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  ملخص
إلمارة فلورنسـا وإمـارة فينيسـيا فـي إيطاليـا، فـي بـدايات النهضـة  كان

وروبا، الدور الرئيسي في نشـوء وتنميـة وتطـوير فكـرة 
ٔ
العلمية والفكرية ال

سست للتقنية والعلـوم المحاسـبية الحديثـة وقاعدة القيد المزدوج
ٔ
. التي ا

ــــت موجــــودة قبــــل ذلــــك، وفــــي كــــل  ن الممارســــة المحاســــبية كان
ٔ
غيــــر ا

هـدافها، حاضـرة فـي كـل الحضارات 
ٔ
دائهـا وا

ٔ
وبمختلـف مسـمياتها وطـرق ا

ثـر زمان ومكان، وخاصة فـي الـدول 
ٔ
العربيـة واإلسـالمية التـي كـان لهـا اال

  . المعتبر على تطور العلوم الحسابية والمحاسبية
نفبعــــد 
ٔ
داة تذكيريــــة  ا

ٔ
كانــــت المحاســــبة فكــــرة وضــــرورة حســــابية وا

صــ
ٔ
ولــى، ا

ٔ
حــداث التجاريــة فــي بــداياتها اال

ٔ
بحت إحــدى فــروع المعرفــة لال

وجـــه 
ٔ
اإلنســانية المهمـــة التـــي تخـــتص بتوليـــد البيانـــات والمعلومـــات عـــن ا
ولـم . النشاط االقتصادي وتوفيرهـا فـي صـورة مالئمـة لـذوي الحاجـة إليهـا

و فــي حضــارة بعينهــا، 
ٔ
و فــي تــاريخ ا

ٔ
يــتم إبــداع المحاســبة فــي زمــن معــين ا

زمان والحضارات اإل
ٔ
  .نسانيةبل تطورت ونمت عبر مختلف اال

 مقدمة
حــــد فــــروع المعرفــــة اإلنســــانية التــــي تهــــتم بتوليــــد 

ٔ
المحاســــبة هــــي ا

وجـــــه النشـــــاط االقتصـــــادي، وتـــــوفر هـــــذه 
ٔ
البيانـــــات والمعلومـــــات عـــــن ا

هــداف . المعلومــات فــي صــورة مالئمــة لــذوي الحاجــة إليهــا
ٔ
ولقــد تطــورت ا

المحاســبة ووظائـفهــا ومــن ثــم البيانــات التــي تتولــد عنهــا علــى مــر القــرون 
مــع تطــور الحاجــة إلــى المعلومــات وتزايــد الطلــب عليهــا، كنتيجــة  لتتســق

وجه النشاط االقتصادي وتعددها وتعقدها
ٔ
  .لتداخل ا

و التـــي 
ٔ
ت المحاســـبة لـــم تكـــن هـــي التـــي نعرفهـــا اليـــوم ا

ٔ
فعنـــدما نشـــا

و قرن مضى
ٔ
ة .  عرفت منذ نصف قرن ا

ٔ
وبالتـالي، فعنـدما نبحـث عـن نشـا

هداف
ٔ
جعيتهـا الفكريـة وتطورهـا، فإننـا المحاسبة المالية ووظائـفها ومر  وا

مـــر نبحـــث عـــن الفكـــرة التـــي تطـــورت علـــى مـــر الـــزمن ونمـــت 
ٔ
فـــي واقـــع اال

 .بفضل الممارسة الفعلية حتى وصلت إلى ما نسميه اليوم المحاسبة
و فـــي 

ٔ
 فـــي زمـــن معـــين وفـــي تـــاريخ ا

ٔ
وفـــي الواقـــع فـــإن المحاســـبة لـــم تنشـــا

لهـا فـي ذلـك حضارة بعينها، بل تطورت حتى وصلت إلـى هـذا الوضـع مث
خـرى 

ٔ
 المعرفـة عـن فكـرة . مثل باقي فـروع المعرفـة اإلنسـانية اال

ٔ
وقـد تنشـا

و ابتكـــار وســـيلة للتغلـــب علـــى مشـــكلة محـــددة، ثـــم تتطـــور بعـــد 
ٔ
ي ا

ٔ
و را

ٔ
ا

ـــــم  ن تصـــــبح فرعـــــًا مـــــن فـــــروع العل
ٔ
ـــــى ا ـــــك وتنمـــــو وتكبـــــر وتتعمـــــق إل ذل

سسه ومفاهيمه وفرضياته ونظرياته
ٔ
هدافه ومداركه وا

ٔ
  .والمعرفة، له ا

داة  ومــــن
ٔ
ت المحاســــبة كـفكــــرة وضــــرورة حســــابية وا

ٔ
هــــذا المنطلــــق نشــــا

تذكيريــــة للتغلــــب علــــى مشــــكلة النســــيان التــــي تــــالزم الطبيعــــة البشــــرية 
وكـذلك إلبـراء الذمـة واالستشـهاد بمـا هـو مكـتـوب ومثبـت، وخاصـًة فيمـا 

  .يتعلق بالتعامالت التجارية والعالقات اإلنسانية
ثــار التاريخيــة الخ

ٓ
اصـة فــي هـذا الميــدان، وجــدنا فعنـد البحــث فـي اال

كـتابــات ودراســات كـثيــرة فــي مجــال المحاســبة وعلومهــا تشــير إلــى نشــوء 
 Venetia.فينيســيا  –المحاســبة وعلومهــا فــي إيطاليــا ومدينــة البندقيــة 

مــر 
ٔ
ول كـتــاب نشــر وفصــل فــي تقنيــات  منطقــيوذلــك، فــي نظرنــا، ا

ٔ
ن ا

ٔ
ال

لفـه عـالم ميالديـة كـان فـي هـذا البلـد وا ١٤٩٦المحاسبة كان سنة 
ٔ
لـذي ا

ولقـــد عرضـــت فـــي . )١(الرياضـــيات الراهـــب الفرنسيســـكاني لوكـــا بســـيولي
جزاء هذا الكـتاب اثنان وثالثون فصـاًل قصـيرًا يـتكلم عـن المعرفـة 

ٔ
بعض ا

المحاســـبية بشـــكل منهجـــي وتعليمـــي متكامـــل، واصـــفا لمـــا كـــان ســـائدا 
ن إمسـاك علـىومطبقا عمليا فـي مجـال المحاسـبة وإمسـاك الـدفاتر 

ٔ
 كمـا ا
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 دراسات 

نــذاك فــي ســجالت التجــار فــي بعــض 
ٓ
ســاس القيــد المــزدوج الــذي ظهــر ا

ٔ
ا

ول من القرن الرابع عشر الميالدي
ٔ
   .المدن اإليطالية في النصف اال

، فلقــــد اســــتمدت مــــن كـتــــاب بســــيولي، بعــــد ذلــــك، كــــل وبالفعــــل
لمانيــــا وهولنــــدا وفرنســــا وإســــبانيا 

ٔ
الكـتابــــات فــــي مجــــال المحاســــبة فــــي ا

خـرى فـي القـرون المواليـة
ٔ
وربيـة اال

ٔ
لكـن هـل . وإنجلتـرا وبعـض البلـدان اال

نشوء المحاسبة بمختلف تقنياتها المعرفية والممارسة المحاسـبية ولـدت 
ت فــي إيطاليــا فقــط؟ وهــ

ٔ
ل المحاســبة هــي التــي ترتكــز فــي مفاهيمهــا ونشــا

خـرى لـذلك؟ علىوتقنياتها 
ٔ
م هنـاك دعـائم ا

ٔ
وهـل    قاعدة القيد المزدوج ا

هداف الممارسة المحاسبية علـى ممـر الـزمن نفسـها وبـنفس البنـاء 
ٔ
بقيت ا

  الفكري والمرجعي لها؟
سوف نعرض باختصار لجذور هذه الفكـرة وكيـف تطـورت  البدايةفي 

ولـــــى وفســـــرت فـــــي مراحـــــل
ٔ
يـــــن نمـــــت  تطورهـــــا اال

ٔ
وخاصـــــة فـــــي إيطاليـــــا ا

هـداف المحاســبة . وترعرعـت فكـرة وقاعــدة القيـد المــزدوج
ٔ
ثـم نعـرج علــى ا

ولـــى
ٔ
، وخاصــة عنــدما كـــان الهــدف منهـــا وإمســاك الــدفاتر فـــي مراحلهــا اال

تزويــد التــاجر والمالــك للمشــروع التجــاري بالبيانــات الخاصــة بممتلكاتــه 
ن نصل إ. وديونه المختلفة

ٔ
 فيهـا التفكيـر فـي المفـاهيم إلى ا

ٔ
لى مرحلة بـدا

وخلفية لمـا تسـتند إليهـا قاعـدة القيـد المـزدوج، بدايـة مـن مفهـوم حقـوق 
خـــــر . ها واســـــتمرارهاالوحـــــدة االقتصـــــادية واســـــتقاللالملكيـــــة ثـــــم 

ٓ
وفـــــي ا

هـــم المفـــاهيم والفرضـــيات التـــي وصـــل إليهـــا 
ٔ
ن نعـــدد ا

ٔ
المطـــاف نحـــاول ا

وئها ومنطلقاتهــا نبــين الغايــة الفكــر المحاســبي المعاصــر، والتــي علــى ضــ
ساسه يمكن قياس مدى  التي ينبغي التوصل إليها، والمعيار الذي

ٔ
على ا
  .تقدم المحاسبة المالية وتطورها في عصرنا هذا

  تطور الممارسة المحاسبية )١(
المحاسبية في إيطاليـا وخاصـة فـي إمـارة صـقلية وإمـارة  الممارسةإن 

فلورنســـا وإمـــارة فينيســـيا كانـــت كنتيجـــة لتطـــور العلـــوم والمعرفـــة عمومـــا 
وربـــا عصـــروبدايـــة 

ٔ
وكانـــت هـــذه اإلمـــارات قنـــوات . النهضـــة والتنـــوير فـــي ا

وبـــالد  -مصـــر -اتصـــال مـــع الـــدول العربيـــة واإلســـالمية عبـــر اإلســـكندرية
نــدلس

ٔ
يــن كانــت وشــ -إســبانيا -اال

ٔ
مال إفريقيــا علــى يــد التجــار والعلمــاء، ا

جــد متطــورة، وخاصــًة  )٢(المحاســبة فــي هــذه البلــدان بمختلــف مســمياتها
دوات 

ٔ
داء العمــل الحســابي والمحاســبي، كــا

ٔ
دوات الالزمــة ال

ٔ
مــن حيــث اال

ســعار ومســتواها 
ٔ
ســعار صــرفها واال

ٔ
الكـتابــة والحســاب والقيــاس والنقــود وا

  .العام
وربــا فــي 

ٔ
القــرن الثالــث عشــر تســتعمل رقــائق الجلــود فحــين كانــت ا

والقمـــاش فـــي الكـتابـــة، كـــان العـــرب يســـتعملون الـــورق والحبـــر والـــدواة 
دوات المســــاعدة والمتممــــة 

ٔ
قــــالم الصــــغيرة والمبــــراة وغيرهــــا مــــن اال

ٔ
واال

مـــا فـــي مجـــال الحســـاب والعـــد فـــإن العـــرب والمســـلمين قـــدموا . للكـتابـــة
ٔ
ا

ن، وذلــك بنشــرهم  للبشــرية خدمــة غيــر مســبوقة ومازالــت باقيــة
ٓ
حتــى اال

ـــــة المنقحـــــة التســـــعة رقـــــام الهندي
ٔ
، والتـــــي زاد مـــــن حيويتهـــــا عـــــالم )٣(لال

رقـــام عربيـــة  )٤(الرياضـــيات الخـــوارزمي
ٔ
باســـتخدام الصـــفر لتصـــبح عشـــرة ا

صيلة
ٔ
  .ا

دوات القيــاس التــي امتــازت بالدقــة، 
ٔ
هــتم العــرب والمســلمون بــا

ٔ
كمــا ا

لمقـاييس والمكايـل حيث توجد العالقة بين المثمنات من الموزونات وا
لمعرفـــــة المقـــــدار الكمـــــي والمقـــــدار القيمـــــي ...) الكيـــــل، ذراع، الصـــــاع( 

موال 
ٔ
  .)٥(ليكـتمل بينهما السعر) الدينار الذهبي والدرهم الفضي(باال

دوات المحاســـبة التـــي طورتهــا الحضـــارة اإلســـالمية فـــي 
ٔ
ويمكــن تلخـــيص ا

  :)٦(الشكل التالي

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دوات المحاسبة التي 
ٔ
  طورتها الحضارة اإلسالميةا

  
ت  البعضوقد يعتقد 

ٔ
نشـا

ٔ
ن الحضارة اإلسالمية هي التي ا

ٔ
ننا نقول ا

ٔ
ا

ن الحضـــــارة العربيـــــة 
ٔ
ننـــــا نؤكـــــد علـــــى ا

ٔ
علـــــم المحاســـــبة وتقنياتهـــــا، بـــــل ا

، كالحضـــارة الصـــينية )٧(اإلســـالمية قـــد ســـاهمت كغيرهـــا مـــن الحضـــارات
التـــي ســـبقتها فـــي  والمصـــرية والبابليـــة واليونانيـــة والرومانيـــة والفارســـية

دوات والقياســـات والحســـابات التـــي ســـاعدت العلمـــاء 
ٔ
تطـــوير مختلـــف اال

فـــرز 
ٔ
 بـــه غيـــرهم، حيـــث ا

ٔ
اإليطـــاليون فـــي عصـــر النهضـــة لمواصـــلة مـــا بـــدا

وربــا فــي القــرنين الثــاني 
ٔ
االتصــال الثقــافي بيــنهم وبــين المشــرق العربــي وا

سســًا جوهريــة لتطــوير العلــوم والمعرفــة فــي 
ٔ
وربــا عشــر والثالــث عشــر، ا

ٔ
ا

  .عامة وفي إيطاليا على وجه الخصوص
ولكــــن مــــا دام البنــــاء المحاســــبي المعاصــــر مبنــــي علــــى قاعــــدة القيــــد 
المزدوج، فإننا سوف نرى مسار تطور تقنيات المحاسبة من المهد الذي 

ساسيين
ٔ
ين تطورت عبر محورين ا

ٔ
  : )٨(رعاها، ا

  محور فلورنسا: المحور األول
تطــوير علــم الرياضــيات والمحاســبة  لعبــت فلورنســا دورًا محوريــًا فــي

ن واحد
ٓ
ول مرة بنظام الترقيم العشري،  فقد. في ا

ٔ
وربا ال

ٔ
عّرفت فلورنسا ا

  مـــــيالدي فـــــي كـتـــــاب للرياضـــــيات باســـــم ١٢٠٢حيـــــث نشـــــر فـــــي عـــــام 
   Abaci liber لصاحبه ليوناردو فيبوناسي بيزانو  

  Leonardo Fibonacci Pisan 
فـــــاعتبره . ولـــــم يكـــــن التـــــرقيم العشـــــري ليقبـــــل ويســـــتعمل بســـــهولة

وربيـــــون غامضـــــا وصـــــعبا
ٔ
خـــــرون . اال

ٓ
تهـــــم ا

ٔ
العـــــرب الـــــذين  الرياضـــــيينو ا

رقــام . )٩(يمارســون المهــارات الجديــدة بالســحر والشــعوذة
ٔ
وضــلت هــذه اال

ــــاني لمــــدة تتجــــاوز القــــرنين حتــــى تــــم لهــــا  تــــزاحم النظــــام الرومــــاني اليون
رقـام  اإلنتشار الواسع وخاصة

ٔ
بين التجار اإليطاليين الذين وجـدوا فـي اال

ربعــــة
ٔ
الجمــــع : العربيــــة مــــن الســــهولة المطلوبــــة للعمليــــات الحســــابية اال

والطـــرح والقســـمة والضـــرب، عكـــس نظـــامهم القـــديم الـــذي يعتمـــد علـــى 
تجميــع الحــروف ليعطــي قيمــة للعــدد ناهيــك عــن الصــعوبة فــي العمليــات 

  .)١٠(الحسابية
 
ٔ
، ١٢١١قــــدم وثيقــــة محاســــبية فــــي عــــام وقــــد ظهــــرت فــــي فلورنســــا ا

ستاذ وترحيالت لكنها اقتصـرت علـى الحسـابات 
ٔ
مكـتوب عليها حسابات ا

وفــي نهايــة القــرن الثالــث عشــر . الشخصـية فقــط مــن المــدينين والــدائنين
ظهــــــرت بعــــــض الــــــدفاتر ) ١٣٠٥ -١٢٩٦(الرابــــــع عشــــــر القــــــرن وبدايــــــة 

ٔ
ا

ت . المحاســــبية الحســــابات االســــمية كحســــاب الســــلع والمصــــاريف
ٔ
وبــــدا
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 دراسات 

خـذ الشـكل 
ٔ
ووفـق الشـكل debito - credito  " لـه  -منـه"الحسـابات تا

ولـى لمسـك الـدفاتر )T(المعروف بالحرف الالتينـي 
ٔ
، وكانـت البـدايات اال

ت فــي فل. وفــق القيــد المــزدوج
ٔ
نشــا

ٔ
ورنســا منــذ بــدايات القــرن الرابــع كمــا ا

عشـــر مـــدارس لتـــدريس تقنيـــات المحاســـبة ومســـك الـــدفاتر حســـب هـــذه 
صول لتدريب الشباب و التجار عليها

ٔ
  .اال

  فينيسيا –محور البندقية : المحور الثاني
ول مـن القـرن الرابـع عشـر، مسـار 

ٔ
كملت فينيسيا، ومنذ النصـف اال

ٔ
ا

ت التقنيــة تطــوير تقنيــات المحاســبة وفــق قاعــدة القيــد 
ٔ
المــزدوج، إذ بــدا

نتشـرت . تترسخ وتظهر بوضـوح
ٔ
يـن ا

ٔ
وسـاعدها فـي ذلـك الوسـط المالئـم ا

عمــــال الصــــيرفة والتجــــارة واالســــتيراد والتصــــدير مــــن وإلــــى بلــــدان وراء 
ٔ
ا

ســمالية 
ٔ
ســمالية جديــدة وهــي الرا

ٔ
ت بــوادر انتشــار ممارســة را

ٔ
البحــار، وبــدا

  .Mercantilismeالتجارية 
ــــم يكــــن حينهــــا النظــــام ا ن الدراســــات . لمحاســــبي ليكـتمــــلول

ٔ
غيــــر ا

ول مــن 
ٔ
ن تجــار البندقيــة، هــم ا

ٔ
التاريخيــة فــي علــم المحاســبة تــدل علــى ا

ســــتخدم إقفــــااًل شــــكليًا للحســــابات
ٔ
وتظهــــر حســــابات التــــاجر البنــــدقي . ا

عـوام  Soranzoسورانزو 
ٔ
إقفـااًل بتوسـيط حسـاب ) ١٤٣٢-١٤٠٦(عـن اال

س ال
ٔ
حيانـا يتوسـط حسـاب را

ٔ
رباح والخسـائر، وا

ٔ
مـال، وذلـك لتحديـد اال

ربــاح وخســائر صــفقات معينــة
ٔ
وتســمى طريقــة تحديــد نتيجــة كــل صــفقة . ا

  .)١١(بمحاسبة الصفقات
الدورة المحاسبية محددة بزمن معين، بل كانـت مسـتمرة  تكنفلم 

س المـــال بشـــكل . ولـــم يكـــن مـــن الضـــروري إلقفالهـــا
ٔ
كمـــا ظهـــر مفهـــوم را

منفصــــــــل عــــــــن مفهــــــــوم الــــــــربح و الخســــــــارة، و تحــــــــدد مفهــــــــوم اإليــــــــراد 
ـــدفاتر إلمـــارة فينيســـيا: والمصـــروف، ليســـمى ككـــل كمـــا . نظـــام مســـك ال

نتشرت مـدارس لتعلـيم هـذا النظـام، و
ٔ
سـسا

ٔ
 ١٥٨١بعـد ذلـك فـي عـام  تا
ول معهد للمحاسبة في المدينة نفسها

ٔ
  . ا

قامــــت الفرصــــة للتفكيــــر فــــي القيــــد 
ٔ
هــــم الظــــروف التــــي ا

ٔ
ولعــــل مــــن ا

و فينيســـيا، هـــي قيـــام 
ٔ
المـــزدوج فـــي ذلـــك الوقـــت، ســـواء فـــي فلورنســـا ا

شــخاص فــي شــكل شــركات محاصــة وشــركات تضــامن
ٔ
حيــث . شــركات اال

ربـاح علـى ظهرت الحاجة إلى فكرة الوحدة المحاسب
ٔ
ية وعملية حسـاب اال

  .العمليات التجارية حتى يتحدد لكل شريك نصيبه فيها

  إمســــاك الــــدفاتر فــــي  أهــــداف المحاســــبة و ) ٢(
  مراحلها األولى

ـــدفاتر علـــى  )١٢(حـــدد هندركســـون ـــع خصـــائص مميـــزة إلمســـاك ال رب
ٔ
ا

ساس القيد المزدوج في الفتـرة السـابقة علـى بدايـة القـرن السـادس عشـر 
ٔ
ا

تي
ٓ
  :كاال

كان الهدف من المحاسبة فـي تلـك الفتـرة هـو إمـداد المالـك بالبيانـات  -1
صــــوله والتزاماتــــه

ٔ
وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك فقــــد كانــــت . التــــي توضــــح ا

ســــاس لمــــنح االئـتمــــان وكوســــيلة 
ٔ
تســــتخدم البيانــــات المحاســــبية كا

ن الحسـابات كانـت تعـد مـن . لتحديد الشركاء
ٔ
وقد ترتب على ذلك ا

ســرار التــاجر الخاصــة و لــم يتــو
ٔ
ي ضــغط خــارجي يلــزم بــالتحقق ا

ٔ
فر ا

و من إمساكها وإعدادها طبقا لقواعد محددة
ٔ
  .من صحتها ا

لــــم يكــــن للوحــــدة المحاســــبية حـــــدودا واضــــحة، فكـثيــــرًا مــــا كانـــــت  -٢
الحسـابات تظهــر العمليــات الخاصــة بالمالــك باإلضــافة إلــى عملياتــه 

علــى  ) Pacioli( فقــد ذكــر هندركســون نقــال عــن بســيولي . التجاريــة
شــــياء ســــبي

ٔ
ن المخــــزون كــــان يشــــتمل علــــى النقديــــة واال

ٔ
ل المثــــال ا

الثمينــة، والمالبــس، والســلع المنزليــة وكــل الممتلكــات التــي تقــع 

وبـــالرغم مـــن ذلــك فهنـــاك بعــض الـــدالئل التـــي . فــي حيـــازة المالــك
ن كـثيـر مـن 

ٔ
تشير إلى وجـود فكـرة الوحـدة المحاسـبية حيـث وجـد ا

ملياتـــــه المعيشـــــية التجـــــار يحـــــتفظ بمجموعـــــة دفتريـــــة مســـــتقلة لع
خرى لعملياته التجارية

ٔ
  .الخاصة وا

و فرضية استمرار الوحدة المحاسبية  -٣
ٔ
لم تكن فكرة الفترة المحاسبية ا

مــور المعروفــة فــي ذلــك الوقــت
ٔ
ساســًا . مــن اال

ٔ
وقــد كــان ذلــك يرجــع ا

ن معظـم العمليـات التجاريـة كانـت عمليـات محـددة ومسـتقلة 
ٔ
إلـى ا

سـاس فكـان تنتهي بمجرد تحقيق الغرض المحد
ٔ
د منها وعلى هذا اال

ومـــن ثـــم فلـــم يكـــن هنـــاك . تحديـــد الـــربح يـــتم عنـــد انتهـــاء العمليـــة
ســــاس االســــتحقاق ولــــم توجــــد مقــــدمات 

ٔ
حاجــــة للمحاســــبة علــــى ا

ضــف إلــى ذلــك . ومســتحقات فيمــا يتعلــق بــاإليرادات والمصــاريف
ٔ
ا

صــول الثابتــة فــي حالــة وجودهــا كانــت تلعــب دورًا ثانويــًا فــي 
ٔ
ن اال

ٔ
ا

صوله، ومن ثـم لـم تقـم نشاط التا
ٔ
جر ولم تمثل جزءًا ملموسًا من ا

  .الحاجة الفعالة لحساب اإلهالك
كانـــت القيـــود فـــي الـــدفاتر وصـــفية إلـــى حـــد كبيـــر، وتحـــدد مواصـــفات  -٤

دق التفاصـــيل، وذلـــك لتعـــدد وحـــدات النقـــد 
ٔ
ـــا موضـــوع العمليـــة ب

الموجــودة حينئــذ وعــدم وجــود وحــدة قيــاس يمكــن االعتمــاد عليهــا 
  .يمة في كل العمليات التي يقوم بها التاجركمقياس للق

وربـــا منـــذ منتصـــف القـــرن 
ٔ
وعمومـــا، فقـــد تركـــزت اهتمامـــات الكـتـــاب فـــي ا

  :)١٣(الخامس عشر كما يلي
ولـــــى -

ٔ
منـــــذ منتصــــف القـــــرن الخـــــامس عشــــر حتـــــى منتصـــــف : الفتــــرة اال

  السادس عشر
ليــة القيــد المــزدوج والميكانيكيــة التــي يقــوم عليهــا 

ٓ
تركــزت علــى توصــيف ا

يطبـــق عمـــال، دون تعـــرض لمـــا تســـتند إليـــه هـــذه الميكانيكيـــة مـــن كمـــا 
و قواعـــد ودون اهتمـــام بداللـــة مـــا تـــؤدي إليـــه مـــن نتـــائج

ٔ
ســـس ا

ٔ
وكـــان . ا

إمساك الدفاتر في هذه المرحلة قد تطور إلى إثبـات العالقـات الشخصـية 
ســـاس التســـجيل اإلحصـــائي للعمليـــات 

ٔ
بـــين الـــدائنين والمـــدينين وعلـــى ا

شيا
ٔ
  .ء الخاصة بالمؤسسةغير الشخصية واال

مع بداية النصف الثاني من القرن السادس عشـر وحتـى : الفترة الثانية -
  نهاية القرن الثامن عشر

 فـــي هـــذه الفتـــرة 
ٔ
وهـــي مرحلـــة حاســـمة فـــي الفكـــر المحاســـبي، حيـــث بـــدا

اهتمام الكـتاب يتحول إلى خلفية القيـد المـزدوج وانتقـاد إمسـاك الـدفاتر 
ساســـه دون اســـتناد إلـــى هـــ

ٔ
كمـــا امتـــد اســـتخدام القيـــد . ذه الخلفيـــةعلـــى ا

يضـــا إلـــى ميـــادين بخـــالف النشـــاط التجـــاري، 
ٔ
المـــزدوج فـــي هـــذه الفتـــرة ا

وقامــت بعــض الحكومـــات بالتــدخل فـــي تنظــيم التقــارير التـــي تنــتج عـــن 
ميالديــــة،  ١٦٧٣ففــــي خــــالل هــــذه الفتــــرة وفــــي ســــنة . إمســــاك الــــدفاتر

 
ٔ
ن يقــــوم التــــاجر ا

ٔ
عمــــال اقتضــــت مواثيــــق التجــــارة فــــي فرنســــا ا

ٔ
و رجــــل اال
كـثـــر

ٔ
ن . بتصـــوير ميزانيـــة عموميـــة عنـــد انتهـــاء كـــل ســـنتين علـــى اال

ٔ
كمـــا ا

رباح والخسائر قد ظهرت خـالل هـذه 
ٔ
ظاهرة الموازنة السنوية لحساب اال

مـر الـذي كـان 
ٔ
يضا دون انتظار حتى انتهـاء المشـروع التجـاري، اال

ٔ
الفترة ا

  .سائدا قبل ذلك
ن الكـتابــــات المحاســــبية فــــي هــــذه المر 

ٔ
ت فــــي إضــــفاء  حلــــةكمــــا ا

ٔ
بــــدا

وقــد كــان هــذا . )١٤(الشخصــية المعنويــة علــى كــل الحســابات والعمليــات
االتجاه إلى افتراض الشخصية المعنوية للحسابات والعمليـات ناتجـًا عـن 
محاولــــة الكـتــــاب لتبريــــر قواعــــد القيــــد المــــزدوج مــــن مــــدين ودائــــن كمــــا 

شـــياء والعمليـــات غيـــر الشخصـــية
ٔ
فقـــد كانـــت الحســـابات . تنطبـــق علـــى اال

تســــتخدم للعناصــــر غيــــر الشخصــــية مثــــل النقديــــة والمخــــزون فــــي بدايــــة 
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 دراسات 

ســــاس القيــــد المــــزدوج، كمــــا تــــم مر 
ٔ
احــــل تطــــور إمســــاك الــــدفاتر علــــى ا

ســلوب فيمــا بعــد العناصــر اإليــرادات والمصــاريف
ٔ
ولــم . اســتخدام نفــس اال

يكــــن إضــــفاء الشخصــــية المعنويــــة علــــى الحســــابات خــــالل هــــذه الفتــــرة 
سس من قبل

ٔ
ن . يمارس على نفس اال

ٔ
ففي بعـض الكـتابـات كـان يفتـرض ا

يته المعنويــــة المســـتقلة بصــــرف كـــل حســـاب مــــن الحســـابات لــــه شخصـــ
ن الحســابات تمثــل . النظــر عــن طبيعتــه

ٔ
خــرى كــان يفتــرض ا

ٔ
حيــان ا

ٔ
وفــي ا

خــرى كانــت الحســابات 
ٔ
حيــان اال

ٔ
نــه فــي بعــض اال

ٔ
مالــك المؤسســة، كمــا ا

فراد مســــؤولين قبــــل صــــاحب المؤسســــة، وفــــي هــــذه الحالــــة 
ٔ
تعامــــل كــــا

س المــــال هــــو شــــخص حقيقــــي يســــتخدم بمعرفــــة 
ٔ
ن حســــاب را

ٔ
يفتــــرض ا

 عليها مـن تغيـرات نتيجـة هـذه المالك 
ٔ
إلدارة شؤون ثروته ولتقرير ما يطرا

ي حســـــــاب مـــــــن حســـــــابات 
ٔ
و ا

ٔ
و المخـــــــزون ا

ٔ
اإلدارة، و تكـــــــون النقديـــــــة ا

س المـــال ليكـــون كـــل 
ٔ
شـــخاص مســـتخدمين بمعرفـــة را

ٔ
صـــول بمثابـــة ا

ٔ
اال

  .)١٥(منهم مسؤول عن ذلك الجزء الذي يتمثل فيه من الثروة
سـاس إفتــرض وقـد كـان لهـذا االتجـاه فـي تفســير ال

ٔ
قيـد المـزدوج علـى ا

ثـر فـي إعاقـة المحاسـبة 
ٔ
الشخصية المعنوية المسـتقلة للحسـابات كبيـر اال

هـدافها ووظائـفهـا بصـورة مجديـة علـى مـدار هـذه الفتـرة
ٔ
ذلـك . عن تطـوير ا

دى إلـــــى إحـــــالل القواعـــــد التفصـــــيلية الصـــــماء والتـــــي تســـــتند إلـــــى 
ٔ
نـــــه ا

ٔ
ال

 .)١٦(لمــــي الســــليمإفتراضـــات لــــيس لهــــا مبــــرر منطقــــي محــــل المنطــــق الع
ولذلك فقد تميزت الكـتابات المحاسبية قبل القرن التاسع عشـر بعرضـها 
هم الســجالت 

ٔ
إلمســاك الــدفاتر عــن طريــق التركيــز علــى دفتــر اليوميــة كــا

ن فشــل هــؤالء . والعمــود الفقــري لنظــام القيــد المــزدوج
ٔ
وكانــت النتيجــة ا

خر كما الكـتاب في التصور الشامل لعالقة الحسابات بعضها بالبعض ا
ٓ
ال

ســتاذ مــثالً 
ٔ
كمــا لــم يوجــه الكـتــاب والمحاســبين عنايــة . تظهــر فــي دفتــر اال

وقــد كــان تعلــيم المحاســبة . كافيــة للحســابات والقــوائم الماليــة الختاميــة
فــي نظــرهم ينطــوي علــى مجــرد قائمــة طويلــة مــن القواعــد إذا مــا حفظهــا 

  .)١٧(الطالب كان قادرًا على إعداد قيود اليومية
وتمتد هذه المرحلة من بدايات القرن التاسـع عشـر حتـى :  لثةالفترة الثا -

  بدايات القرن العشرين
ساس الملكيـة كمحاولـة 

ٔ
و ا

ٔ
ت فيها فكرة حقوق ا

ٔ
وهي الفترة التي نشا

سـاس القيـد 
ٔ
إليجاد خلفية منطقية قادرة على تفسير إمساك الدفاتر على ا

ن مالـــك المؤسســـة، يمثـــل . المـــزدوج
ٔ
ســـاس الملكيـــة علـــى ا

ٔ
ثقـــل ويقـــوم ا

شـياء المملوكـة . التوازن الـالزم لمعادلـة القيـد المـزدوج
ٔ
صـول تمثـل اال

ٔ
فال

مـا االلتزامـات فتمثـل مـديونيات المالـك . للمالك والحقوق التي تعـود لـه
ٔ
ا

صــول وااللتزامــات يمثــل . وحقــوق الغيــر عليــه
ٔ
وعليــه فــإن الفــرق بــين اال

ســاس حقــوق الملكيــة ينظــر لعناصــر اإليــراد. حقــوق المالــك
ٔ
ن ا

ٔ
ات كمــا ا

نهــــا عوامــــل تــــؤدي إلــــى حــــدوث تغيــــرات فــــي حقــــوق 
ٔ
والمصــــاريف علــــى ا

  .الملكية نفسها
صبح هيكل النظام المحاسـبي والقيـد المـزدوج مبنيـًا 

ٔ
ومن ثم، فقد ا

و معادلـــة الميزانيـــة،  
ٔ
ســـاس التـــوازن الرياضـــي لمعادلـــة المحاســـبة ا

ٔ
علـــى ا

ســاس دفتــر اليوميــة كمحــور االهتمــام الرئيســي 
ٔ
كمــا بــداًل مــن قيامــه علــى ا

ن التغيـرات التـي تحـدث فـي حقـوق الملكيـة يـتم . كان
ٔ
وترتب على ذلـك ا

ــــة  ــــة لمعادل ــــادة العناصــــر المكون ــــى زي ــــة إل واًل كمتغيــــرات مؤدي
ٔ
تحليلهــــا ا

و نقصـــها قبـــل ترجمتهـــا إلـــى طرفيهـــا المـــدين والـــدائن، وذلـــك 
ٔ
الميزانيـــة ا

ســـتاذ والتـــي تتكـــون منهـــا فـــي 
ٔ
ـــالتركيز علـــى مـــا يحـــدث فـــي حســـابات اال ب

داة لتســهيل . ة معادلــة الميزانيــةالنهايــ
ٔ
صــبح مجــرد ا

ٔ
مــا دفتــر اليوميــة فا

ٔ
ا

  . وتنظيم إجراءات تسجيل العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة

مــريكيين مثــل
ٔ
ن للكـتــاب اال

ٔ
  Sprague" ســبراغ"وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ا

فضـل الســبق فـي نشـر تعلــيم  Kester"  كسـتر"و  Hatfield" هاتفيلـد"و
مريكيــة فــي بدايــة القــرن 

ٔ
ســس الجديــدة فــي الواليــات المتحــدة اال

ٔ
هــذه اال

ول مـــن القـــرن التاســـع 
ٔ
ن جـــذورها ترجـــع إلـــى النصـــف اال

ٔ
العشـــرين، مـــع ا

  .)١٨(عشر
ساس الملكية كخلفيـة منطقيـة إلمسـاك الـدفاتر 

ٔ
وبالرغم من انتشار ا

وروبـــا فـــي الر
ٔ
ول مـــن القـــرن فـــي الواليـــات المتحـــدة وبعـــض دول ا

ٔ
بـــع اال

وربيـــة 
ٔ
نـــه لـــم يظهـــر فـــي الكـتابـــات اإلنجليزيـــة والبلـــدان اال

ٔ
العشـــرين إال ا

ول من القرن تقريباً 
ٔ
خرى، إال مع نهاية النصف اال

ٔ
  .اال

الوحـدة   اسـتقالل الوحدة االقتصـادية وفرضـية   )٣(
  المحاسبية

دت التطــورات االقتصــادية فــي القــرن العشــرين وخاصــة فــي مجــال 
ٔ
ا

والمعـروف عـن . القانوني للشركات، إلى قيـام شـركات المسـاهمةالتنظيم 
. هذا النوع من المنظمات هو انفصال ملكية الشركة عـن اإلدارة المسـيرة

ســهم 
ٔ
ن تختلــف حقوقــه طبقــا لنــوع اال

ٔ
فلــم يعــد المســاهم، الــذي يمكــن ا

صــــول الشــــركة بــــالمعنى التقليــــدي
ٔ
كمــــا . التــــي يمتلكهــــا، مالكــــًا مباشــــرًا ال

س تعـــددت مصـــادر ا
ٔ
لتمويـــل التـــي يمكـــن للشـــركة الحصـــول منهـــا علـــى را

س 
ٔ
ســهم المكونــة لــرا

ٔ
المــال الــالزم لمزاولــة نشــاطها بخــالف الحصــص واال

  .مال االجتماعي
ن المؤسســة لهــا شخصــيتها 

ٔ
وتقــوم فرضــية الوحــدة المحاســبية علــى ا

س المــال
ٔ
فالمؤسســة، . المعنويــة المســتقلة تمامــًا عــن شخصــية مــالك را

. نشاطها باستقالل تام عن نشـاط المسـاهمين فيهـابهذا المفهوم، تزاول 
صبحت تمثل تعادل 

ٔ
ن معادلة الميزانية الرئيسية ا

ٔ
وقد ترتب على ذلك ا

صـــول مـــع الخصـــوم، بصـــرف النظـــر عـــن مكونـــات كـــل منهمـــا
ٔ
حيـــث . اال

ي 
ٔ
صــــــول مــــــن المــــــوارد التــــــي تتــــــاح للوحــــــدة المحاســــــبية، ا

ٔ
تتكــــــون اال

وجه نشاطاته
ٔ
مـا الخصـوم . ا المختلفـةالمؤسسة، لالستخدام في مزاولة ا

ٔ
ا

فهــي االلتزامــات وحقــوق الغيــر فــي هــذه المــوارد، ســواًء كــان هــذا الغيــر 
و المقرضــين مــن 

ٔ
س المـال وهــم المــالك المسـاهمون، ا

ٔ
صــحاب را

ٔ
يمثـل ا

و الـــدائنين مـــن مختلـــف الـــذمم كـــالموردين والعمـــال 
ٔ
فـــراد، ا

ٔ
البنـــوك واال

صـــــبح هـــــدف المحاســـــبة هـــــ. ومصـــــالح الضـــــرائب وغيـــــرهم
ٔ
و ومـــــن ثـــــم، ا

نشــطة المؤسســة فيمــا يخــتص باســتخدام المــوارد المتاحــة لهــا 
ٔ
تســجيل ا

واســتغاللها بصــرف النظــر عــن مــن ســاهم فــي تقــديمها لهــا، وتقريــر نتــائج 
مــر داخلهــا وخارجهــا

ٔ
نشــطة لمــن يهمــه اال

ٔ
مــا نتيجــة النشــاط فــي . هــذه اال

ٔ
ا

ساس الوحدة المحاسبية فهي الفرق بين اإليرادات والمصاريف
ٔ
  . ظل ا

ن هن
ٔ
ن فرضية الوحدة المحاسـبية ظهـرت فـي   )١٩(اك َمن يرى غير ا

ٔ
ا

ساس للقيد المـزدوج المحاسـبية فـي إيطاليـا سـنة 
ٔ
الكـتابات المحاسبية كا

ي  ١٨٧٣وفـي الواليــات المتحــدة ســنة  ١٨٦٩وفـي إنجلتــرا ســنة  ١٨٣٨
ٔ
ا

ن فضــــل تطــــور فرضــــية الوحــــدة . قبــــل ظهــــور شــــركات المســــاهمة
ٔ
كمــــا ا

لمـانالمحاسبية في بداية القرن العشر
ٔ
فـي الوقـت  ٢٠ين يرجع للكـتاب اال

ســاس حقــوق 
ٔ
ثر إلــى حــد كبيــر با

ٔ
مريكيــة تتــا

ٔ
التــي كانــت فيــه الكـتابــات اال

الملكيــة وفرضـــية الوحــدة المحاســـبية بصـــورة مختلطــة، بحيـــث يصـــعب 
ســاس حقــوق الملكيــة وتلــك 

ٔ
التمييــز بــين طــرق العــرض التــي تقــوم علــى ا
  .التي تقوم على فرضية الوحدة المحاسبية

داة ونستنتج 
ٔ
ن المحاسبة في بداية تطورهـا لـم تكـن إال ا

ٔ
مما تقدم، ا

تذكيريـة بالعمليـات التــي يقـوم بهـا التــاجر وسـجل لحقوقـه علــى الغيـر ومــا 
ساسـًا علـى شـرح و تبريـر . عليه للدائنين

ٔ
كمـا تركـز اإلهتمـام، بعـد ذلـك، ا
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 دراسات 

ن 
ٔ
ميكانيكيــة وتقنيــة القيــد المــزدوج والبحــث عــن الخلفيــة التــي يمكــن ا

فلـم تكـن المحاسـبة، حينئـذ،  تهـدف إلـى قيـاس ثـروة . ذلـك تساعد علـى
 عليهـــا مـــن تغيـــرات نتيجـــة تـــدفق 

ٔ
و قيـــاس مـــا يطـــرا

ٔ
الوحـــدة المحاســـبية ا

جل جلـب هـذه 
ٔ
اإليرادات وإستنفاذ الخدمات المختلفة التي صرفت من ا

ت . الثـــروة
ٔ
 المحاســـبة فـــي توســـيع نظرتهـــا العامـــة إال عنـــدما نشـــا

ٔ
ولـــم تبـــدا

 
ٔ
واخـــر القـــرن فكـــرة حقـــوق الملكيـــة كا

ٔ
ســـاس منطقـــي للقيـــد المـــزدوج فـــي ا

وائـــل القـــرن العشـــرين
ٔ
ت . التاســـع عشـــر وا

ٔ
ســـاس، بـــدا

ٔ
وبنـــاًء علـــى هـــذا اال

 عليهـــا مـــن تغيـــرات
ٔ
. المحاســـبة، عمليـــا، بقيـــاس ثـــروة المالـــك ومـــا يطـــرا

فالقيـــاس، كـــان ومـــازال إلـــى حـــد كبيـــر حتـــى فـــي زمننـــا هـــذا، يقـــوم علـــى 
ساس التسجيل التـاريخي للعمليـات التـي 

ٔ
تقـوم بهـا المؤسسـة ثـم تحديـد ا

ثــر هــذه العمليــات تاريخيــا علــى حقــوق ملكيــة المالــك فــي نهايــة الفتــرة 
ٔ
ا

  .المحاسبية
مـــــا فرضـــــية 

ٔ
ثر بهـــــا  اســـــتقاللا

ٔ
ت تتـــــا

ٔ
الوحـــــدة المحاســـــبية فقـــــد بـــــدا

ولــى مــن القــرن العشــرين، حيــث 
ٔ
الكـتابــات المحاســبية منــذ العشــرية اال

ت فــي بــداياتها كإطــار نظــري منطقــي ومالئــم ل
ٔ
تبريــر إمســاك الــدفاتر نشــا

هـداف 
ٔ
صـبحت بعـد ذلـك منطلقـا مالئمـا ال

ٔ
ساس القيد المـزدوج، وا

ٔ
على ا

  . القياس المحاسبي
ن قيــــــاس الثــــــروة ينطــــــوي علــــــى فرضــــــية إســــــتقالل الوحــــــدة 

ٔ
وبمــــــا ا

المحاسبية، فإن الهدف من القياس، في هـذا الصـدد، هـو قيـاس القيمـة 
ة المحاســـــبية االقتصـــــادية لعناصـــــر الثـــــروة التـــــي تتصـــــرف فيهـــــا الوحـــــد

نشـــــطتها االقتصـــــادية 
ٔ
والمتاحـــــة الســـــتغاللها فـــــي عملياتهـــــا اإلنتاجيـــــة وا

ويستوي فـي هـذه الحالـة . بصرف النظر عن المالك الفعلي لهذه العناصر
ـــدائنون وكـــل مـــن لهـــم حقـــوق علـــى هـــذه الثـــروة وبهـــذا . المســـاهمون وال

صبحت فرضية إستقالل الوحـدة المحاسـبية ضـرورة لتوضـيح 
ٔ
المنطق، ا

داة لتبريــر منطــق القيــد المــزدوج مضــم
ٔ
ون الثــروة وحــدود قياســها ولــيس ا

  . وإمساك الدفاتر
ســــــاس حقــــــوق الملكيــــــة وفرضــــــية إســــــتقالل الوحــــــدة 

ٔ
لقــــــد شــــــكل ا

المحاســـبية طفـــرة فـــي تطـــور الفكـــر المحاســـبي وتنظيـــره، ووفـــرا الخلفيـــة 
ن 

ٔ
هـداف المحاسـبة ومـا يجـب ا

ٔ
ن تكـون عليـه ا

ٔ
المالئمة ضمنا لما يجـب ا

هـــداف تتطـــور إليـــه
ٔ
. وظائـفهـــا بحيـــث تصـــبح قـــادرة علـــى تحقيـــق هـــذه اال

وكانــــت هــــذه الفرضــــيات، جميعهــــا، مهــــدا وقاعــــدة للوصــــول إلــــى نظــــرة 
ن يتحقــق عــن " متعــارف عليهــا ومقبولــة  قبــواًل عامــا"شــمولية 

ٔ
لمــا يمكــن ا

ســس ومبــادئ عامــة 
ٔ
هــداف ومــا يلــزم لــذلك مــن معــايير وا

ٔ
المحاســبة مــن ا

  . في زمننا المعاصر

  العام للفكر المحاسبي المعاصركل الهي)٤(
القواعــد والمبــادئ والمفــاهيم التــي تشــكل الهيكــل  اســتعراضقبــل 

ن 
ٔ
س مــن التــذكير بــا

ٔ
العــام للمحاســبة وللفكــر المحاســبي المعاصــر، ال بــا

و ) البيــــع و الشــــراء( تتمثــــل فــــي حصــــول اإلجــــراء  العمليــــة المحاســــبية 
و شـريط تسـجيل المب(اإلجـراء  توثيـق

ٔ
،  ثـم تقييـد )يعـاتإعـداد الفـاتورة ا

و اليوميــات المســاعدة فــي(اإلجــراء 
ٔ
و بعــد التقييــد يــتم ) اليوميــة العامــة ا

ســــتاذ  الترحيــــل للحســــابات
ٔ
ســــتاذ العــــام و ســــجالت اال

ٔ
الخاصــــة فــــي اال

خيــرة مــن مراحــل العمليــة المحاســبية وهــي 
ٔ
تي المرحلــة اال

ٔ
خـرى، ثــم تــا

ٔ
اال

سـتاذسـجالت  إعداد التقارير المالية من واقـع مـا سـجل فـي
ٔ
ن  )٢١(اال

ٔ
ي ا

ٔ
ا

ثــم ترحيلــه ثــم  توثيقــه ثــم تقييــده تحديــد الحــدث ثــم  العمليــة باختصــار
مر في تقارير نهائية مالئمة ومناسبة

ٔ
  .توصيله إلى من يهمه اال

وإذا كــان الهــدف المحاســبي هــو تحديــد وقيــاس وإيصــال المعلومــات 
الماليـــة، الناتجـــة عـــن إجـــراءات تكـــون المؤسســـة طرفـــا فيهـــا لكـــي تعـــين 

صح
ٔ
اب العالقة على التصرف في ظل رؤية واضـحة، فمعـايير المحاسـبة ا

إذن، هــي بيــان للطريقــة التــي تــتم بهــا معالجــة مفــردات القــوائم الماليــة 
و (

ٔ
ربـــاح  قائمـــةالميزانيـــة ا

ٔ
و جـــدول اال

ٔ
المركـــز المـــالي، وجـــدول النتـــائج ا

و قائمة الدخل
ٔ
بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجالت ) والخسائر ا
  .وحدات االقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنودوقوائم ال

هـــم المبـــادئ والمفـــاهيم والفرضـــيات 
ٔ
 بتعريـــف عـــام ومـــوجز ال

ٔ
ونبـــدا

ساســـية للهيكـــل العــــام للفكـــر المحاســــبي 
ٔ
المحاســـبية، وهـــي الــــدعائم اال

هم المعايير الدولية
ٔ
  .المعاصر، ثم نعدد بعد ذلك ا

A   -   المبادئ و الفرضياتPrincipales and Assumptions 
   Business entityالوحدة االقتصادية  -  ١
و االستمرار   -  ٢

ٔ
  Going concern االستقرار ا

  Time periodicity الفترة المحاسبية   -  ٣
  الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبيا  -  ٤

    Fixed value unit of currency 
     Historique costالتكلفة التاريخية  -  ٥
  Income realizationتحقق الدخل    -  ٦
   Matchingالمقابلة  -  ٧
   Accrual االستحقاق   -  ٨
  Adequate Disclosureاإلفصاح التام  -  ٩
  Consistency and comparabilityالثبات و القابلية للمقارنة  -  ١٠
همية النسبية     -  ١١

ٔ
   Relative significance اال

  Conservatism and prudence الحيطة و الحذر    -  ١٢
   Relevancyالمالئمة  -  ١٣
   Reliabilityالثقة في المعلومات    -  ١٤

 الوحـــدة االقتصـــادية  .١
ٔ
تعتبـــر المؤسســـة محاســـبيا جهـــة  :مبـــدا

و عـــن المؤسســـات  مســـتقلة عـــن
ٔ
و المســـاهم فيهـــا ا

ٔ
مالكهـــا ا

خـــرى، حتـــى يمكـــن حصـــر ممتلكاتهـــا وتحديـــد
ٔ
التزاماتهـــا  اال

عمالها خالل فترة زمنية محددةومعرفة نتيجة 
ٔ
  .ا

ن المحاســـبة الماليـــة تـــتم فـــي ظـــل  :فرضـــية االســـتقرار  .٢
ٔ
ي ا

ٔ
ا

ن المؤسسة قائمة ومستمرة في الزمن
ٔ
  .تصور با

 الفتـــرة المحاســـبية .٣
ٔ
) شـــهرا ١٢(لقـــد تـــم اختيـــار الســـنة : مبـــدا

 وذلك باعتباركوحدة زمنية لقياس دخل المؤسسة خاللها، 
ن السنة هي الوحدة الزمنيـة 

ٔ
التـي تمـر فيهـا المؤسسـة بـدورة ا

ــــك، . اقتصــــادية كاملــــة وتحمــــل علــــى الســــنة، بنــــاء علــــى ذل
  .اإليرادات والمصاريف الخاصة بها

تســــتخدم : فرضــــية الوحــــدة النقديــــة ثابتــــة القيمــــة محاســــبيا  .٤
ساس للقياس

ٔ
 ولما كان يشترط. المحاسبة الوحدة النقدية كا

ضــت ثبــات المقيــاس حتــى يكــون صــالحا لقيــاس القيمــة، إقت
  .الضرورة فرضية ثبات الوحدة النقدية المستخدمة للقياس

 التكلفــــة التاريخيــــة  .٥
ٔ
ويقصــــد بهــــا التكلفــــة الفعليــــة فــــي : مبــــدا

جــــل الحصــــول علــــى 
ٔ
حينهــــا التــــي قــــدمتها المؤسســــات مــــن ا

صل 
ٔ
و متداول( اال

ٔ
  ،)ثابت ا

ٔ
ويترتب على تطبيـق هـذا المبـدا
ن يــؤدي 

ٔ
نه ا

ٔ
فــي المحاســبة تحقيــق الموضــوعية الــذي مــن شــا
  .إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية

 تحقــق الــدخل .٦
ٔ
ال تعتــرف المؤسســة بالــدخل و تســجله : مبــدا
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 دراسات 

ن يتحقــق  فــي ســجالتها وتظهــره
ٔ
فــي قوائمهــا الماليــة إال بعــد ا

ن يـــتم مـــن . فعـــالً 
ٔ
ومقيـــاس التحقـــق هـــو الـــدليل المـــادي، وا

صالً 
ٔ
صول المؤسسة اإلجراءات ما يجعل هذا الدخل ا

ٔ
  .من ا

 ال .٧
ٔ
ن يحمـل إيـراد كـل فتـرة  :مقابلةمبدا

ٔ
تقتضي هذه الفرضية ا

و قيـــــــد التصـــــــنيع مـــــــثاًل، 
ٔ
محاســـــــبية، كالمنتجـــــــات التامـــــــة ا

و تحققه بالمصاريف التي ساهمت في
ٔ
 .جلب ذلك اإليراد ا

 االســـتحقاق  .٨
ٔ
تـــتم المحاســـبة لإلجـــراءات الماليـــة التـــي : مبـــدا

ســــاس نقــــدي
ٔ
ي ذات ا

ٔ
كمــــا تــــتم  .صــــاحبها تــــدفقات نقديــــة، ا

الفعليـــة التـــي لـــم يصـــحبها تـــدفق  اءات الماليـــةلإلجـــر كـــذلك 
ساســــــها االســــــتحقاق والــــــدين

ٔ
ي ا

ٔ
وتطبيقــــــًا لهــــــذا . نقــــــدي، ا

الفرضـــية، فـــإن اإليـــرادات تســـجل ولـــو لـــم يـــتم قبضـــها، كمـــا 
وتعـــد  .تســـجل المصـــاريف عنـــد تحققهـــا ولـــو لـــم تســـدد نقـــداً 

ساســـية التـــي 
ٔ
فرضـــية اإلســـتحقاق والمقابلـــة مـــن المعـــايير اال

علـى عدالـة تمثيـل القـوائم الماليـة لحسـاب ضـوئها  يحكـم فـي
رباح والخسائر والميزانية الختامية

ٔ
  .اال

٩.  
ٔ
ن تشـــــتمل التقـــــارير الماليـــــة : التـــــام اإلفصـــــاحمبـــــدا

ٔ
يجـــــب ا

وملحقاتهـــــا كافـــــة المعلومـــــات التـــــي تمكـــــن مســـــتعملها مـــــن 
ن القــوائم الماليــة

ٔ
تمثــل بعدالــة دخــل المؤسســة  اإلعتقــاد بــا

موال فيهاومركزها المالي ومصادر واستخدام
ٔ
  .ات اال

 الثبــات والمقارنــة .١٠
ٔ
ي الثبــات فــي اســتخدام السياســات : مبــدا

ٔ
ا

صـــول الثابتـــة مـــثالً 
ٔ
. المحاســـبية كطريقـــة حســـاب إهـــتالك اال

ن تكـــون قابلـــة 
ٔ
هـــم الصـــفات النوعيـــة للقـــوائم الماليـــة ا

ٔ
مـــن ا

و 
ٔ
للمقارنــة مــع غيرهــا مــن القــوائم الماليــة للســنوات الماضــية ا

ســاس  مــع قــوائم المؤسســات المماثلــة،
ٔ
وهــذا يقتضــي تــوفر ا

المعلومات حتى تكون الموضـوعية عنـد  واحد إليجاد وعرض
  .المقارنة

همية النسبية  .١١
ٔ
 اال

ٔ
تقضي هذه الفرضية بالسماح للوحدة : مبدا

االقتصــــادية العــــدول، ولــــو مؤقتــــا وللضــــرورة و فــــي ظــــروف 
معينـة، عــن التطبيــق حرفيـا للمعــايير المحاســبة المعروفــة ، 

هميـــــة ا
ٔ
لنســـــبية لعمليـــــة مـــــا، وإذا كانـــــت هـــــذه إذا قـــــدرت اال

ثيرًا ملحوظـــــًا علـــــى عدالـــــة 
ٔ
اإلجـــــراءات المحاســـــبية ال تـــــؤثر تـــــا

 .وموضوعية القوائم المالية
 الحيطة والحذر  .١٢

ٔ
يتطلب مـن المؤسسـة جانـب الحيطـة : مبدا

قـل قيمـة، 
ٔ
صـول واإليـرادات المحتملـة با

ٔ
والحذر في تقدير اال

على
ٔ
  .قيمة وتقدير المصاريف والديون المستقبلية با

 المالءمة  .١٣
ٔ
ن تكـون المعلومـات الماليـة التـي تظهـر  :مبدا

ٔ
البد ا

فــــي القــــوائم الماليــــة مناســــبة فــــي الــــزمن وذات عالقــــة بمــــن 
صحاب القرار

ٔ
 .يستعمل هذه المعلومات وبما يتخذه ا

ن تتصــف المعلومــات الماليــة : الثقــة فــي المعلومــات  .١٤
ٔ
يجــب ا

ي خاليــة مــفتكـون  بالثقـة والموضــوعية وبصـحة القيــاس،
ٔ
ن ا

و إشارة للتحيز والذاتية
ٔ
  .دليل ا

وإليصـــال نتـــائج القيـــاس إلـــى مســـتخدمي القـــوائم الماليـــة بالطريقـــة 
المناســـبة والســـليمة للقيـــاس، مـــع احتـــرام جميـــع المبـــادئ والفرضـــيات 

 
ٔ
  االهتمــامالمتعــارف عليهــا، حتــى يتســنى لهــا اتخــاذ القــرار المناســب، بــدا

بمعــايير موحــدة يمكــن االســتناد إليهــا، ممــا دعــي إلــى التفكيــر فــي إعــداد 
  .معايير محاسبية دولية

  

-B  معايير المحاسبة الدولية  
 International Accounting Standards (IAS) 

هميـــــة فـــــي كـــــل 
ٔ
صـــــبح للمحاســـــبة فـــــي هـــــذا العصـــــر دور ومكانـــــة وا

ٔ
ا

فـردت لهـا  .المجتمعات، وخاصة في المجتمعات والـدول المتطـورة
ٔ
فقـد ا

دراسات متخصصة في الجامعات والمـدارس والكليـات العلميـة لتـدريس 
صـــولها وقواعـــدها ونظرياتهـــا

ٔ
سســـت لهـــا جمعيـــات مهنيـــة محليـــة . ا

ٔ
كمـــا ا

تحــرص علــى تطـــوير مســتوى الكـفــاءة والممارســـة والســلوك المهنــي بـــين 
و 
ٔ
عضائها، وحماية سمعة المهنة سـواء فيمـا يتعلـق بالممارسـة المهنيـة ا

ٔ
ا

 .الخدمة في مختلف المجاالت االقتصادية
صــولها 

ٔ
وتختلــف تقنيــات المحاســبة عــن غيرهــا مــن التقنيــات مــن حيــث ا

فالمحاســــبة علــــم اصــــطالحي، غرضــــه قيــــاس الوضــــع المــــالي . وقواعــــدها
صـــول المحاســـبية " ونتـــائج العمليـــات للنشـــاط االقتصـــادي فـــي إطـــار 

ٔ
اال

 ". المتعارف عليها 
صول المح

ٔ
و ا

ٔ
اسبة المتعارف عليهـا، تعبيـر فنـي مصـطلح وتعبير معايير ا

نــــه مقبــــول فــــي 
ٔ
عليــــه عنــــد المحاســــبين يشــــمل كــــل مــــا هــــو متفــــق علــــى ا

مــد قريــب، كانــت . الممارســة المحاســبية المتبعــة فــي زمــن معــين
ٔ
وإلــى ا

ـــــوع المعالجـــــة  ـــــي تقـــــرر ن ـــــة، هـــــي الت ـــــرة والعـــــادة والضـــــرورة العلمي الخب
 علـــــــى هـــــــذه الممارســـــــة

ٔ
الشـــــــركات وقـــــــد تبنـــــــت . للمشـــــــاكل التـــــــي تطـــــــرا

ن هــذا التبنــي لــم يكــن ليصــل محــل 
ٔ
والمؤسســات هــذه المعــايير، غيــر ا

و المــدققين . إجمــاع
ٔ
ولــم يكــن، حينهــا، علــى المحاســبيين والمــراجعين ا

ســـــوى إقـــــرار الطـــــرق والمعالجـــــة المحاســـــبية المطبقـــــة مـــــن طـــــرف هـــــذه 
  .الشركات

ولقـــد ســـاهمت هيـــائت وجمعيـــات مهنيـــة تهـــتم بالممارســـة المحاســـبية، 
مريكيـة للمحاسـبةفضال عن 

ٔ
كاديميـة، كالجمعيـة اال

ٔ
، )٢٢(هيائت علميـة ا

كـثر انسجاما وتوفيقا وموضوعية
ٔ
فمنـذ . في تطوير وإرساء قواعد ومعايير ا

بدايـــة الســـتينيات، طـــرح المهتمـــون بالشـــؤون الماليـــة واالقتصـــادية فـــي 
ــــدة حــــول دور المحاســــبة فــــي النشــــاط  ــــدول الصــــناعية تســــاؤالت عدي ال

ونشـــطت الجمعيـــات . المحاســـبين فـــي المجتمـــع ككـــلاالقتصـــادي ودور 
والمعاهــد المحاســبية المهنيــة فــي هــذه الــدول، وتشــكلت لجــان خاصــة 
مـــن ذوي العلـــم والخبـــرة للبحـــث وتحديـــد ووضـــع قواعـــد عامـــة ومعـــايير 

حكـام المحاسـبية المتفرقـة
ٔ
ساسـًا لال

ٔ
فقـام علمـاء وخبـراء . محاسبة تكـون ا

ـــــين البلـــــدان الصـــــناعية،  فـــــي المحاســـــبة بدراســـــات محاســـــبية مقارنـــــة ب
  .لالستفادة من الخبرات المتوفرة فيها

مـرًا كمـا يبـدو سـهاًل، 
ٔ
ولم يكن وضع معايير عامة تحكـم مهنـة المحاسـبة ا

وبقـــي التوفيـــق صـــعبًا بـــين المعالجـــات المحاســـبية الموجـــودة المتباينـــة 
حيانًا، في هذه البلدان

ٔ
ونظار للحاجة إلى معايير عالميـة . والمتضاربة، ا

حـداث الماليـة للوحـدة مح
ٔ
ساسـًا لتحديـد وقيـاس اال

ٔ
اسبية موحدة تكون ا

ــــى مســــتخدمي القــــوائم الماليــــة  االقتصــــادية، وإيصــــال نتــــائج القيــــاس إل
بالطريقــــة المناســــبة والســــليمة للقيــــاس حتــــى يتســــنى لهــــا إتخــــاذ القــــرار 
ــــــدايات   اإلهتمــــــام  بمعــــــايير المحاســــــبة الدوليــــــة فــــــي ب

ٔ
المناســــــب، بــــــدا

همهاالسبعينيات من الق
ٔ
سباب عديدة ا

ٔ
  :رن الماضي وذلك ال

عمال الدولية -   
ٔ
  .زيادة في حجم المعامالت التجارية بين شركات اال

  . تضاعف االستثمارات بين مختلف الدول -
  .تضاعف التضخم على المستوى الدولي -
جنبيــــة وتحديــــد ســــعر التبــــادل بــــين  -

ٔ
الحاجــــة للعمــــالت اال

  .دول العالم والشركات الدولية
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المنظمات المحاسبية والدوليـة فـي عمليـة إشـراكها فـي المحاسـبة  ظهور  -
  .الدولية

ســبابولهــذه 
ٔ
  اال

ٔ
ت  االهتمــاموغيرهــا بــدا

ٔ
بالمحاســبة الدوليــة التــي بــدا

سـس والقواعـد المحاسـبية المطبقـة فـي 
ٔ
بدراسة الفرضيات والمفـاهيم واال

ســباب اختالفهــا
ٔ
 التنســيق، بعــد . الــدول المختلفــة والتحــري عــن ا

ٔ
ثــم بــدا

سيس للمعاييرذل
ٔ
  .ك، بين الدول المختلفة والهيائت المعنية بالتا

، يقـاس علـى ضـوئه وزن Standardفـي اللغـة هـو النمـوذج  والمعيار
و درجــة جودتهــا

ٔ
و طولهــا ا

ٔ
شــياء ا

ٔ
مـــا فــي المحاســبة فتعنــي القاعـــدة .    اال

ٔ
ا

حــداث 
ٔ
ساســي لقيــاس العمليــات واال

ٔ
المحاســبية، و يقصــد بهــا  المرشــد اال

عمالها والظروف التي 
ٔ
تؤثر على المركز المالي للوحدة االقتصادية ونتائج ا

فالمعيـــار . وإيصـــال المعلومـــات إلـــى المســـتفيدين مـــن هـــذه المعلومـــات
المحاســبي بهــذا المعنــى يتعلــق عــادة بعنصــر محــدد مــن عناصــر القــوائم 
و الظــروف التــي 

ٔ
حــداث ا

ٔ
و اال

ٔ
نــواع العمليــات ا

ٔ
و بنــوع معــين مــن ا

ٔ
الماليــة ا

عمالهـــــا، مثـــــل تـــــؤثر علـــــى المركـــــز 
ٔ
المـــــالي للوحـــــدة االقتصـــــادية ونتـــــائج ا

و غيرها 
ٔ
صول الثابتة، البضاعة ا

ٔ
  .اال

لجنـــة القواعـــد الدوليـــة التابعـــة للهيئـــة الدوليـــة للمعـــاير  عرفـــتوقـــد 
نها قواعد إرشـادية يرجـع إليهـا المهنيـون 

ٔ
المحاسبية القاعدة المحاسبية با

و االجتهاد لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها ال تلغي ا
ٔ
لحكمة ا

نها وصـف مهنـي رفيـع المسـتوى للممارسـات المهنيـة المقبولـة 
ٔ
بدًا، كما ا

ٔ
ا

و 
ٔ
قبــــوال عامـــــًا، كمــــا تهـــــدف إلــــى تقليـــــل درجــــة اإلخـــــتالف فــــي التعبيـــــر ا

الممارســـة فـــي الظـــروف المتشـــابهة، وتعتمـــد كإطـــار عـــام لتقيـــيم نوعيـــة 
  .)٢٣(يةوكـفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهن

سســت
ٔ
 -جــوان  ٢٩فــي   (IASC)لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة  تا
على يد الهيائت المهنية المحاسبية الرائـدة فـي عشـر دول   ١٩٧٣ -يونيو
سـتراليا، وكنـدا، : وهي

ٔ
مريكية، المملكة المتحدة، ا

ٔ
الواليات المتحدة اال

لمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، ايرلندا
ٔ
وتمثل اللجنـة فـي . فرنسا، ا

كـثر من 
ٔ
كـثـر مـن جمعية محاسبية مهن ١٠٠الوقت الحاضر ا

ٔ
 ٨٠يـة مـن ا

وهــي هيئــة مســتقلة عهــدت إليهــا مســؤولية وســلطة إصــدار معــايير .  دولــة
هداف لجنة معايير المحاسبة الدولية الرئيسة فهي .محاسبية دولية

ٔ
ما ا

ٔ
  :ا

صــــــول منســــــقة  -١
ٔ
تطــــــوير وتعزيــــــز تقنيــــــة محاســــــبية مترابطــــــة وذات ا

  .ومعروفة ومحددة
بغــــي مراعاتهــــا لمــــا فيــــه صــــياغة ونشــــر المعــــايير المحاســــبية التــــي ين -٢

المصــلحة العامــة عنــد عــرض البيانـــات الماليــة والســعي لجعلهــا مقبولـــة 
  .ومعموال بها على المستوى الدولي

نظمــة والمبــادئ المحاســبية لعــرض البيانــات  -٣
ٔ
العمــل علــى تحســين اال

وراق الماليــــة 
ٔ
ســــواق المــــال و اال

ٔ
الماليــــة والســــعي إلقنــــاع الحكومــــات وا

وساط التجارية وا
ٔ
 .لدولية لتطبيق هذه المبادئواال
توثيــق العالقــة والتعــاون بينهــا وبــين االتحــادات المهنيــة المحاســبية  -٤

ــــدولي للمحاســــبين  و الهيــــائت  (IFAC)الوطنيــــة والدوليــــة كاإلتحــــاد ال
وراق الماليـــــة، 

ٔ
ســـــوق اال

ٔ
الدوليـــــة التـــــي تمثـــــل المؤسســـــات الماليـــــة، وا

مميــة التــي تهــتم بالماليــة والمحاســب
ٔ
ة، ومنظمــة التعــاون والمنظمــات اال

 .والتنمية االقتصادية والبنك الدولي

  الخاتمة
بعـــد هـــذه اإلطاللـــة الســـريعة والمختصـــرة علـــى المراحـــل التـــي مـــرت 
ن المحاســــبة، كـفكــــرة وضــــرورة 

ٔ
عليهــــا الممارســــة المحاســــبية، نســــتنتج ا

حـــــداث التجاريـــــة والحفـــــاظ علـــــى ممتلكـــــات 
ٔ
داة تذكيريـــــة لال

ٔ
حســـــابية وا

شــخاص والممتلكــات بــالتوثيق والتســجيل والتقريــر، لــم يــتم إبــداعها 
ٔ
اال

و فـي حضـارة بعينهـا، بـل تطـورت ونمـت عبـر  في زمن معين وفي تـاريخ
ٔ
ا

زمان والحضارات اإلنسانية
ٔ
  . مختلف اال

ن ينفــي دور إمــارة صــقلية وإمــارة فلورنســا وإمــارة  يمكــنوال 
ٔ
للتــاريخ ا

وروبـــا فـــي 
ٔ
فينيســـيا فـــي إيطاليـــا فـــي بـــدايات النهضـــة العلميـــة والفكريـــة ال

سســت نشــوء وتنميــة وتطــوير فكــرة وقاعــدة القيــد المــزدوج
ٔ
للتقنيــة  التــي ا

ن العدالـــة التاريخيـــة . والعلـــوم المحاســـبية الحديثـــة
ٔ
كـــذلك  تقتضـــيغيـــر ا

ي مجال معرفي معـين
ٔ
ومـن هنـا عرفنـا . ذكر جميع من كان له إسهام في ا

ن الممارســـــــة المحاســـــــبية كانـــــــت، وفـــــــي كـــــــل الحضـــــــارات وبمختلـــــــف 
ٔ
ا

هدافها، حاضرة في كل زمان ومكان
ٔ
دائها وا

ٔ
 . مسمياتها وطرق ا

وروبــا
ٔ
وإيطاليــا وإماراتهــا المزدهــرة فــي القــرن الثالــث عشــر  ولــم تكــن ا

والرابع عشر الميالدي لتصل إلى ما وصلت إليـه مـن ازدهـار ورقـي مـادي 
ومعرفي، وخاصًة في مجـال الممارسـة المحاسـبية، لـوال اتصـالها بالـدول 
يـــن كانـــت العلـــوم والمعـــارف فـــي هـــذه الحضـــارة، 

ٔ
العربيـــة واإلســـالمية، ا

ينا، الع
ٔ
لوم الحسابية والمحاسبية المتطـورة فـي زمنهـا، تشـع ومنها كما را

  .نورًا لجميع المعمورة
ثــر علــى تطــور ونمــو الممارســة 

ٔ
كبــر اال

ٔ
لقــد كــان لفكــرة القيــد المــزدوج ا

ولـى . المحاسبية الحديثة
ٔ
 المهتمون والكـتاب في المراحـل اال

ٔ
ن بدا

ٔ
فبعد ا

ليــــة القيـــــد المــــزدوج والميكانيكيــــة
ٓ
ح ، را التـــــي ينبنــــي عليهـــــا بتوصــــيف ا

فكــار . غيــرهم، بعــد ذلــك، يتحــول إلــى خلفيــة القيــد المــزدوج
ٔ
وضــلت اال

والعلـــوم المحاســـبية تنمـــو وتتطـــور عبـــر الـــزمن، بـــدءًا بإضـــفاء الشخصـــية 
ت فكـــرة حقـــوق ، إلـــى المعنويــة علـــى كـــل الحســابات والعمليـــات

ٔ
ن نشــا

ٔ
ا

خيـــرًا، وبعـــد قيـــام شـــركات المســـاهمة المبنيـــة علـــى انفصـــال . الملكيـــة
ٔ
وا

إلدارة المســيرة، وتعــددت مصــادر التمويــل، نمــت فرضــية ملكيتهــا عــن ا
الوحـــــــدة المحاســـــــبية والشخصـــــــية المعنويـــــــة والمســـــــتقلة عـــــــن نشـــــــاط 
صــبحت معادلــة الميزانيــة الرئيســية تمثــل تعــادل 

ٔ
المســاهمين فيهــا،  فا

صول مع الخصوم، بصرف النظر عن مكوناتها
ٔ
  . اال

ئم الماليــة، الفكــري و الخلفيــة المنطقيــة للمحاســبة والقــوا البنــاءإن 
ساســـًا  Assumptionســـواء ســـميت فرضـــية 

ٔ
و ا

ٔ
و غيرهـــا  Foundationا

ٔ
ا

هي عبارة عن مقدمات علمية تتمثل في مجموعـة مـن  من المصطلحات،
و تمثــل نتــائج بحــث مقبولــة عمومــا لتصــبح 

ٔ
الحقــائق المعروفــة بالفعــل، ا

متعـــارف عليهـــا، بحيـــث تســـاعد علـــى تفســـير وتحليـــل المبـــادئ العلميـــة 
و تساعد على تطويرها وتحسينهاالمطبقة ف

ٔ
  .ي الحياة العملية ا

وعمومًا يمكن تقسيم الفرضـيات المحاسـبية إلـى نـوعين رئيسـيين تنـدرج 
  .منها عدة فرضيات فرعية

  .فرضيات تتعلق بوجود الوحدة المحاسبية نفسها -
ــــة  - فرضــــيات تتعلــــق بوجــــود مجموعــــة مــــن العمليــــات الماليــــة المتبادل

  .داخلها ومع غيرها
وقــد تطـــورت الفرضـــيات المحاســـبية منــذ منتصـــف القـــرن الســـادس عشـــر 
وشــكلت نقطــة بدايــة للوصــول إلــى المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا 
صـــبحت فـــي نفـــس الوقـــت دعـــائم ترتكـــز 

ٔ
والمقبولـــة قبـــواًل عامـــًا، والتـــي ا

  .عليها النظرية المحاسبية الحديثة
صــبحت تقنيــة ومهنــة المحاســبة كغيرهــا مــن التق

ٔ
خــرى لقــد ا

ٔ
نيــات اال

خالقيــات متعــارف عليهــا دوليــًا، 
ٔ
ترتكــز علــى معــايير ومبــادئ وممارســة وا

حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة، والتقيد بهـا للحـد 
  .من االجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد
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 دراسات 

هــداف 
ٔ
إن اإلطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة المعاصــرة يتكــون مــن ا

ي والخصـائص النوعيـة للمعلومـات المحاسـبية ومـن مفـاهيم التقرير المال
فالفرضــيات المحاسـبية هــي المسـلمات الفكريــة . وعناصـر القــوائم الماليـة

التي يعتمد عليها علم المحاسبة، وبناًء عليها وعلى درجة الثقـة فيهـا يـتم 
حكامـــا عامـــة 

ٔ
ـــى المبـــادئ المحاســـبية، والتـــي بـــدورها باتـــت ا التوصـــل إل

نهــا تمثــل يعتمــد عليهــا ل
ٔ
ي ا

ٔ
الختيــار فيمــا بــين بــدائل التطبيــق العملــي، ا

 فــي ميــدان العلــوم 
ٔ
ي خــالف قــد ينشــا

ٔ
المرجــع الــذي ُيحــتكم إليــه لحســم ا

  .المحاسبية
ي نظريــــة مرتبطــــة بصــــالحية فرضــــياتها التــــي تتحــــدد 

ٔ
إن صــــالحية ا

ي اليـــــوم والمســـــتقبل 
ٔ
بمـــــدى فاعليتهـــــا فـــــي مواجهـــــة مشـــــاكل الواقـــــع، ا

ولن تكون ثابتة، وهي دائمًا في انتظار نظريـات ولذلك فهي لم . القريب
ن البيئـــة 

ٔ
فضـــل تحـــل محلهـــا فـــي المســـتقبل حســـب ظـــروف الحـــال، ال

ٔ
ا

هــداف المحاســبة وعلــى 
ٔ
ثيرًا مباشــرًا علــى ا

ٔ
ثر تــا

ٔ
المحاســبية، كمــا نعلــم، تــا

  .المبادئ والقواعد التي يمكن استخالصها منها
  

 

  :الهوامش
1 - Luca Pacioli , Essumma de arithmetica geometria proportion et 
proportionalita  

و الكـتاب  - مراجعة عامة في الحساب، الجبر، الهندسة، والنسبة والتناسب
صال للرياضيات، يحتوي في قسم منه على وصف إمساك الدفاتر على 

ٔ
مخصص ا

ساس القيد المزدوج
ٔ
 .ا
موال وعلم الكسب ومسميات  - ٢

ٔ
كانت تسمى في الحضارة اإلسالمية بكـتابة اال

خرى 
ٔ
  عديدة ا

رق۰۱۲۳٣۵۲۷۸۹: الهندية األرقام - ٣
ٔ
 ٢ ١ ٠):  العربية(الهندية المنقحة  ما، اال

رقام ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣
ٔ
 . حيث تحسب القيمة حسب مراتب اال

خرى  : الخوارزمي   ٤-
ٔ
- ٦٩٠ –هـ  ١٣٢ - ٦٠عالم الرياضيات والفلسفة وعلوم ا

 م٧٥٠
 عدد الوحدات بالمال× عدد الوحدات بالكمية = السعر  -  ٥
دوات مظهر قطنقجي، دو  سامر -  ٦

ٔ
ر الحضارة اإلسالمية في تطوير ا
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ق م بداية ٢٣٠٠تم استخدام طرق مختلفة لمسك الدفاتر منذ سنة   - ٧

قراص الطين التي نقشوا عليها البيانات 
ٔ
بالسمرائيين الذين استخدموا ا

خشاب المغطاة 
ٔ
ستخدموا اال

ٔ
شعة الشمس، ثم الرومانيين ا

ٔ
وجففوها تحت ا

مع، ثم المصريين القدماء والهنود الحمر استخدموا ورق البردي بالش
  .واستبدل القماش والجلد بالورق في العصر اإلسالمي. للتسجيل

رضوان حلوة حنان، بدايات نشوء علم المحاسبة في إيطاليا، مجلة المجمع .د ٨ -
 ١١٧العربي للمحاسبيين القانونيين، الكويت العدد 

رات القديمة حتى عصر الكمبيوتر، ترجمة خضر ماكليش جون، من الحضا ٩-
حمد وموفق دعبول، سلسلة عالم المعرفة، العدد

ٔ
  ٢٥١اال

رقام العربية تكـتب  ١٧لكـتابة الرقم : مثال ١٠-
ٔ
  بالحروف الرومانية XVIIباال

  رضوان حلوة حنان، مرجع سابق   .د ١١-
12- Eldon. S. Hendrickson. Accounting Theory, 

Homewood.Ill.Richard D.Irving,1965,pp 18-19  
من كـتاب دراسات في تطور الفكر المحاسبي، عبد الحي مرعي ومحمد سمير 

  ١٣١ص  ١٩٩٠صبان، الدار الجامعية، مصر، 
دراسات في تطور الفكر المحاسبي، عبد الحي مرعي ومحمد سمير صبان،  ١٣- 

 .١٤٠-١٣٢ ص ،١٩٩٠الدار الجامعية ، مصر، 
  ١٣٣نفس المرجع ، ص  ١٤- 
 ١٣٣نفس المرجع ، ص   ١٥-

 

 
 ١٣٤نفس المرجع ، ص  -  ١٦
  ١٣٤نفس المرجع ، ص  -  ١٧

Of Investment, 1906 / H.R.Hatfield, Modern Accounting, ,1909 /  
R.B.Kester.Acconting Theory  
18- The Accountancy C.E. Sprague, And Practice,1917  
19- A.C. Littleton ,Acconting Evolution To 1900,New York, 
American Institute Publishing Co,1933, Pp 193- 200, In 
Hendriksen.Op, Cit. 

  

  ١٣٧دراسات في تطور الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص ٢٠- 
سسها، الجزء. عبد هللا محمد الفيصل، المحاسبة -٢١

ٔ
ول، الطبعة  مبادئها وا

ٔ
اال

ي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة ، دار الخريج١٩٩٣الثانية،  
  .وبتصرف ٤من ص  ابتداءً  السعودية،

٢٢ -Accounting American Association (AAA)   كاديمية
ٔ
وهي هيئة علمية ا

تهتم بالمحاسبة  من الناحية التنظيرية  وكانت تسمى من قبل جمعية مدرسي 
مريكية

ٔ
  .المحاسبة اال

23 - Iasc, site web 
 
 
 
 
 
 

  :المراجع األساسية
 سســـها، الجـــزء. عبـــد هللا محمـــد الفيصـــل، المحاســـبة

ٔ
  مبادئهـــا وا

ٔ
ول، الطبعـــة اال

العربيــــة المملكــــة  الخريجــــي للنشــــر والتوزيــــع، الريــــاض، ، دار١٩٩٣الثانيــــة، 
  .السعودية

   ،دراســـات فـــي تطـــور الفكـــر المحاســـبي، عبـــد الحـــي مرعـــي ومحمـــد ســـمير صـــبان
  .١٩٩٠الدار الجامعية، 

  لقديمــة حتــى عصــر الكمبيــوتر، ترجمــة خضــر مــاكليش جــون، مــن الحضــارات ا
حمد وموفق دعبول، سلسلة عالم المعرفة، العدد

ٔ
  .الكويت ٢٥١اال
   رضــوان حلــوة حنــان، بــدايات نشــوء علــم المحاســبة فــي إيطاليــا، مجلــة المجمــع

  .١١٧العربي للمحاسبيين القانونيين، العدد 
  دوات

ٔ
 المحاســــبة ســـامر مظهـــر قطنقجــــي، دور الحضـــارة اإلســـالمية فــــي تطـــوير ا

)www.Katankji.com.( 
  الهيئة السعودية للمحاسبيين المهنيين )www.socpa.org.sa.(  
  هيئة معايير المحاسبية الدولية )www.iasb.org.(   
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