصات املعتمدة ملواجهة التعويضات وأثرها 

 اإلبالغيف ظل مساندة معايري  تأمنيال ألنشطةالفاعلة  اإلدارةعلى حقوق امللكية وبالشكل الذي حيقق 

 ؛املايل الدولية

 )4(على شركات التأمني عقد ندوات وإعداد دورات مكثفة مبعيار اإلبالغ املايل الدويل رقم ينبغي    -

 ؛التأمني واملعايري املتعلقة بالنشاط التأميين عقود
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وختفيض حدة تأسيس نقابة للمهنيني يف جمال احملاسبة والتدقيق، حلماية مصاحلهم وإستقالليتهم    -

القطاعات ري احلسن لعملية الرقابة والتدقيق على خمتلف لضمان الس الضغوط اليت متارس عليهم

 اإلقتصادية ومنها قطاع التأمني؛

ال للمشاركة بني مكاتب التدقيق الدولية واحمللية حتت اإلشراف احلكومي وبالشكل الذي يساهم  - فتح ا

 ؛يف تطوير واقع مهنيت احملاسبة والتدقيق يف القطاع العام واخلاص

من  الالزمةلدعم التشريعات القانونية واألنظمة ذات العالقة وتوفري البىن التحتية  شاملةطة وطنية خ إعداد -

 األبيضاملالية يف دول حوض البحر  األسواقمستوى  إىلأجل تطوير السوق املايل اجلزائري كي يرتقي 

أمني والقطاعات ع التودعم تطبيق النظام املايل احملاسيب وتطويره لتحقيق أهداف قطا  املتوسط املتقدمة،

  املساندة له؛

حقيق أهدافها يف كافة التوصية لكافة الوزارات وشركات القطاع اخلاص بتطوير أنظمة للرقابة الداخلية لت -

قتصادية ومنها قطاع التأمني، وذلك من خالل زيادة الكفاءات العلمية والعملية ذات اخلربة القطاعات اإل

ال   يرية لتحقيق فاعلية الرقابة الداخلية وبالشكل الذي يساهم يفيف دورات تطو  وإشراكهميف هذا ا

 احلفاظ على املال العام واخلاص؛

ال لشركات التأمني اخلاصة سواء أجنبية أو حملية لإلستثمار يف  ينبغي على وزارة املالية  - أن تفسح ا

ستكون بذلك داعمة لقطاع ، وهي واملخاطر املؤمن عليها التأمينية األنشطةللمسامهة يف تنويع اجلزائر 

التأمني احمللي ولتخفيف من حدة الضغط على القطاع احلكومي واملوازنة العامة للدولة يف اجلزائر ولتطوير 

 اإلقتصاد الوطين؛ املنافسة اليت سيكون هلا أثرا اجيابيا على جممل حركة

ينبغي على شركات التأمني عقد دورات وندوات لإلداريني ذو الوظائف العليا والتنفيذية لغرض توعيتهم  -

دارة املخاطر يف إودورها  يف عملية إختاذ القرارات الرشيدة،بأمهية معايري اإلبالغ املايل الدولية ودورها 
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شركات التأمني  إداراتختوف يري نتيجة مقاومة التغ ثارآ إزالة، ومبا يساهم يف األدىناحلد  إىللتخفيضها 

 ؛املايل الدولية اإلبالغمعايري عتماد من إ

وجهات اإلشراف والرقابة على النشاط التأميين يف اجلزائر إجراء دراسة  واملشرعنينبغي على املتخصصني ي -

التعديالت الالزمة على املعايري الدولية  وإجراءعلى املعايري الدولية ذات العالقة بشركات التأمني وأنشطته 

معايري حماسبية مبا خيدم قطاع التأمني يف اجلزائر والقطاعات املساندة له وما يوافق البيئة  إلصدارواحمللية 

  ؛اإلقتصادية باجلزائر

للتحول  هيدااحملاسبية اليدوية واإللكرتونية مت لألنظمةعتماد املزدوج باإل مني اجلزائريةالتوصية لشركات التأ -

وقت ممكن لتخفيض التكاليف إىل احلد األدىن وحتقيق مزايا  بأسرع االلكرتونيةاحملاسبية  لألنظمةالكامل 

ذات  فواألطراسيما ما يتعلق بالتقارير املالية اليت ختدم اإلدارة  اإللكرتونية الواسعة، ال ةاألنظمإعتماد 

 ؛املصاحل بشركات التأمني
إقتصادية وطنية شاملة لتطوير األنشطة اإلقتصادية بشكل عام وتقدمي آليات  التوصية بإعداد دراسة -

مقبولة إلستقطاب رأس املال األجنيب والعريب يف امليادين والقطاعات اإلقتصادية املختلفة، فضال عن دعم 

 .أجنبية توجهات وتلبية متطلبات التطوير اليت تقرتحها شركات التأمني العاملة يف اجلزائر حملية كانت أو
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  328  توزيع  عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة): 10-5(دول رقم اجل  16
  329  الدراية السابقة مبعايري اإلبالغ املايل الدوليةالدراسة حسب  عينةتوزيع ): 11-5(دول رقم اجل  17
  330  الدراية السابقة مبعايري اإلبالغ املايل الدوليةالدراسة حسب  توزيع عينة): 12-5(دول رقم اجل  18
  332  العالقة بني الوظيفة احلالية واملؤهل العلمي): 13-5(دول رقم اجل  19
  333   العالقة بني الوظيفة احلالية والتخصص العلمي): 14-5(دول رقم اجل  20
  335  العالقة بني الوظيفة احلالية وسنوات اخلربة): 15-5(دول رقم اجل  21
  336   العالقة بني الوظيفة احلالية والدراية السابقة باملعايري): 16-5(دول رقم اجل  22
  337  والتخصص العلميالعالقة بني املؤهل ): 17-5(دول رقم اجل  23
  338  العالقة بني املؤهل وسنوات اخلربة): 18-5(دول رقم اجل  24
  339  العالقة بني املؤهل العلمي والدراية السابقة باملعايري): 19-5(دول رقم اجل  25
  339   العالقة بني التخصص العلمي وسنوات اخلربة): 20-5(دول رقم اجل  26
  340  العالقة بني التخصص العلمي والدراية السابقة باملعايري): 21-5(دول رقم اجل  27
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  341  والدراية السابقة باملعايري سنوات اخلربةالعالقة بني ): 22-5(دول رقم اجل  28
آلراء عينة الدراسة حول مدى قدرة البينة املالية لشركات  اإلحصائيالتحليل ): 23-5(دول رقماجل  29

  املايل الدولية اإلبالغاملفاهيمي للمحاسبة و فقا معايري  باإلطارالتأمني على االلتزام 
343  

التحليل احلصائي آلراء عينة الدراسة حول مدى قدرة البنية املالية لشركات ): 24-5(دول رقم اجل  30
  التأمني على تبين و تطبيق معايري االبالغ املايل الدولية

348  

شركات التأمني من  ئي آلراء عينة الدراسة حول مدى إمكانيةالتحليل اإلحصا): 25-5(اجلدول رقم   31
  إختاذ القرارات يف حالة تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية

354  

اليت حتول دون قدرة التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املعوقات ): 26-5(اجلدول رقم   32
  الدوليةشركات التأمني على تطبيق معايري اإلبالغ املايل 

357  

  363  ملخص نتائج الدراسة اإلحصائية للمحاور): 27-5(اجلدول رقم   33
  364  إختبار ليفن لتجانس التباين): 28-5(اجلدول رقم   34
  364  حتليل التباين الجتاهات أفراد العينة حنو حماور الدراسة): 29-5(اجلدول رقم   35
  367  إختبار للفرضية األوىل): 30-5(اجلدول رقم   36
  368  نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف وجهات نظر العينة حول الفرضية األوىل): 31-5(اجلدول رقم   37
قدرة   نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية حول): 32-5(اجلدول رقم   38

  املاليةشركات التأمني على اإللتزام باإلطار املفاهيمي للمحاسبة 
369  

  370  للفرضية الثانية إختبار): 33-5(اجلدول رقم        39
  372  نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف وجهات نظر العينة حول الفرضية الثانية ):34-5(اجلدول رقم   40
قدرة   حولنتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية ): 35-5(اجلدول رقم   41

  ةيق معايري اإلبالغ املايل الدوليشركات التأمني على تبين وتطب
373  

  374  للفرضية الثالثة  tإختبار): 36-5(اجلدول رقم   42
  نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف وجهات نظر العينة حول الفرضية الثالثة): 37-5(اجلدول رقم   43

  
375  

متكن  نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية حول): 38-5(اجلدول رقم   44
  .من إختاذ القرارات يف حالة تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدوليةشركات التأمني 

376  

  377      للفرضية الرابعة إختبار): 39-5(اجلدول رقم   45
  378  األحادي للفروق يف وجهات نظر العينة حول الفرضية الرابعةنتائج حتليل التباين ): 40-5(اجلدول رقم        46
نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية حول وجود ): 41-5(اجلدول رقم   47

  قدرة شركات التأمني على تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية معوقات حتول دون
379  

 
 

 



 فهرس األشكال ................................................................................................................  408
  
  
  

    

  

  

  الصفحة  العنوان  الرقم
  113  طور املعايري احملاسبية يف اململكة املتحدة ت: ) 1-2( الشكل رقم   01
  117  (FASB ) املالية هيكل جملس معايري احملاسبة): 2-2(الشكل رقم   02
  118  ةالواليات املتحدة األمريكيية يف تسلسل سلطة وضع املعايري احملاسب)  3-2( شكل رقم   03
  122  هيكلة جملس املعايري احملاسبية الدولية ): 4-2(الشكل رقم   04

  133  أسلوب عمل جملس املعايري احملاسبية الدولية يف صياغة املعايري احملاسبية الدولية):  5-2( لشكل رقم ا   05 
  250  عمال اإلمجايل  تطور رقم األ): 1-4(الشكل رقم   06
  253  اإلنتاجطور رقم األعمال حسب فروع ت): 2-4(الشكل رقم   07
  254   هيكل سوق تأمينات األضرار يف اجلزائر): 3-4(الشكل رقم  08
تمع التمثيل): 1-5(الشكل رقم   09   313  البياين ألفراد عينة ا
  326  ةعينة الدراسة حسب الوظيفة احلاليالتمثيل البياين لتوزيع  ): 2-5(الشكل رقم   10
  327  توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي): 3-5(الشكل رقم   11
  328  التمثيل الباين لتوزيع  عينة الدراسة حسب للتخصص العلمي): 4-5(الشكل رقم   12
  329  ةاخلرب التمثيل البياين لتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات ): 5-5(الشكل رقم   13
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 -1- سطيف  جامعة
 والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم اإلقتصادية 

  )1(ق رقم ملح 
 

  ـــــــــــــــةانـــــــــــــــــــــستبإ
  

  احملرتمون/ ................................................. السادة
  ..... تحية طيبة وبعد

  
دف احلصول على آرائكم ومقرتحـاتكم فيمـا يتضـمنه  يسر الباحثة أن تضع بني أيديكم هذا اإلستبيان، 

 امليداين لبحث من أجل نيـل درجـة دكتـوراه، والـذي حيمـلالبيانات واملعلومات املتعلقة باجلانب من حماور إلستيفاء 
 – الدوليــة المـالي اإلبـالغمعـايير  وفـقتخـاذ القـرارات إدور محاسـبة شـركات التـأمين فـي " :عنـوان

  ."-الشركات الجزائرية للتأمين :دراسة حالة
  

ــه مــن خــربة ومهنيــة يف جمــال احملاســبة املاليــة وحبكــم مــوقعكم الــوظيفي املتعلــق مبوضــوع  ونظــرا ملــا تتمعــون ب
مبوضـوعية  أسـئلتهاسـتبانة بعنايـة وإجابـة مجيـع طالع علـى فقـرات هـذه اإللتلطف واإلالرسالة فإن الباحثة ترجوكم با

  . ومهنية عالية
  

م مجعهـا سـتعامل بسـرية تامـة وسـوف تسـتخدم ألغـراض وتؤكد الباحثة لكم بأن مجيع املعلومات الـيت سـيت
  .البحث العلمي فقط

  شاكرين تعاونكم معنا، وتقبلوا منا فائق التقدير واإلحترام
  

  :إشراف                                                                                     :الباحثة 
  جبار محفوظ/ الدكتور                                                                            سليمة طبابيبة

  فهـــــــــــرس المـــــــــــالحــــــــــــــــــــق
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  .أمام اإلجابة المناسبة) ×(يرجى التكرم بوضع إشارة  : البيانات الديموغرافية: الجزء األول
  

 :الوظيفة احلالية - 1
  مدير مايل       مدقق خارجي      حماسب بشركات التأمني

  )...................تذكر(خرى مدير بشركة التأمني                                           أ
  

 :املؤهل العلمي - 2
  ماجستري                        ليسانس  تقين سامي    
  كتوراهد    

  
 التخصص العلمي - 3

  إدارة                                 علوم مالية             حماسبة
          متويل

      
 سنوات اخلربة - 4

  سنوات 10أكثر من     سنوات 10إىل  5من       أقل من مخس سنوات
  

   املايل الدولية؟ بالغدراية سابقة يف معايري اإل أيهل لديكم  - 5
  ال                                     نعم

 
 اكتسبتم هذه الدراية؟  أين، فمن )بنعم(يف حالة اإلجابة على السؤال السابق  - 6

  ورشات عمل       مؤمترات      دورات
  ...................أخرى   
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  .أمام اإلجابة المناسبة) ×(يرجى التكرم بوضع إشارة :  محاور اإلستبيان: الجزء الثاني
  

 للمحاسبة وفقا تعد البنية المالية لشركات التأمين قادرة على اإللتزام باإلطار المفاهيمي : األول المحور
  .معايير اإلبالغ المالي الدولية

  
  درجة القدرة  الفقرات  رقم

  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا
            توفري معلومات مالية ذات فائدة ملتخذي القرارات   .1
            قدرة متخذو القرارات على استيعاب املعلومات املالية   .2
            يف املركز املايل للشركة والتغريات اليت تطرأ عليه األداءوضوح    .3
              ستحقاقاإل بأساس  لتزاماإل   .4
            يةستمرار بفرضية اإل لتزاماإل   .5
            حتقيق خاصية القابلية للفهم يف البيانات املالية   .6
            حتقيق خاصية املالءمة يف البيانات املالية   .7
            البيانات املاليةحتقيق خاصية املادية يف    .8
            حتقيق خاصية املوثوقية يف البيانات املالية   .9
            حتقيق خاصية التمثيل الصادق يف البيانات املالية   .10
            حتقيق خاصية توفر اجلوهر قبل الشكل يف البيانات املالية   .11
            حتقيق خاصية احليادية يف البيانات املالية   .12
            يف البيانات املالية) احلذر(حتقيق خاصية التحفظ    .13
            حتقيق خاصية االكتمال يف البيانات املالية   .14
            حتقيق خاصية قابلية املقارنة يف البيانات املالية   .15
            القدرة يف تزويد البيانات املالية يف التوقيت املناسب   .16
            القدرة على املوازنة بني التكلفة واملنفعة   .17
            املوازنة بني مجيع اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبيةالقدرة على    .18
            عرض القوائم املالية بطريقة صحيحة وعادلة   .19
            املالية تالبياناالقدرة على قياس مجيع عناصر    .20
            قوائم املاليةالتوفري مجيع عناصر    .21
            ألصوللاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر     .22
            اتلتزامإللاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .23
            قوق امللكيةحلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .24
            ألداءلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .25
            لدخل لاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .26
            لمصروفاتلاملالية وفقا  تالبياناتوفري مجيع عناصر    .27
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 تعد البنية المالية لشركات التأمين قادرة على تبني وتطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية :الثاني محورال. 
  

  درجة القدرة  الفقرات  رقم
  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا

            )امليزانية(عن قائمة املركز املايل  واإلفصاح إعداد   .1
            عن قائمة الدخل الشامل واإلفصاح إعداد   .2
            عن قائمة التدفقات النقدية واإلفصاح إعداد   .3
            عن بيان التغري يف حقوق امللكية واإلفصاح إعداد   .4
            عن معلومات القيمة العادلة اإلفصاح   .5
            وفقا لدرجة سيولتها األصولتصنيف    .6
            األجلوطويل  اولللمتدات وفقا لتزامتصنيف اإل   .7
            قائمة التدفقات النقدية بالطريقة املباشرة إعداد   .8
            عدد من املراحل إىلتفصيل الدخل    .9
            متيز البنود التشغيلية يف قائمة التدفقات النقدية   .10
            متيز البنود التمويلية يف قائمة التدفقات النقدية   .11
            قائمة التدفقات النقدية ية يفستثمار متيز البنود اإل   .12
ات املالكني إستثمار  عتباربعني اإل األخذأو اخلسائر مع  األرباحصايف  إظهار   .13

معة    واألرباح ا
          

            قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غري املباشرة إعداد   .14
            والتغيريات فيها عن السياسات احملاسبية اإلفصاح   .15
            التقديرات احملاسبية معاجلة التغيري يف   .16
            السنوات املالية السابقة غري املكتشفة أخطاءمعاجلة    .17
            املالية األدواتتعريف    .18
            املالية يف بيانات الشركة األدواتعن  اإلفصاح   .19
            ناالئتماعن خماطر  اإلفصاح   .20
            واإليضاحاتعن السياسات احملاسبية  واإلفصاح إعداد   .21
            املالية باألدواتالقدرة على القياس واالعرتاف    .22
ا لتاريخ اإل(املالية  األدواتالقدرة على تصنيف    .23 ا ستحقاقاحملتفظ  ، واحملتفظ 

ا كجاهزة للبيع   )لغايات املتاجرة، واحملتفظ 
          

            األجنبيةعن خطر سعر السوق وخطر سعر صرف العمالت  اإلفصاح   .24
حقوق  أوات إلتزام أواملالية سواء كانت موجودات  األدواتقياس  ةقدر    .25

  خرآاملسامهني يف مشروع 
          

            39 عياراملاملالية بالقيمة العادلة وفقا لنصوص  األدواتالقدرة على قياس مجيع    .26
            39التقييم وفقا لنصوص معيار رقم  إعادةالقدرة على معاجلة فروق    .27
            تأمنيالالقدرة على تعريف عقد    .28
            )4(املايل رقم  بالغاإلالعقود اليت ال ختضع ملعيار  إستثناءالقدرة على    .29



 413 ....................................................................................................................فهرس املالحق 

 تتمكن شركات التأمين من إتخاذ القرارات في حالة تطبيق معايير اإلبالغ المالي : الثالثلمحور ا
  .الدولية

  
  درجة القدرة  الفقرات  رقم

  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا
            املخاطر إدارة   .1
            يةستثمار احملافظ اإل إدارة   .2
             تأمنيات احملتملة لتغطية عقود اللتزاماإل إدارة   .3
            املالية األدواتات الشركة يف إستثمار  إدارة   .4
            قرتاضاإل إدارة   .5
            على احلياةالعام والتأمني  تأمنيال إدارة   .6
            التخطيط ودراسات اجلدوى إدارة   .7
            تأمنيال إعادة إدارة   .8
            حقوق امللكية إدارة   .9

  
 هناك معوقات تحول دون قدرة شركات التأمين على تطبيق معايير اإلبالغ المالي :  الرابع محورال

  .الدولية
  

  درجة القدرة  الفقرات  رقم
  متدنية جدا  متدنية  متوسطة  عالية  عالية جدا

            املايل الدولية بالغاإلعلى دراية مبعايري  نيمتخصص حماسبنيعدم وجود    .1
            بنية حتتية جيدة على املستوى احلكومي  أومالية تشريعية  آليةعدم وجود    .2
عدم وجود مدققي حسابات خارجيني على مستوى مهين عايل وذوي دراية    .3

  املايل الدولية بالغاإلجيدة مبعايري 
          

            مجعية مهنية متخصصة مبهنيت احملاسبة والتدقيق أوعدم وجود نقابة للمحاسبني    .4
            عدم وجود سوق مايل حقيقي فاعل يف اجلزائر   .5
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