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 :مقدمــة   -١

ّحددت     أھداف المحاسبة المالیة كأحد أجزاء اإلطار الفكري في المملكة العربیة ٌ
وعلیھ فقد ركز في تحدید أھداف المحاسبة ، من تعریف منتجاتھا  ًالسعودیة انطالقا

المالیة في ھذا البیان على القوائم المالیة لكونھا المنتج النھائي للمحاسبة المالیة الذي یعد 
  . ستفیدین من خارج المنشأةلمصلحة الم

  (*))٥١الفقرة (:    ویكمن الغرض الرئیسي من ھذا البیان في النقاط الرئیسیة اآلتیة
 امساعدة الجھات المسئولة عن وضع معاییر المحاسبة المالیة بتوجیھ جھودھ  ١-١

  .ولكي یكون ھذا البیان المنطلق الرئیسي الستنباط تلك المعاییر
في تحدید المعالجة ) مثل إدارة المنشأة(سبین القانونیین وغیرھم مساعدة المحا  ٢-١

  .صدر لھا معاییر محاسبیة مالیة بعدتالمحاسبیة السلیمة لألمور التي لم 
زیادة فھم من یستخدمون القوائم المالیة للمعلومات التي تشملھا وفھم حدود   ٣-١

  .م تلك المعلوماتستخداامقدرتھم على تزید استخدام تلك المعلومات، وبذلك 
ولیس الغرض من إیضاح أھداف القوائم المالیة سرد جمیع المعلومات التي   ٤-١

یجب أن تتضمنھا القوائم المالیة لمنشأة ما حتى تكون مفیدة لمن یستخدمونھا، 
وإنما الغرض من إیضاح أھداف القوائم المالیة ھو تحدید الوظیفة األساسیة 

ونظرا  ألن . ة المعلومات التي یجب أن تحتویھالتلك القوائم بشكل عام وطبیع
الوظیفة الرئیسیة للقوائم المالیة وطبیعة المعلومات التي یجب أن تحتویھا 

ھا من یستخدمون ھذه القوائم بصفة  إلیتتوقف على المعلومات التي یحتاج
  .یحدد أیضا  تلك االحتیاجات بصورة عامة" بیان األھداف"أساسیة، فإن 

لغرض من إیضاح حدود استخدامات القوائم المالیة سرد جمیع ولیس ا  ٥-١
المعلومات التي لن تظھرھا القوائم المالیة ، وذلك ألن األطراف المختلفة 
تسعى وراء أنواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشأة ولیست وظیفة 

المعلومات المحاسبة المالیة أو القوائم التي تعد على أساسھا تقدیم كافة أنواع 
التي تنشدھا كل ھذه األطراف المختلفة، وإنما الغرض من بیان حدود 

 - استخدامات ھذه القوائم ھو تحدید الوظائف التي یتعذر على القوائم المالیة 
  :تأدیتھا ألسباب من بینھا  - بصورة عامة 

ف  التناقض بین الوظیفة الرئیسیة للقوائم المالیة وبین غیرھا من الوظائ١- ٥-١  
  .التي یراد لھذه القوائم أن تؤدیھا

 قصور المحاسبة المالیة في مرحلة تطورھا الحالي عن إنتاج ٢- ٥-١  
  .المعلومات التي یمكن أن تفي بتأدیة تلك الوظائف

                                                
نة المقدم لوزارة التجارة لیتسنى ربطھا بالدراسة المرفقة   أبقیت أرقام الفقرات كما وردت فى مشروع تطویر المھ(*)

  .بالبیان
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  :  نطاق البیان- ٢
التي تعدھا إدارة (یحدد ھذا البیان أھداف وحدود استخدامات القوائم المالیة   ١-٢

لكة العربیة السعودیة لمصلحة المستفیدین خارج المنشأة وتعتبر في المم) المنشأة
تلك القوائم المالیة الوسیلة الرئیسیة لتوصیل المعلومات المحاسبیة إلى من ھم 

                              :، ما یأتي خارج المنشأة، وفي معظم األحوال تشمل القوائم التي تعد حالیا
  )٥٢الفقرة (

  . المیزانیة العمومیة أو قائمة المركز المالي-أ  
  . حساب األرباح والخسائر أو قائمة الدخل-ب  
  (1). قائمة التدفق النقدي-ج  

تنطبق األھداف وحدود االستخدام الواردة في ھذا البیان على القوائم المالیة   ٢-٢
 ـفھي تحدد ؛ و طبیعة نشاطھا لكافة المنشآت بغض النظر عن شكلھا القانوني أ

كانت المنشأة فردیة أو أ أھداف القوائم المالیة للمنشأة سواء ـعلى سبیل المثال 
كما یحدد البیان أھداف القوائم . شركة تضامن أو شركة ذات مسئولیة محدودة

ان نشاطھا في مجال التجارة أو التشیید أو الصناعة أو أكالمالیة للمنشأة سواء 
  .و التمویلالخدمات أ

تنطبق األھداف التي یحددھا ھذا البیان على القوائم المالیة للمنشآت الھادفة   ٣-٢
بما في ذلك المنشآت التي ترعاھا الحكومة والتي یكون ھدفھا األساسي (للربح 

تمییزا لھا عن القوائم ) توفیر السلع أو الخدمات مقابل ربح أو ما یماثل الربح
  .ھادفة للربحالمالیة للمنشآت غیر ال

على ، ، كما أسلفنا  تنطبق األھداف وحدود االستخدام التي یحددھا ھذا البیان  ٤-٢
فإن ھذا البیان ال ینطبق من ثم و. القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام

  .على القوائم أو التقاریر المالیة ذات الغرض الخاص
العام بقصد تقدیم المعلومات المفیدة تعد القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض   ٥-٢

ھا بعض ھذه  إلیونظرا  ألن المعلومات التي تحتاج. لألطراف الخارجیة
ھ البعض اآلخر، كما أن بعض  إلیاألطراف قد تتضارب أو تختلف عما یحتاج

ھذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبة المالیة، فإن األھداف الواردة في 
ل المعلومات المحاسبیة المشتركة لألطراف الخارجیة ھذا البیان تتركز حو

  .الرئیسیة التي تستخدم ھذه القوائم
على الرغم من أن ھذا البیان ال یحدد معاییر معینة بذاتھا للمحاسبة المالیة، فإنھ   ٦-٢

یحدد أھداف وحدود استخدامات القوائم المالیة بما یكفل إیجاد إحدى القواعد 
علیھا المحاسبة المالیة في المملكة العربیة السعودیة، فضال األساسیة التي ترتكز 

                                                
) قائمة مصادر واستخدام األموال(م مت تعديل مصطلح ١٨/٣/١٩٩٧هـ املوافق ٩/١١/١٤١٧ وتاريخ ٧/٢/٥ مبوجب قرار جملس إدارة اهليئة رقم )١(

  .وذلك وفقا ملا يتالءم ومتطلبات الفقرات املستبدلة)  النقديقائمة التدفق(أينما وردت يف أهداف ومفاهيم احملاسبة املالية مبصطلح 
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عن أن معرفة أھداف القوائم المالیة تساعد من یعنیھم أمر تلك القوائم على تفھم 
محتویاتھا وإدراك حدود استخدام المعلومات التي تشملھا، وبذلك تزداد فعالیتھم 

  .ستخدام ھذه المعلوماتاعند 
  : نص البیان - ٣

  : الحتیاجات المشتركة للمستفیدین الخارجیین الرئیسیینا  ١-٣
یعتبر المستثمرون والمقرضون الحالیون والمرتقبون وكذا الموردون والعمالء   

ممن لھم ارتباطات حالیة أو مقبلة مع المنشأة الفئات الرئیسیة التي تستخدم 
ادة جھات وبالرغم من استف. القوائم المالیة ذات الغرض العام خارج المنشأة

كمصلحة الزكاة والدخل والجھات الحكومیة المحددة لإلعانة (أخرى خارجیة 
إال أن ھذه الجھات لم یركز ) والموجھة لألنظمة أو المخططة لالقتصاد الوطني

  لقدرة ًعلیھا عند تحدید أھداف القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام نظرا
تحدید المعلومات الواجب على المنشأة  من سلطة على اھذه الجھات بما لدیھ

وال یعني ھذا بالطبع أن القوائم المالیة المعدة . ا للوفاء باحتیاجاتھاتقدیمھا إلیھ
لتفي باحتیاجات المستفیدین الخارجیین الرئیسیین لن تفي باحتیاجات الجھات 

كما لم یركز أیضا  على احتیاجات إدارة . األخرى الخارجیة ولو بصورة جزئیة
لمنشأة نظرا  لقدرتھا على الحصول على معظم المعلومات المالیة عن المنشأة ا

.                   لھا ًالتي تحتاج إلیھا في صورة تقاریر أخرى یمكن إعدادھا خصیصا
  )٥٣لفقرة ا(

ك فیھ كافة ویعتبر اتخاذ القرارات المالیة بمثابة االستخدام األساسي الذي تشتر  
. الفئات الخارجیة الرئیسیة التي تستخدم القوائم المالیة ذات الغرض العام

وینطوي اتخاذ القرار على االختیار بین البدائل، ومن البدیھي أنھ ال مجال 
نھ ال مجال التخاذ القرار إذا لم یكن ھناك ألالختیار إذا لم تكن ھناك بدائل كما 

. القاعدة المعتادة لالختیار ھي تقییم البدائلومن المعلوم أن . اختیار معین
وینطوي ذلك على تقدیر النتائج المحتملة التي تصاحب كل بدیل، یضاف إلى 
. ذلك تقدیر األھمیة االقتصادیة لتلك النتائج إذا تعلق التقییم باتخاذ قرار مالي
مالیة والدور الرئیسي للقوائم المالیة ذات الغرض العام ھو تقدیم المعلومات ال

الفئات الخارجیة الرئیسیة التي تستخدم  ، من معلومات أخرى ، ضالتي تمكن
تقییم المحصلة المحتملة لكل بدیل وتقدیر النتائج االقتصادیة التي من تلك القوائم 

وفي ھذا اإلطار یمكن إیضاح . واجھھاتتصاحب كال  من البدائل التي 
  :لرئیسیین كما یلي االحتیاجات المشتركة للمستفیدین الخارجیین ا

  )٥٤لفقرة ا(                                       
  : المستثمرون الحالیون والمرتقبون  ١- ١-٣

إن االختیارات التي تواجھ المستثمرین الحالیین والمرتقبین فیما یتعلق بمنشأة  
 معینة ھي بیع حق من حقوق الملكیة في المنشأة أو االستمرار في حیازتھ ، أو
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فالمستثمر الحالي الذي یواجھ . شراء ، أو عدم شراء حق من ھذه الحقوق
اختیار البیع أو الحیازة یحتاج إلى معلومات تساعده في تقییم المحصلة المحتملة 
لكل بدیل والنتائج االقتصادیة التي تصاحبھ، ومن المعتاد أن تتخذ ھذه النتائج 

تدفقات النقدیة التي یحصل علیھا صورة تدفقات نقدیة للمستثمر الحالي، وھي ال
إذا قرر بیع حصتھ الحالیة وإعادة استثمارھا، أو التدفقات النقدیة التي تؤول إلیھ 
في المستقبل في صورة أرباح، مضافا  إلیھا القیمة التي یتوقع تحقیقھا عند بیع 
. حقوق ملكیتھ في المستقبل إذا قرر االحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي

ن  مبغي أال یتوقع المستثمر من القوائم المالیة للمنشأة التي یمتلك فیھا حقاوین
حقوق الملكیة أن تقدم إلیھ معلومات عن النتائج االقتصادیة المباشرة التي 
تصاحب بیع حصتھ، إذ أنھ البد لذلك من عطاء یقدمھ شخص راغب في 

عن النتائج  ھ معلوماتالشراء، كما ینبغي أال یتوقع من ھذه القوائم أن تقدم إلی
االقتصادیة التي تصاحب استثمار أموالھ في منشأة أخرى إذ أنھ البد من دراسة 

وبناء على ذلك فإن الدور الذي تؤدیھ . القوائم المالیة لتلك المنشأة األخرى
القوائم المالیة للمنشأة في تقییم البدائل التي تواجھ المستثمر الحالي یجب أن 

أي عدم بیعھ ، القتصادیة التي تترتب على استمرار حیازتھ یرتبط بالنتائج ا
ولكي تفي القوائم المالیة بھذا الدور یجب أن . للحقوق التي یمتلكھا في المنشأة

 مع غیرھا من ـتقدم المعلومات المالیة التي تساعد المستثمر الحالي 
ن حیازتھ  في تقییم التدفقات النقدیة التي ینتظر أن تؤول إلیھ مـالمعلومات 

 على مقدرة المنشأة ـ بدورھا ـوتتوقف ھذه التدفقات ،  لحقوقھ في المنشأة
         .نفسھا على تولید تدفقات نقدیة إیجابیة وعلى مدى كفایة تلك التدفقات

  )٥٥الفقرة (
شراء حق من حقوق الملكیة في منشأة ویحتاج المستثمر المرتقب الذي یواجھ شراء أو عدم  

معینة إلى معلومات تساعده على تقییم محصلة كل بدیل والنتائج االقتصادیة التي تصاحب 
ذلك البدیل، ومن الواضح أنھ ال یتوقع من القوائم المالیة لمنشأة معینة أن تقدم إلیھ معلومات 

. وق الملكیة في تلك المنشأةعن النتائج االقتصادیة التي تترتب على عدم شراء حق من حق
فالدور الذي تؤدیھ القوائم المالیة لمنشأة معینة في تقدیم البدائل التي تواجھ المستثمر 

ومن . المرتقب ترتبط بالضرورة بتقییم النتائج االقتصادیة لشراء حق من حقوق الملكیة فیھا
 -لى المستثمر المرتقب المعتاد أن تتخذ ھذه النتائج صورة تدفقات نقدیة تؤول مستقبال  إ

بمعنى آخر أي أرباح یحصل علیھا في المستقبل مضافا  إلیھا القیمة التي یمكن تحقیقھا عند 
فإن القوائم المالیة یجب أن تقدم للمستثمر ومن ثم ). في المستقبل أیضا(بیع استثماراتھ 

 في تقییم - ى  ضمن أي معلومات أخر- المرتقب المعلومات المالیة التي یمكن أن تساعده  
التدفقات النقدیة التي یتوقع أن تؤول إلیھ من شراء حق من حقوق الملكیة في منشأة 

 على مقدرة تلك المنشأة على تولید تدفقات نقدیة - بدورھا - ، وتتوقف ھذه التدفقات معینة
                                                                                                                       )٥٦الفقرة (.      إیجابیة وعلى مدى كفایة تلك التدفقات
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 قرارا  عندما یدلي یتخذ المستثمر الحاليباإلضافة إلى قرارات االستثمار،   
وتشمل ھذه القرارات عادة . بصوتھ في اجتماع الجمعیة العمومیة للمساھمین

التصدیق على األرباح التي تم توزیعھا خالل تعیین أعضاء مجلس اإلدارة و
السنة، والموافقة على توزیع األرباح النھائیة، وتعیین مراقبي الحسابات واعتماد 
الحسابات الختامیة، باإلضافة إلى مجموعة من الموضوعات األخرى التي 

عتبر إعادة تعیین أعضاء مجلس تو. تختلف من منشأة إلى أخرى ومن عام آلخر
وللمعلومات .  من أھم الموضوعات التي یدلي فیھا المساھمون بأصواتھماإلدارة

ونظرا  للمسئولیات . التي تقدمھا القوائم المالیة قیمة جوھریة في ھذا الصدد
اإلداریة المباشرة المسندة لمجلس اإلدارة بموجب نظام الشركات ومسئولیة 

 الذي یتوقف علیھ مجلس اإلدارة عن تعیین كبار موظفي المنشأة، فإن األساس
إعادة تعیین مجلس اإلدارة ھو أداء اإلدارة  ولھذا الغرض تعتبر القوائم المالیة 

 ومن المعلوم أن تقییم أداء اإلدارة یتوقف على أھداف من (1)مفیدة للمساھمین
ال  أو ــاجع فان تقییم اإلدارة ینعكس (2)یجري ذلك التقییم، وبالنسبة للمساھمین

، فالمساھمون یستثمرون أموالھم   التدفق النقدي الذي یؤول إلیھمال في زیادةــآج
في منشأة معینة ویتوقعون أن یحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي یكفي لجعل 

  عند تقییم إدارة تلك المنشأةـ، ولذلك یجب علیھم أن یھتموا  استثماراتھم مجزیة
ومن .  كفایة تلك التدفقاتبقدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة إیجابیة ومدىـ 

تحتاج تلك التي ثم فإن تقییم أداء اإلدارة یحتاج إلى معلومات أساسیة مماثلة ل
  .            إلیھا قرارات االستثمار

  )٥٧الفقرة (
  : المقرضون الحالیون والمرتقبون  ٢-١-٣

یواجھ المقرضون الحالیون والمرتقبون عددا  من االختیارات التي تتعلق  
 وفي ھذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملھا القوائم المالیة ذات فائدة. منشأةبال
 فالمقرضون الحالیون یطلب إلیھم أحیانا  تجدید اتفاقیات القروض التي عقدوھا ؛

مع المنشأة ، كما أن لھم الحق في تنفیذ نصوص معینة فیما یتعلق بالشروط التي 
كما أن المقرضین . نھ اتفاقیات القروضتقید تصرفات المنشأة وفقا  لما تتضم

المرتقبین لھم الخیار في منح القروض أو االمتناع عن منحھا، أو استثمار 
وقد یكون لھم . أموالھم في السندات التي تصدرھا المنشأة أو االمتناع عن ذلك

ي تضمین عقود االتفاقیات أیة شروط تقید تصرفات المنشأة  فًالخیار أیضا
ح الرئیسیة لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحدید وتقریر المالم

الرھون التي تضمن السداد، وتحدید معدالت العائد على القروض وشروط 

                                                
ن أصحابھا یحتاجون إلى تقییم أداء المدیرین المھنیین الذین إ حتى إذا لم تتخذ المنشأة الشكل النظامي للشركة المساھمة ف)١(

لتي تتخذ أشكاال نظامیة ن احتیاجات أصحاب المنشآت اإأوكلت إلیھم مسؤولیة إدارة المنشأة نیابة عنھم، ومن ثم ف
  .أخرى لتقییم أداء اإلدارة ال تختلف عن احتیاجات المساھمین في الشركات المساھمة

  .  انظر المالحظة السابقة)٢(
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وبذلك تقع اختیارات المقرضین الحالیین والمرتقبین . السداد وتواریخ االستحقاق
  : في مجموعتین

وبیع سنداتھم ، دم اإلقراض  القرارات األساسیة فیما یتعلق باإلقراض أو ع-أ  
  . وتجدید القروض أو عدم تجدیدھا ،أو االستمرار في حیازتھا

 القرارات الثانویة التي تنطوي على الترتیبات المتعلقة بالضمان ومعدالت -ب  
                                     .العائد وشروط السداد وتواریخ االستحقاق

  )٥٨الفقرة (
ن كلتا المجموعتین من االختیارات تتطلبان تقییم مقدرة المنشأة ومن الواضح أ 

، ازدادت حدة  وكلما ازداد الشك الذي یساور المقرض في ذلك. على السداد
، وارتفع معدل العائد الذي یطلبھ المقرض  الشروط التي تقید تصرفات المنشأة
 بخالف ـومن المؤكد  أن المقرض یحتاج . لتغطیة المخاطرة التي یتحملھا

ولكن إلى .  إلى قدر كبیر من المعلومات عند اتخاذ قرارهـالمعلومات المالیة 
الحد الذي یحتاج فیھ المقرض إلى المعلومات المالیة یتعین على القوائم المالیة 

 باحتیاجاتھ من ھذه المعلومات في صورة ـ بقدر المستطاع ـللمنشأة أن تفي 
وذلك یعني أن المقرضین الحالیین . دادمؤشرات على مقدرة المنشأة على الس

تولید التدفقات  والمرتقبین یھتمون اھتماما  مباشرا  بمقدرة المنشأة على
ویتطلب ذلك معلومات أساسیة . النقدیة اإلیجابیة وبمدى كفایة ھذه التدفقات

.                مماثلة لما یحتاجھ المستثمرون الحالیون والمرتقبون التخاذ قراراتھم
  )٥٩الفقرة (

  :ن والمــورد  ٣-١-٣
إن الموردین الذین یمنحون المنشأة ائتمانا قصیر األجل یعتبرون في وضع 

فلیس من الضروري أن تھتم كلتا . مشابھ للمقرضین ألجل قصیر أیضا
 إال -المجموعتین اھتماما  كبیرا  بالتدفقات النقدیة للمنشأة ومقدرتھا على السداد 

كما أن القرارات .  حدود الشھور القلیلة التي تستحق خاللھا تلك القروضفي
التي تتخذھا كلتا المجموعتین بمنح القرض القصیر األجل أو تقدیم االئتمان ال 

إلى درجة كبیرة على المعلومات التي تحتویھا القوائم  تكون مبنیة یحتمل أن
فاقیة طویلة األجل لتورید جانب إال أن المورد الذي یعقد مع المنشأة ات. المالیة

بجانب اھتماماتھ كدائن  ـ لھ اھتمام آخر كبیر من منتجاتھ لسنوات عدیدة یكون
فینبغي على مثل ھذا المورد أن یوجھ اھتمامھ إلى دراسة مستقبل . للمنشأة

فالمورد . ّلتسلم  عند اًعالقتھ بالمنشأة حتى إذا كانت المنشأة تسدد القیمة فورا
قد على تزوید المنشأة باحتیاجاتھا بصورة دائمة أو مستمرة یتخذ الذي یتعا

 على ربحیة عالقتھ بالمنشأة على المدى ـ ضمن عوامل أخرى ـقرارات مبنیة 
 على االستقرار المالي ـ ضمن عوامل أخرى ـوتعتمد ھذه القرارات . الطویل

د على للمنشأة وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الذي یرتبط بھ التعاق
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نھ یستطیع االلتجاء إلى القوائم المالیة للمنشأة للبحث عما یدل إومن ثم ف. التورید
على ذلك، كما یھتم المورد اھتماما  مباشرا  بمقدرة المنشأة على سداد دیونھ 

 المورد أیضا  ىعن ویُ- أو بدرجة الیسر المالي التي تتمتع بھا - عند استحقاقھا 
ویستدل على ذلك من . لعملیات التي تزاولھا المنشأةبمعرفة مدى استقرار حجم ا

 ىإجمالي مبیعات المنتجات التي تستخدم توریداتھ في إنتاجھا ، كما یستدل عل
ھا مثل ھذا  إلیوتعتبر المعلومات التي یحتاج. ذلك من ربحیة تلك العملیات

ا المستثمرون  إلیھالمورد مشابھة إلى حد كبیر إلى المعلومات التي یحتاج
  . والمقرضون الحالیون والمرتقبون

  )٦٠الفقرة (
  :العمالء والموظفون    ٤-١-٣

، والموظفین بالمنشأة   الدائمین منھمًخصوصا،  ن اھتمام العمالءأمن الواضح  
یتبلور في مقدرة المنشأة على االستمرار كمصدر من مصادر احتیاجاتھم سواء 

ومن الواضح ، خل في حالة الموظفین للمواد أو الخدمات في حالة العمالء أو للد
احتیاجات العمالء ر أیضا  أن قدرة المنشأة على االستمرار كمصدر من مصاد

لى قدرتھا على تولید التدفقات النقدیة اإلیجابیة ومدى  عًوالموظفین یعتمد أساسا
  إلیھویتطلب ذلك معلومات أساسیة مماثلة لما یحتاج. كفایة ھذه التدفقات

  .والمقرضون الحالیون والمرتقبونالمستثمرون 
  )٦١الفقرة  (

  :طبیعة المعلومات التي یمكن إنتاجھا بواسطة المحاسبة المالیة   ٢-٣
تعتبر القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالیة،  

ن تقدیم المعلومات إلى م ن أھداف القوائم المالیة ومقدرتھا علىإومن ثم ف
 تتأثر بطبیعة النتائج التي یمكن استخراجھا من ـ من خارج المنشأة ـیستخدمونھا 

وترتبط المعلومات التي تشملھا مجموعة معینة من . سجالت المحاسبة المالیة
القوائم المالیة ذات الغرض العام بوحدة اقتصادیة محددة، قد تكون منشأة فردیة، أو 

فإن نطاق المعلومات التي تشملھا من ثم و،  شركة قابضة مع شركاتھا التابعة
.                                                                        القوائم المالیة یقتصر على وحدة معینة یمكن تمییزھا على وجھ التحدید
  )٦٢ الفقرة(

قیاسھا ویقتصر التسجیل في الحسابات على األحداث التي وقعت فعال والتي یمكن   
ن المعلومات التي تشملھا إ، ومن ثم ف قیاسا نقدیا ویتأثر بھا المركز المالي للمنشأة

القوائم المالیة تقتصر إلى حد كبیر على اآلثار النقدیة لألحداث التي وقعت فعال 
وفي المحاسبة المالیة یتم التعبیر عن المركز المالي للمنشأة في . دون غیرھا

 االلتزامات -األصول ) = حقوق الملكیة( المساھمین حقوق(صورة معادلة مثل 
وكل معاملة أو حدث یؤثر على المركز المالي للمنشأة لھ تأثیر أیضا  ) الخصوم(

ویعتبر تبویب تلك اآلثار إلى آثار . على اثنین أو أكثر من أطراف ھذه المعادلة
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ومن ثم فإن . ةیرادیة وآثار رأسمالیة من االھتمامات األساسیة للمحاسبة المالیإ
المعلومات التي تشملھا القوائم المالیة ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال 

  )٦٣الفقرة (   .                                                        والدخل
ویتم إعداد تقاریر تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبیة،  

یر إلى األطراف والجھات التي تھتم بالمنشأة في فترات زمنیة وتقدم ھذه التقار
والفترة الزمنیة السائدة التي تعد عنھا تلك التقاریر في . منتظمة خالل حیاة المنشأة

  )٦٤الفقرة (                   .    المملكة العربیة السعودیة ھي السنة المالیة
 لألحداث على أساس فرض استمرار وفي المحاسبة المالیة تقاس اآلثار المالیة  

بمعنى أنھ لیست ھناك نیة أو ضرورة لتصفیة المنشأة وتقلیص نطاق ؛ المنشأة 
فالمنشأة بطبیعتھا تیار ، ولھذا االفتراض أثر كبیر على القوائم المالیة . عملیاتھا

مستمر من األنشطة ویؤدي تقسیم ھذا التیار إلى أجزاء دوریة، تعد عن كل منھا 
ة من القوائم المالیة ، إلى تجزئة كثیر من العالقات الواقعیة ویضفي على مجموع

 حتى في أفضل ـفالقوائم المالیة . القوائم المالیة ھالة من الدقة لیس لھا ما یبررھا
فاالنطباع الذي تتركھ ھذه القوائم ،  تتسم بأنھا لیست نھائیة ـالظروف المواتیة 
من ثم ، و غیر جمیعھا في ضوء األحداث المقبلة علیھا قد تتىوالقرارات التي تبن

یجب دراسة ھذه القوائم في ضوء ھذا االحتمال، كما یجب اتخاذ القرارات على 
  ) ٦٥الفقرة (.                                       ھذا األساس

وال تقتصر المعلومات التي تشملھا القوائم المالیة على المتحصالت والمدفوعات  
یة وحدھا، إذ أنھ قد یتم تسجیل الدخل الذي ینتج عن معاملة معینة أو النفقة النقد

التي یتطلبھا إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنیة سابقة أو الحقة للتحصیل أو 
، وذلك حتى یمكن تحدید الدخل الذي ینسب لكل  اإلنفاق النقدي الذي یرتبط بھا

ل أو النفقة على األصول والخصوم في فترة زمنیة على حدة، وتحدید أثر ذلك الدخ
                                                                                                                    )٦٦الفقرة (.                                              نھایة تلك الفترة

تقییم الكمي لكثیر من المتغیرات واألحداث التي قد وال تختص المحاسبة المالیة بال 
ال تكون على جانب كبیر من األھمیة لمن یستخدمون القوائم المالیة خارج المنشأة 

ال تختص بقیاس قیمة السمعة الحسنة لنوعیة منتج أو وعند اتخاذ قراراتھم المالیة 
أة أو أثر األحوال ، كما أنھا ال تختص بقیاس األثر االجتماعي لعملیات منش خدمة

فھي ال تقیس سوى األحداث التي یؤیدھا الدلیل . االقتصادیة العامة على تلك المنشأة
 إال إذا كان ذلك مطلوبا على وجھ التحدید ـالموضوعي والقابل للمراجعة والتحقیق 

 مثل اإلفصاح عن معلومات إضافیة تعتبر ـلغرض آخر یتعلق بالقوائم المالیة 
ن المعلومات التي تشملھا إومن ثم ف، ن القوائم غیر مضللة ضروریة لكي تكو

القوائم المالیة لیست سوى نوع واحد من المعلومات التي یتعین أن یعتمد علیھا من 
  .یستخدمون القوائم المالیة خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتھم

)                                                                                                             ٦٧الفقرة (                                                                  
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یضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالیة ال تختص بتزوید من یستخدمون القوائم المالیة  
ن االختیارات أو لى كل معخارج المنشأة بتقییم للنتائج االقتصادیة التي تترتب 

البدائل التي یواجھونھا، فبالرغم من أن توفیر المعلومات المالیة عن المنشأة یعتبر 
من وظائف المحاسبة المالیة إال أن التحلیل الذي یجب أن یقوم بھ المستثمرون 
والمقرضون الحالیون والمرتقبون فیما یتعلق بتقییم النتائج االقتصادیة لكل من 

. لبدائل المختلفة التي یواجھونھا ال یعتبر من وظائف المحاسبةاالختیارات أو ا
ن المحاسبة المالیة تختص بتقدیم معلومات مفیدة لتقییم أداء اإلدارة إال إ، ف وبالمثل

وبصفة عامة یجب التمییز بین . أن إجراء ھذا التقییم لیس من وظائف المحاسبة
  .          معلوماتوظیفة تقدیم المعلومات المالیة واستخدام تلك ال

  )٦٨الفقرة (
ویتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثیر من العوامل االقتصادیة العامة مثل الطلب  

، ومثل الموارد االقتصادیة للمنشأة وقدرة اإلدارة على  على منتجاتھا وخدماتھا
فالواقع أن . االستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غیر المالئمة

ك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن یكون في مقدور ھنا
وال تستطیع المحاسبة المالیة أن . اإلدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسیطر علیھا

تفصل بین أداء اإلدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتویھا القوائم المالیة 
.                                                                         بمعزل عن أداء المنشأة نفسھار عن تقییم أداء اإلدارةتقصِّ

   )٦٩الفقرة (
أھداف القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام والمعلومات التي یجب أن   ٣-٣

  :تحتوي علیھا
اجاتھم المشتركة فإنھ یمكن تحدید  على التحلیل السابق لقطاعات المستفیدین وحً      بناء

  : أھداف القوائم المالیة بما یلي
 :تقدیم المعلومات المالئمة الحتیاجات المستفیدین الرئیسیین   ١- ٣-٣

یعتبر الھدف الرئیسي للقوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام تقدیم  
 الرئیسیین المعلومات المالئمة التي تفي باحتیاجات المستفیدین الخارجیین

وعلى وجھ التحدید . إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معینة
یحتاج المستفیدون الخارجیون الرئیسیون إلى معلومات تساعدھم على تقییم 

بمعنى آخر . قدرة المنشأة في المستقبل على تولید تدفق نقدي إیجابي كاف
التزاماتھا المالیة عند تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزیعھ للوفاء ب

استحقاقھا بما في ذلك توزیع األرباح على أصحاب رأس المال دون تقلیص 
وتعتمد قدرة المنشأة على تولید مثل ھذا التدفق النقدي على . حجم أعمالھا

قدرتھا على تحقیق الدخل الكافي في المستقبل وتحویل ھذا الدخل إلى تدفق 
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دون الخارجیون الرئیسیون في الحصول وبالتالي یرغب المستفی. نقدي كاف
على معلومات تمكنھم من تقییم قدرة المنشأة على تحقیق الدخل وتحویلھ إلى 

)                                                                              ٧٠الفقرة (.         تدفق نقدي في المستقبل
 : أةالقیاس الدوري لدخل المنش   ٢- ٣-٣

من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقیق الدخل وتحویلھ إلى تدفق نقدي   
في المستقبل تعتمد على تغیرات كثیرة منھا الظروف االقتصادیة العامة 

لى منتجاتھا أو خدماتھا وظروف العرض في الحاضر والمستقبل عوالطلب 
 المستقبل كما تتوقف على قدرة اإلدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في

واالستفادة من تلك الفرص وقدرتھا على التغلب على الظروف غیر 
. المالئمة باإلضافة إلى االلتزامات الجاریة للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل

ومن المؤكد أن تقییم أثر بعض ھذه التغیرات على أداء المنشأة قد یحتاج 
ك فإن المعلومات التي إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالیة، ومع ذل

تتعلق بمقدرة المنشأة التاریخیة على تحقیق الدخل وتحویلھ إلى تدفق نقدي 
كاف تفید المستفیدین الخارجیین الرئیسیین عند تقییم أداء المنشأة في 

وجدیر بالمالحظة أن مثل ھذا التقییم لن یكون مبنیا  على تقییم . المستقبل
ن القوائم المالیة للمنشأة یجب إء على ذلك ف وبنا(3)أداء المنشأة في الماضي

أن تركز تركیزا  أساسیا  على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى 
ن المھمة األساسیة إفعلى ذلك ،  ارتباطھ باحتیاجاتھا من التدفقات النقدیة

  .للمحاسبة المالیة ھي القیاس الدوري لدخل المنشأة
  )٧١الفقرة (                                                          

  :يتقدیم معلومات تساعد على تقییم قدرة المنشأة على تولید التدفق النقد  ٣- ٣-٣
یجب أن یكون قیاس الدخل وما یرتبط بھ من المعلومات التي یتم اإلفصاح  

عنھا في القوائم المالیة مفیدا بالقدر المستطاع للمستفیدین من تقییم قدرة 
 لقیاس ًاویعتبر اتباع مبدأ االستحقاق أساس. لمنشأة على تولید التدفق النقديا

الدخل الدوري أكثر فائدة في تقییم التدفقات النقدیة من اتباع األساس النقدي 
ً  تمثل تیارا  مستمرا-ورتھا النموذجیة صفي  - إذ أن المنشأة  ؛لھذا الغرض
 ـألغراض إعداد القوائم المالیة  - ، إال أنھ یجب تجزئة ھذا التیار من الدخل

ن ذلك فإن معامالت المنشأة المعاصرة عوفضال . إلى مدد زمنیة مالئمة
تؤدي في معظم األحوال إلى عدم تزامن العملیات واألحداث والظروف التي 
یتأثر بھا تیار الدخل خالل مدة مالیة معینة مع المتحصالت والمدفوعات 

 وال یقتصر اھتمام -عملیات واألحداث والظروف النقدیة التي ترتبط بتلك ال
المستفیدین الخارجیین على العملیات واألحداث والظروف التي یتأثر بھا 

                                                
نھ یمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ یتعین على المستفیدین تقییم أ  وھذا ال یعني )٣(

  .ترتب على المتغیرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبلاآلثار التي ت
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التدفق النقدي خالل المدة الحالیة فحسب، وإنما یمتد اھتمامھم إلى العملیات 
واألحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نھایة تلك المدة المالیة 

ن قیاس الدخل على أساس مبدأ االستحقاق یعتبر أمرا  إضا ، ومن ثم فأی
ولكي تكون المعلومات التي . ضروریا  ومفیدا  في إعداد القوائم المالیة

تفصح عنھا القوائم المالیة عن الدخل مفیدة یجب أن تبین مصادر ومكونات 
وال . دخل المنشأة ، مع التمییز بین المصادر المتكررة وغیر المتكررة

یقتصر اھتمام المستفیدین على مقدار الدخل الذي حققتھ المنشأة في مدة مالیة 
معینة، وإنما یمتد اھتمامھم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائھا 
واألحداث التي أدت إلى تحقیقھا نظرا  ألن ھذه المعلومات تساعدھم في 

                                   .       تكوین توقعاتھم عن المستقبل وعالقتھ بالماضي
)                                                                                          ٧٢الفقرة (

 :تقدیم معلومات عن الموارد االقتصادیة للمنشأة ومصادرھا    ٤-٣- ٣
داء المنشأة یسعى المستفیدون الخارجیون الرئیسیون عادة إلى مقارنة أ 

بغیرھا من المنشآت، وتجرى ھذه المقارنات في معظم األحیان على أساس 
بمعنى أن الدخل ینسب عادة إلى صافي . نسبي، ولیس على أساس مطلق

ن ھؤالء إوبناء على ذلك ف. الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات
تصادیة للمنشأة ومصادر المستفیدین یھتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد االق

أي األصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم  -تلك الموارد 
ن ھذه المعلومات تزود المستفیدین باألساس الذي یستخدم لتقییم دخل إف

ینبغي أن تحتوي القوائم من ثم و. المنشأة ومكوناتھ خالل فترة زمنیة معینة
صومھا وحقوق أصحاب رأس المالیة على معلومات عن أصول المنشأة وخ

كما یجب أن یكون قیاس أصول المنشأة وخصومھا وحقوق أصحاب . مالھا
رأس مالھا والمعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة في ھذا الشأن مفیدة 
بقدر اإلمكان للمستفیدین الخارجیین الرئیسیین عند تقییم قدرة المنشأة على 

تاد أن ینظر المستفیدون إلى المنشأة كتیار ومن المع. تحقیق تدفق نقدي كاف
مستمر من العملیات واألنشطة تستثمر فیھا النقود في أصول غیر نقدیة 

ن اإلفصاح عن أصول وخصوم إ، ومن ثم ف للحصول على مزید من النقد
المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالھا وقیاس كل منھا یجب أن یكون متسقا  

:                                               ن  ما یلي في الحسبامع ذلك التصور ویتطلب ذلك أخذ
  )٧٣الفقرة (

 عند قیاس أصول المنشأة واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بھا ١-٤- ٣-٣
في القوائم المالیة یجب التمییز بین األصول التي تعتبر مصادر 

شمل وت. مباشرة للنقد واألصول التي تعتبر مصادر غیر مباشرة
 النقود واألصول -األصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد 

األخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ 
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أما األصول التي تعتبر مصادر غیر مباشرة . محددة من النقد
 التي تتوقع المنشأة للنقد فتمثل تیارات من الخدمات المتجمعة

 في -بصورة غیر مباشرة  ـاستخدامھا في عملیاتھا بحیث تسھم 
 بقدر اإلمكان -لذلك یجب . تحقیق التدفقات النقدیة في المستقبل

 أن تحتوي القوائم المالیة على معلومات عن األصول التي -
تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك األصول على تولید 
التدفق النقدي كما یجب أن تحتوي القوائم المالیة على معلومات 

صول التي تعتبر مصادر غیر مباشرة للنقد توضح قدرة عن األ
.                                               تلك األصول على تقدیم الخدمات للعملیات المقبلة للمنشأة

  )٧٤الفقرة (
 حیث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدیة ٢-٤- ٣-٣

تحتوي القوائم المالیة على معلومات في معظم األحیان یجب أن 
  .تبرز التدفقات النقدیة السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة

  )٧٥الفقرة (
  

  :  تقدیم معلومات عن التدفقات النقدیة٥-٣-٣     
یھتم المستفیدون الخارجیون الرئیسیون اھتماما مباشرا  بقدرة المنشأة على   

قاقھا وتوزیع األرباح على أصحاب رأس المال سداد التزاماتھا عند استح
یجب أن تحتوي القوائم على ذلك بدون تقلیص نطاق عملیاتھا الجاریة و

المالیة للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات 
التالیة مفیدة عند تقییم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتھا وتوزیع األرباح 

:                                            ویجب أن تحتوي علیھا القوائم المالیة ، اب رأس المالعلى أصح
  )٧٦الفقرة (

 .األموال الناتجة أو المستخدمة في التشغیل  -١ 
 .  األموال الناتجة من االقتراض أو المستخدمة في تسدید القروض-٢ 
یدة من قبل أصحاب رأس المال أو   األموال الناتجة من استثمارات جد-٣ 

 .الموزعة على أصحاب رأس المال
 . التدفقات النقدیة األخرى-٤ 
 : محدودیة استخدام القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام٤- ٣
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     تقدم القوائم المالیة المعدة وفقا لألسس التي تالئم األھداف الواردة بھذا البیان معلومات 
:       لھذه القوائم محدودیة واضحة منھایدین الخارجیین الرئیسیین إال أنَّمفیدة للمستف

  )                                    ٧٧الفقرة (
 قد ال تحتوي القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام على معلومات یمكن   ١- ٤-٣

استخدامھا بدون تعدیل لتحدید التزام المنشأة من الزكاة أو الضرائب أو 
ویرجع ذلك إلى أن السیاسات . لتحدید اإلعانة الحكومیة المستحقة للمنشأة

المتعلقة بالضرائب أو اإلعانات الحكومیة تركز عادة على اعتبارات 
مختلفة عن اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ومالیة قد تتطلب معاییر محاسبیة 

وعلى الرغم من . المعاییر التي تالئم أھداف القوائم المالیة ذات الغرض العام
ذلك تعتبر القوائم المالیة ذات الغرض العام مدخال  مناسبا  بعد التعدیل 

.                                        المناسب للوفاء بأغراض الزكاة أو الضرائب أو اإلعانة الحكومیة
  )٧٨فقرة ال(

ال تختص القوائم المالیة ذات الغرض العام بتقدیم معلومات عن مدى نجاح   ٢- ٤-٣
ومن أمثلتھا تنمیة ً  مالیاًالمنشأة في تحقیق األھداف التي ال یمكن قیاسھا قیاسا

 كما أنھا ال تختص بتقدیم معلومات یمكن استخدامھا ،الموارد البشریة 
.                              االجتماعیة لعملیات المنشأةبصورة مباشرة في تقدیر التكلفة 

  ) ٧٩الفقرة (
الغرض العام بتقدیم معلومات یمكن استخدامھا   ال تختص القوائم المالیة ذات  ٣- ٤-٣

 إلعداد الحسابات القومیة إذ إن ھذه القوائم ترتبط بمنشأة معینة ـ دون تعدیل ـ
 التي تضیفھا المنشأة لالقتصاد القومي وال تحتوي على مقیاس مباشر للقیمة

                                                                          ) ٨٠الفقرة (                              .ككل
ال تختص القوائم المالیة ذات الغرض العام بتقدیم معلومات یمكن استخدامھا    ٤- ٤-٣

ن المعلومات إومع ذلك ف. بمعزل عن أداء المنشأة نفسھالتقییم أداء اإلدارة 
التي تشملھا ھذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفیدة لتقییم مدى وفاء اإلدارة 

  .بمسئولیاتھا تجاه أصحاب رأس المال
  )٨١الفقرة (                                                             

 بیعة المعلومات التي یمكن إنتاجھا بواسطة المحاسبةنظرا لخصائص وط   ٥- ٤-٣
ن القوائم المالیة ذات الغرض العام ال تختص بقیاس قیمة المنشأة إ، ف مالیةال

عند التصفیة، كما أنھا ال تختص بتقدیم مقیاس مباشر للمخاطرة التي ترتبط 
)                                                                    ٨٢رة الفق(                                       . بحیازة حقوق الملكیة
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  تركت ھذه الصفحة فارغة
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  الدراسة المرفقة
  ببیان أھداف المحاسبة المالیة

  

  . ـ  تمھیـــــــد١

 . ـ  الدراسـة التحلیلیة٢
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 تركت ھذه الصفحة فارغة
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   العـــــــــام الفھــرس 

     تمھیـــد- ١

   مقدمة ١-١

   المحاسبة معاییر إلى والحاجة المھني المحیط ٢-١

   المالیة المحاسبة معاییر إصدار أھمیة ٣-١

 اإلطار الفكري للمحاسبة المالیة كأساس إلصدار المعاییر  تحدید أھمیة ٤-١
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   تمھیــد- ١

 :مقدمة  ١-١
طار الفكري یھدف ھذا الجزء بشكل عام إلى دراسة وتحلیل أھمیة تحدید اإل 

للمحاسبة المالیة في المملكة العربیة السعودیة كأساس إلصدار معاییر المحاسبة 
المالیة كما ویھدف بشكل خاص إلى بیان أھمیة تحدید أھداف المحاسبة المالیة 
.                            كأحد أجزاء اإلطار الفكري واألسلوب المستخدم لبناء تلك األھداف

  )٢الفقرة (
 : المحیط المھني والحاجة إلى معاییر المحاسبة ٢-١

تمر المملكة العربیة السعودیة بتغیرات جذریة في كافة المجاالت وخاصة  
مجال األعمال الھادفة للربح ولكن بدرجات متفاوتة، ولقد أدى التغیر في بعض 

رات في المجاالت التي تلتصق بھا المجاالت بدرجة كبیرة للغایة وقصور التغی
ولعل من أبرز األمثلة على . التصاقا  قویا  إلى إحداث حالة عدم توازن خطیرة

ذلك ھو النمو البسیط في مھنة المحاسبة والمراجعة مقارنة بالقطاعات 
فبینما نجد أن المنشآت الھادفة للربح تغیرت بشكل جذري وكبر . األخرى

ھ مثیل  للعالقات بین العاملین فیھا بشكل لم یسبقحجمھا بشكل كبیر وتعقدت ا
                                                . ، نجد أن المھنة لم تتغیر على نحو یواكب ھذه التغیرات في تاریخ المملكة

  )٣الفقرة (
وتتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوى التغیر لما للمھنة من أثر مباشر   

 والمضمون الذي بموجبھ یتم قیاس العملیات واألحداث والظروف على الشكل
التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإیصال نتائجھا 

فتدني مستوى المھنة یؤدي إلى نتائج خطیرة للغایة من أھمھا نقص . للمستفیدین
نشآت ونتائج الثقة في المعلومات المالیة التي تظھر المركز المالي لھذه الم

أعمالھا وینتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفیدین إلى التحفظ المخل والبحث عن 
ولعدم وجود . وسیلة أخرى لمعرفة حقیقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا

،  وسیلة میسرة بدیلة ولتعدد مستخدمي المعلومات المالیة واختالف اھتمامھم
، كما أن عدم الثقة في المعلومات  ف للبلد ككلفإن اللجوء إلى بدائل عملیة مكل

لى حجم النشاطات المالیة والتجاریة وبالتالي على االقتصاد  عالمالیة قد یؤثر
  )٤الفقرة (.                            الوطني ككل

وال شك أن من أھم وسائل تطویر المھنة لكي تواكب التطور الھائل في مجال   
بح ھو إصدار معاییر محاسبیة مالیة یحدد على ضوئھا األعمال الھادفة للر

طرق قیاس تأثیر العملیات واألحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة 
ولقد أدركت دول كثیرة أھمیة . ونتائج أعمالھا وإیصال نتائجھا إلى المستفیدین

إصدار معاییر المحاسبة المالیة، لذا سارعت في إصدار مثل ھذه المعاییر 
تكون األساس الذي تتم على ھداه عملیة قیاس تأثیر العملیات واألحداث ل
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ولقد أدرك نظام الشركات في . والظروف وإیصال نتائجھا إلى كافة المستفیدین
بأن یتولى مجلس إدارة ) ١٢٣(المملكة أھمیة القوائم المالیة فتقضي المادة 

سنة المالیة ، الشركة المساھمة جرد أصول الشركة وخصومھا في نھایة ال
وإعداد میزانیة وحساب أرباح وخسائر وإعداد تقریر یبین أنشطة الشركة 

بذلك فیما یتعلق ) ١٥٥(كما تقضي المادة . وأحوالھا المالیة خالل تلك السنة
بأن تعد إدارة الشركة ذات ) ١٧٥(بشركات التوصیة باألسھم وتقض المادة 

ن أنشطة عخسائر وتقریرا  المسئولیة المحدودة میزانیة وحساب أرباح و
بأن ) ٢٦(الشركة وأحوالھا المالیة خالل كل سنة مالیة، وبالمثل تقضي المادة 

تعد شركة التضامن میزانیة وحساب أرباح وخسائر في نھایة السنة المالیة 
بذلك أیضا  فیما یتعلق بشركة التوصیة ) ٣٩(للشركة، كما تقضي المادة 

إال أن النظام ال . علق بالمشروعات المشتركةفیما یت) ٤٧(البسیطة والمادة 
یحتوي على نص صریح لمعاییر المحاسبة المالیة أو تحدید لشكل القوائم المالیة 

التي تقضي بأن تبوب المیزانیة ) ١٢٤(ومحتویاتھا فیما عدا ما جاء في المادة 
وحساب األرباح والخسائر وإن یتم تقییم األصول والخصوم وفقا  ألسس 

 لألسس التي اتبعت في السنوات السابقة بما یكفل استمراریة تطبیق ھذه مطابقة
كما أن نظام الشركات ال یشتمل على نص . األسس من سنة مالیة إلى أخرى

صریح یحدد المبرر المنطقي العداد القوائم المالیة السنویة إال فیما یتعلق 
لى أساس التي تقضي بتحدید أرباح أو خسائر كل شریك ع) ٢٦(بالمادة 

  .المیزانیة وحساب األرباح والخسائر
  ) ٥الفقرة (               

وبالرغم من عدم اشتمال نظام الشركات على أساس منطقي صریح إلعداد  
، فنظام الشركات  القوائم المالیة، فانھ یمكن إدراك ذلك األساس بصورة ضمنیة

ألحكام النظام وحدة  یعتبر أن المنشأة التي تنشأ وفقا  ـ في معظم نصوصھ ـ
على أن كل شركة تنشأ ) ١٣(فتنص المادة . (1)ذات كیان مستقل عن أصحابھ

في ظل أحكام نظام الشركات تعتبر شخصیة اعتباریة في تاریخ تأسیسھا، 
لى فصل الملكیة عن اإلدارة ال سیما عیضاف إلى ذلك، إن النظام یدل ضمنا 

ومن ثم . ات المسئولیة المحدودةفیما یتعلق بالشركات المساھمة والشركات ذ
فإن المبرر المنطقي الذي یتضمنھ نظام الشركات العداد القوائم المالیة السنویة 
ھو الوفاء باحتیاجات أصحاب الحقوق في المنشأة من معلومات دوریة 

  . تساعدھم على اتخاذ القرارات فیما یتعلق بتلك المنشأة
              )٦الفقرة (             

                                                
بأن یتولى شریك ) ١٥٣(، ) ١٥(كما تقضي المادتان . بأن یدیر الشركة المساھمة مجلس إدارتھا) ٦٦(تقضي المادة   )١(

بأن ) ٣٤(الى ) ٢١(من وتقضي المواد . متضامن أو أكثر إدارة شركة التوصیة باألسھم تحت إشراف لجنة المراقبة
  .یعین الشركاء مدیرا أو أكثر إلدارة شركة تضامن
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وبناء على التحلیل السابق نجد أن نظام الشركات یخلو من نص صریح لمعاییر   
المحاسبة المالیة، كذلك فإن دراسة األنظمة واللوائح األخرى ذات الصلة 
. بالموضوع أدت إلى نفس النتائج، إذ إنھا جاءت خالیة من معاییر المحاسبة

ا لم تصدر حتى اآلن مجموعة من المعاییر المحاسبیة سواء من جھة كما أنھ
  )٧الفقرة(.                  رسمیة أو من ھیئة مھنیة معترف بھا

وال جدال أن غیاب معاییر محاسبة مالیة یؤثر بشكل سلبي مباشر على  
 : االقتصاد الوطني ككل ، ویكمن ھذا في جوانب متعددة منھا 

 :ة اتخاذ القرارات  صعوبة عملی- ١ 
     قد یؤدي غیاب معاییر المحاسبة المالیة إلى اختالف األسس التي تعالج  

بموجبھا العملیات واألحداث والظروف المالیة للمنشآت المختلفة مما ینتج 
أعمالھا وبالتالي  عنھ صعوبة مقارنة المراكز المالیة لھذه المنشآت ونتائج

وكما ھو . المختلفة عند اتخذا القراراتصعوبة المقارنة بین البدائل 
. معروف فان المقارنة بین البدائل تعتبر العمود الفقري التخاذ القرارات

فعلى سبیل المثال تجد األجھزة الحكومیة التي تعتمد على أو تستفید من 
كإعانات شركات الكھرباء أو الغاز أو (القوائم المالیة في تحدید اإلعانات 

صعوبة في ) كصندوق التنمیة الصناعیة(أو تقدیم قروض ) النقل الجماعي
مقارنة المركز المالي للمنشآت المختلفة التي تقدم لھا اإلعانات والقروض 

دم معالجة العملیات واألحداث والظروف المماثلة  عـونتائج أعمالھا بسبب
وفقا  لمعاییر محاسبیة مماثلة مما یؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات 

 .لقة بمنح اإلعانة أو اإلقراضالمتع
     كما یجد مستخدم البیانات المالیة صعوبة أحیانا في المقارنة بین منشآت   

على المعلومات المعروضة في  مختلفة ینوي استثمار أموالھ فیھا اعتمادا
القوائم المالیة نتیجة الستخدام طرق محاسبیة مختلفة لمعالجة عملیات أو 

ة مما یؤدي إلى الصعوبة في اتخاذ قرار إحداث أو ظروف مماثل
                                                             )٨الفقرة (                                    .            االستثمار

 :  الخطأ في عملیة اتخاذ القرارات - ٢ 
 طرق محاسبیة غیر     یؤدي غیاب معاییر المحاسبة أحیانا  إلى استخدام 

سلیمة لقیاس العملیات واألحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة 
ویترتب على ذلك أن القوائم المالیة . وإیصال نتائجھا إلى المستفیدین

 .للمنشأة قد ال تظھر بعدل مركزھا المالي ونتائج أعمالھا
ثل أحد المداخل      وبما أن المعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة تم 

األساسیة التخاذ قرارات متعددة من قبل مستفیدین مختلفین فالشك أن ھذه 
القرارات تتأثر تأثرا  كبیرا  بھذه المعلومات فعلى سبیل المثال تستخدم 
الجھات الحكومیة القوائم المالیة بعد تعدیلھا أحیانا في اتخاذ قرارات منح 
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 محاسبیة غیر سلیمة في إعداد واستخدام طرق. اإلعانات كما سبق شرحھ
 .تلك القوائم یؤدي حتما  إلى الخطأ في تحدید مقدار تلك اإلعانات

     كما أن المقرضین للنشاطات المختلفة یستخدمون المعلومات المعروضة   
. في القوائم المالیة ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات اإلقراض

م قد یؤدي إلى الخطأ في اتخاذ ھذه ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائ
                                 )٩الفقرة (                                           .       القرارات

 :  تعقید عملیة اتخاذ القرارات - ٣ 
     قد یؤدي غیاب معاییر المحاسبة إلى إعداد القوائم المالیة للمنشأة  بطریقة   

، حتى وان صلحت المعالجة الحسابیة، مما یترتب علیھ  ومعقدةمقتضبة 
صعوبة استفادة مستخدمیھا منھا، إذ یستلزم فھمھا الرجوع إلى مصادر 
،  إعدادھا أو قدرة علمیة متمیزة وكالھما لیس متوفرا  في معظم الحاالت

سواء لعدم إمكانیة الرجوع إلى المصادر بحكم طبیعتھا من حیث السریة 
والشك أن ھذه األمثلة . شعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفةأو الت

توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبیر من المستفیدین وزیادة 
احتمال الخطأ فیھا وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظیفة 

  )١٠الفقرة (                                 .القرارات التي یتخذونھا
 :أھمیة إصدار معاییر المحاسبة المالیة  ٣- ١ 
تتضح أھمیة إصدار معاییر المحاسبة المالیة عند األخذ في الحسبان اتجاه  

االقتصاد الوطني في اآلونة األخیرة إلى تأسیس الشركات المساھمة ذات 
رؤوس األموال الضخمة واتجاه المواطنین إلى االستثمار في ھذه 

 ھذه الشركات بانفصال أصحاب ھذه المنشآت عن وتتمیز مثل. الشركات
إدارة منشآتھم، لذا اصبح من الضروري أن یتسع نطاق المحاسبة المالیة 
وخاصة فیما یتعلق بإبالغ أو توصیل المعلومات المحاسبیة إلى المساھمین 

للوفاء باحتیاجاتھم لمعلومات دوریة تمكنھم من تقییم أداء ) المالكین(
 لھم اتخاذ القرارات فیما یتعلق باستثماراتھم وفیما یتعلق المنشأة كي یتسنى

وقد أدى ھذا التطور إلى زیادة . بمدى وفاء اإلدارة بمسئولیة الوكالة عنھم
 ـالحاجة إلى معاییر المحاسبة المالیة إذ أن المالك الذي ال یباشر اإلدارة 

یھ وبین  ال یستطیع أن یربط بین المعلومات التي تصل إلـبخالف المدیر 
معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتھا كما أن نوعیة القرارات 

 -  ضمن عوامل أخرى -التي یتخذھا وتقییمھ لإلدارة یتوقف إلى حد كبیر 
  .على مدى ثقتھ في المعلومات التي یتخذ تلك القرارات على أساسھا

 )١١الفقرة (                                   
لحاجة إلى المعلومات المحاسبیة وبالتالي أھمیة إصدار معاییر وال تنحصر ا 
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فال یمثل المالكون الحالیون الفئة ). المالكین(المحاسبة على المساھمین 
 بصورة ـفالمنشآت المعاصرة تجتذب . الوحیدة التي تعنیھا ھذه المعلومات

 في جدیدة من مصادر متعددة أما في شكل مساھمات جدیدة ً أمواالـمستمرة 
ومن المعلوم أن المنشآت التي تحتاج . رؤوس األموال أو في شكل قروض

إلى رؤوس األموال تعمل في ظروف تتفاوت فیھا احتماالت النجاح أو 
كما أن من یستطیعون تقدیم رؤوس األموال یتخذون القرارات التي . الفشل

جاح أو تتعلق باالستثمار أو باإلقراض في منشآت معینة بعد تقییم احتمال ن
فشل ھذه المنشآت ومقدار العائد المتوقع على استثماراتھم أو قروضھم 
وتحتاج ھذه القرارات إلى توافر المعلومات المالئمة كأساس لتقییم احتماالت 
نجاح ھذه المنشآت وبالتالي فان نوعیة القرارات التي تتخذ في ھذا الصدد 

علومات المتوافرة عن  على مالءمة وكفایة المـ ضمن عوامل أخرى ـتتوقف 
ومن ثم فان . ھذه المنشآت ودرجة الثقة بھا وبالتالي إمكان االعتماد علیھا

المستثمرین المرتقبین والمقرضین الحالیین والمرتقبین یمثلون فئات أخرى 
تلك المنشآت كأحد المداخل ة عن تتأثر بنوعیة وكفایة المعلومات المتوافر

.                                                   ار أو القروضاألساسیة التخاذ قرارات االستثم
 )١٢ الفقرة(

الحالیون (وفي ظل الظروف الحالیة یخضع المستثمرون والمقرضون  
لتقدیر اإلدارة فیما یتعلق بالمعلومات المتوافرة عن ) والمرتقبون وغیرھم

 العبء المتعلق وال جدل أن جانبا  كبیرا  من. المنشآت موضوع اھتمامھم
ة المعلومات المتوفرة عن المنشآت موضوع اھتمام ــیعبكفایة ونو

ولكي یستطیع . المستثمرین والمقرضین یقع على عاتق المحاسبین القانونیین
المحاسب القانوني الوفاء بھذه المسئولیة تجاه من یستخدمون القوائم المالیة 

تیاجات الغیر إلى المعلومات یجب أن یكون واسع األفق، قادرا  على تفھم اح
عن  ً، وأن یكون موھوبا  وبدرجة عالیة من الموضوعیة في عملھ، وفضال

ذلك یجب أن یستند إلى مجموعة من معاییر المحاسبة المالیة صادرة من 
ھیئة معترف بھا بحیث یمكن الرجوع إلیھا فیما یتعلق بالموضوعات أو 

 )١٣الفقرة (              .المشاكل التي تعترض سبیلھ
 - لسوء الحظ -غیر أن المحاسبین القانونیین في المملكة العربیة السعودیة   

لیست لدیھم حتى اآلن مجموعة من معاییر المحاسبة المالیة تمكنھم من 
وقد أدى ھذا الوضع إلى أن وفاء المحاسبین بالتزاماتھم . الوفاء بالتزاماتھم

ومن الواضح أن المحاسبین . كامال ، اصبح عمال  یكاد یكون مستحیال
القانونیین في المملكة العربیة السعودیة على استعداد دائما  إلبداء الرأي في 

 بدون وجود مجموعة رسمیة من - كلما طلب منھم ذلك -القوائم المالیة 
ولقد أدى ذلك إلى اجتھادات . ذا الصددھي  فالمعاییر التي یستندون إلیھا
ان إلى معالجة أمور متماثلة بطرق مختلفة متعددة تصل في بعض األحی

وتجعلھم في موقف غیر واضح إذا ما اختلفت وجھات نظرھم عن وجھات 
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.                                نظر إدارة المنشأة في معالجة بعض األمور محاسبیا
   )١٤فقرة ال(

 :معاییرأھمیة تحدید اإلطار الفكري للمحاسبة المالیة كأساس إلصدار ال ٤- ١ 
تشیر الظروف المھنیة وظروف استخدام المعلومات المحاسبیة في المملكة   

العربیة السعودیة كما أسلفنا إلى حتمیة إصدار معاییر للمحاسبة المالیة وذلك 
لغرض تحدید الطرق السلیمة لقیاس العملیات واألحداث والظروف التي 

نتائج أعمالھا وإیصال تؤثر على المركز المالي للمنشآت الھادفة للربح و
ولغرض . العتماد علیھا إلى المستفیدین االمعلومات المالئمة التي یمكن

تحقیق ھذا الھدف یجب أن تكون المعاییر المصدرة ذات صلة مباشرة 
بأھداف مالئمة لمحیط المملكة كما یجب أن تكون مفھومة ومقبولة من قبل 

                                                                 )١٥رة الفق   (           .مستخدمیھا ومتسقة مع بعضھا البعض
وال جدل بأھمیة مراعاة وجود صلة مباشرة بین المعاییر المصدرة وأھداف   

المحاسبة المالیة وإال أصبحت المعاییر غیر مجدیة وصعب تحقیق الغرض 
 غرض معین وھو تقدیم فالمحاسبة المالیة تھدف إلى تحقیق. من إصدارھا

المعلومات المالئمة لمساعدة المستفیدین عند اتخاذ قراراتھم المالیة المتعلقة 
بمنشأة معینة، وبما أن معاییر المحاسبة تعتبر المرشد األساسي لقیاس 
العملیات واألحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج 

ذا یجب أن تكون ھذه المعاییر ل المستفیدین ، أعمالھا وإیصال المعلومات إلى
ومن أجل ضمان وجود مثل . وثیقة الصلة بأھداف مالئمة لمحیط المملكة

ھذه الصلة أو على األقل زیادة احتمال وجودھا یجب أن یكون تحدید أھداف 
المحاسبة المالیة في المملكة الخطوة األولى واألساسیة قبل إصدار معاییر 

   )١٦الفقرة (                             .     المحاسبة
كما أن فھم معاییر المحاسبة وقبولھا من قبل المستفیدین والمنتمین للمھنة   

فالمحاسبة المالیة لیست علما  طبیعیا  . شرط أساسي لتطبیقھا والتقید بھا
تقبل نتائجھ ومعاییره بناء على إثباتھا علمیا ، وإنما علم اجتماعي یحتاج 

وال جدل بصعوبة . یق معاییره إلى القبول العام من المستفیدین والمھنیینتطب
قبول ھذه المعاییر إذا لم تكن أھدافھا محددة وواضحة، وعلیھ فھذه الحقیقة 
تؤكد أھمیة تحدید أھداف المحاسبة المالیة في المملكة كخطوة أساسیة قبل 

                                                               )١٧قرة الف(                               .إصدار المعاییر
  یجب مراعاة اتساق المعاییر المصدرة مع بعضھا البعض وإال ًوأخیرا  

والشك في أن . خرجت معاییر متناقضة وصعب قبولھا وبالتالي تطبیقھا
أحسن وسیلة تضمن اتساق المعاییر ھي االعتماد في إصدارھا على إطار 

  )١٨الفقرة (.   فكري یحدد مفاھیم المحاسبة المالیة باإلضافة إلى أھدافھا
تجارب الدول األخرى في ھذا ا على  على التحلیل السابق وقیاسًاءوبن  
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المضمار نجد أنھ من الصعب إصدار معاییر تتسم بمثل الخصائص 
المحددة أعاله باللجوء إلى السلطة أو الرأي العام، وإنما یجب أن یكون 

 على إطار فكري للمحاسبة المالیة یحدد فیھ أھداف ًإصدارھا معتمدا
مالیة والمفاھیم األساسیة التي تبني على أساسھا المعاییر المحاسبة ال

 تترابط فیھ المفاھیم ً متماسكاًام للمھنة ونظاًفاإلطار الفكري یمثل دستورا
                   .          ً محكماً منطقیاًواألھداف ترابطا

                                                          )١٩ الفقرة(
 :العالقة بین أجزاء اإلطار الفكري للمحاسبة المالیة ومعاییرھا  ٥- ١ 

تھتم معاییر المحاسبة بشكل عام بتحدید أساسیات الطرق السلیمة لتحدید   
وقیاس وعرض وإیضاح عناصر القوائم المالیة وتأثیر العملیات واألحداث 

ا، ویتعلق المعیار والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھ
المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالیة أو بنوع معین من 
أنواع العملیات أو األحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي 

بینما تتم أھداف المحاسبة المالیة كأحد أجزاء  ؛ للمنشأة ونتائج أعمالھا
لى المحاسبة المالیة عواجب اإلطار الفكري بتحدید طبیعة المعلومات ال

وتھتم مفاھیم المحاسبة المالیة بتعریف . إنتاجھا لتلبیة احتیاجات المستفیدین
طبیعة ونوعیة المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالیة لتلبیة احتیاجات 

ومن ھنا یتضح االرتباط المنطقي بین معاییر المحاسبة المالیة . المستفیدین
، فبدون تحدید المعلومات المطلوبة من قبل  فكري لھاوأجزاء اإلطار ال

وكذا بدون تعریف طبیعة ونوعیة المعلومات الممكن ) األھداف(المستفیدین 
یكون من ) المفاھیم(إنتاجھا بواسطة المحاسبة المالیة تعریفا  دقیقا  
رض وإیضاح عناصر عالصعب تحدید أساسیات الطرق السلیمة لقیاس و

وتأثیر العملیات واألحداث والظروف على المركز المالي القوائم المالیة 
                   .        ویوضح الشكل اآلتي ھذه العالقة). المعاییر(للمنشأة ونتائج أعمالھا 

  )٢٠الفقرة (
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أجزاء اإلطار الفكري 
  درجة التحدید      الغرض األساسي منھا      والمعاییر حسب تسلسلھا

  
  
  

        

    أھداف المحاسبة
تحدی  د طبیع  ة المعلوم  ات الواج  ب عل  ى 
المحاس       بة المالی       ة انتاجھ       ا لتلبی       ة 

  .احتیاجات المستفیدین
  محدد بشكل عمومي  

  
  
  

        

    مفاھیم المحاسبة
تعری     ف طبیع     ة ونوعی     ة المعلوم     ات 
المنتجة بواسطة المحاسبة المالیة لتلبیة 

  .احتیاجات المستفیدین
  محدد بشكل دقیق  

  
  
  

        

    معاییر المحاسبة

تحدید أساس یات الط رق ال سلیمة لقی اس 
وعرض وإیضاح عناصر القوائم المالی ة 
وت   أثیر العملی   ات واألح   داث والظ   روف 
عل   ى المرك   ز الم   الي للمن   شأة ونت    ائج 

  .أعمالھا

  محدد بشكل أدق  

  
  
  

  العالقة بین أجزاء اإلطار الفكري ومعاییر المحاسبة المالیة
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جزاء اإلطار الفكري ف أار نجد أھمیة الحاجة إلى تحدید وتعریوباختص 

للمحاسبة المالیة قبل إصدار معاییرھا وذلك لوجود ترابط منطقي وعالقة 
فاإلطار الفكري والمعاییر تمثل حلقات متصلة وفقدان أي منھا . تسلسلیة بینھا

.                                     أھدافھایؤدي بدون شك إلى خلل في تركیب تلك الحلقات وبالتالي انحراف في 
  ) ٢١الفقرة (
 : أھمیة أھداف المحاسبة المالیة كأحد أجزاء اإلطار الفكري وأسلوب بنائھ 
بقیاس تأثیر العملیات واألحداث والظروف " كأداة خدمة"تھتم المحاسبة المالیة  

ائج أعمالھا وإیصال نتائج ذلك القیاس إلى على المركز المالي لمنشأة معینة ونت
،  ، قیاس ، تحلیل لذا فان أھم وظائف المحاسبة المالیة ھي تحدید. المستفیدین
، وإیصال تأثیر العملیات واألحداث والظروف لمنشأة معینة  ، تلخیص تبویب

وتعتبر المحاسبة المالیة أداة خدمة ھدفھا . على مركزھا المالي ونتائـج أعمالھا
الرئیسي إنتاج وإیصال معلومات مالئمة تساعد المستفیدین في اتخاذ القرارات 

                                             )٢٢الفقرة (                          .      المتعلقة بمنشأة معینة
وكأداة خدمة ال یمكن تحدید أھداف المحاسبة المالیة من فراغ ، وإنما یجب  

نباطھا من حاجات المستفیدین من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة است
وعلیھ فمن أجل تحدید أھداف المحاسبة المالیة البد من تحدید أھداف . المالیة

وبما أن الغرض الرئیسي من ) القوائم المالیة ، والتقاریر األخرى(منتجاتھا 
كم قیاس وعرض تحدید األھداف ھو استخدامھا كھدى عند وضع معاییر تح

وإیضاح عناصر القوائم المالیة وتأثیر العملیات واألحداث والظروف على 
المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا، لذا یجب التأكد من وضع أھداف مناسبة 
لحاجات المستفیدین من المعلومات المنتجة حتى تكون المعاییر مالئمة وبدون 

احتیاجات المستفیدین من المعلومات قد الربط بین أھداف المحاسبة المالیة و
تؤدي المعاییر المصدرة إلى إنتاج معلومات غیر مالئمة الحتیاجات 

   )٢٣الفقرة (.                                                   المستفیدین
وتتكون منتجات المحاسبة المالیة المصدرة إلى خارج المنشأة عادة من القوائم  

ت الغرض العام والقوائم أو التقاریر المالیة ذات الغرض الخاص المالیة ذا
ویقصد بالقوائم المالیة ذات الغرض العام تلك الموجھة معلوماتھا إلى مجموعة 

ویتطلب نظام الشركات إصدار مثل ھذه القوائم ، حیث . أو أكثر من المستفیدین
را  في نھایة كل فترة تقضي عدة من مواده كما أسلفنا أن تعد إدارة المنشأة تقری

مالیة عن المركز المالي ونتائج األعمال في شكل میزانیة وحساب األرباح 
 .والخسائر

وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا  إلصدارھا لفائدة مجموعة أو أكثر  
ویقصد بالقوائم أو التقاریر المالیة ذات الغرض الخاص تلك . من المستفیدین

، ومثال ذلك  لھ  معین بشخصھ وذلك لتلبیة حاجة خاصةالموجھة إلى مستفید
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البیانات المالیة التي تعد لغرض تحدید اإلعانة الحكومیة أو التقاریر المالیة 
المعدة لمصلحة الزكاة والدخل لتحدید مقدار الزكاة أو الضریبة المستحقة أو 

                                                 .   ًالقوائم المالیة المعدة لبنك أو لجھة معینة للحصول على قرضا
                                                                  )٢٤الفقرة (

وبناء على التحلیل السابق فان األسلوب األمثل لتحدید أھداف المحاسبة المالیة  
 ینطلق من تحدید كأحد أجزاء اإلطار الفكري في المملكة العربیة السعودیة

أھداف منتجاتھا وعلیھ فلقد ركز في تحدید أھداف المحاسبة المالیة في ھذا 
المشروع على القوائم المالیة لكونھا المنتج النھائي للمحاسبة المالیة الذي یعد 

وبشكل خاص فإن األھداف المقترحة . لمصلحة المستفیدین من خارج المنشأة
ویرجع .  القوائم المالیة ذات الغرض العامفي ھذا البیان تقتصر على أھداف

استبعاد أھداف القوائم المالیة ذات الغرض الخاص من نطاق بیان األھداف 
  : المقترح إلى العوامل التالیة 

یملك المستفیدون من القوائم أو التقاریر المالیة ذات الغرض الخاص القدرة   -١ 
ھا إلیھم بعكس مستخدمي أو السلطة على تحدید المعلومات الواجب تقدیم

 .القوائم المالیة ذات الغرض العام

تحدید أھداف المحاسبة المالیة انطالقا من أھداف القوائم المالیة ذات   -٢ 
الغرض العام سوف یؤدي إلى معاییر محاسبیة مالیة مالئمة في معظم 
األحوال بعد التعدیل البسیط للمستفیدین ذوي األغراض الخاصة مثل 

لزكاة أو الدخل أو الجھات أو الجھات الحكومیة المسؤولة عن مصلحة ا
 .منح إعانات التشغیل

من احتیاجات المستفیدین ذوي  انطالقا  تحدید أھداف القوائم المالیة- ٣ 
األغراض الخاصة المحددة یؤدي إلى صعوبة وضع أھداف تكون الھدى 

ذین ال یملكون في وضع معاییر محاسبیة مالئمة الحتیاجات المستفیدین ال
القدرة أو السلطة على تحدید المعلومات الواجب على إدارة المنشأة 

    ) ٢٥الفقرة (.                                     تقدیمھا إلیھم

وباختصار فقد تم تحدید أھداف المحاسبة المالیة من خالل تحدید أھداف القوائم  
ة أعاله، وستكون ھذه األھداف المالیة ذات الغرض العام لألسباب المذكور

المحدد الرئیسي لإلطار العام الذي یبني في سیاقھ معاییر المحاسبة المالیة في 
ولقد روعي عند تحدید ھذه األھداف مالءمتھا . المملكة العربیة السعودیة

.                 للمحیط االجتماعي والقانوني واالقتصادي في المملكة العربیة السعودیة
                          )٢٦الفقرة (
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 :تأثیر المحیط في تحدید األھداف  ٧- ١
لكي تكون أھداف القوائم المالیة ناجحة كأساس لبناء معاییر حیة وقابلة للتطبیق  

یجب أن تكون تلك األھداف مستقاة أو على األقل متسقة مع المحیط العام في 
إذ أن األھداف غیر المالئمة للمحیط الذي تعیش فیھ . ملكة العربیة السعودیةالم

مناسبة لذلك المحیط مما یؤدي إلى  غیر ینتج عنھا في أغلب األحیان معاییر
إال أن الصعوبة ھنا تكمن في تحدید معالم ذلك المحیط إذ ال . صعوبة تطبیقھا

ونظرا  . ب البحث المیدانيیمكن تحدید ذلك علمیا  إال عن طریق انتھاج أسلو
للحاجة الملحة في المملكة إلصدار معاییر محاسبیة ونظرا العتقادنا بصعوبة 
بناء تلك المعاییر كما أسلفنا إال بعد تحدید أھداف المحاسبة المالیة ، فقد 
استعضنا وفقا  لما تم بحثھ مع وزارة التجارة عن البحث المیداني بتحلیل 

آت الھادفة للربح والمستفیدین من القوائم المالیة ذات الظروف المحیطة بالمنش
الغرض العام للمنشآت الھادفة للربح في المملكة بناء على الخبرة العملیة 

   )٢٧الفقرة (                              .   والمالحظات الشخصیة
مي وال جدال أن نظام الشركات یعتبر المرجع األساسي الذي یحدد المحیط النظا 

فبموجبھ یتم تحدید شروط تأسیسھا وكذا عالقة إدارتھا . للمنشأة الھادفة للربح
. بمالكھا وعالقة المالك بعضھم ببعض وبھ یحدد شروط انتھائھا أو تصفیتھا

وما یھمنا ھنا بصفة رئیسیة ھو ما یقتضیھ النظام من حمایة رئیسیة للمالك 
وریة بالمعلومات المالیة التي والمستثمرین إذا اقتضى أن یتم تزویدھم بصفة د

تساعدھم على اتخاذ قراراتھم المختلفة، ومن ھذا المنطلق نجد أن المحیط 
النظامي في المملكة یحدد أھمیة التركیز على المالك وخاصة في الشركات 
المساھمة، لذا لزم جعل ھذا المنطلق كھدف أساسي من أھداف القوائم المالیة 

كما أن النظام لم یحدد وسیلة أخرى غیر القوائم . دیةفي المملكة العربیة السعو
، وعلیھ فان التركیز على  المالیة إلیصال المعلومات المالیة لھؤالء المستفیدین
  .ھذه القوائم یعتبر من صلب التمشي مع ھذا النظام

   )٢٨الفقرة (      
باإلضافة إلى ذلك ھناك مالحظات وتجارب شخصیة أثرت بشكل مباشر أو  
 :یر مباشر في تحدید أھداف القوائم المالیة منھا على سبیل المثال ال الحصرغ

 .التنمیة والتطور السریع الذي یعیشھ االقتصاد الوطني  -١ 
 .  النظام االقتصادي والمتمثل في الحریة الموجھة-٢ 
 . السیولة المتوفرة الباحثة عن االستثمار -٣ 
بدال من ) كشراء األسھم(مارات الحدیثة اتجاه المستثمرین إلى االستث -٤ 

 .االستثمارات في العقارات
اتجاه المستثمرین وخاصة الكبار منھم إلى المفاضلة العملیة بین خیارات   -٥ 

 .االستثمار قبل اتخاذ قراراتھم المختلفة
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اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرین وغیرھم ممن ال یملكون القدرة   -٦ 
على تحدید المعلومات الواجب توافرھا على القوائم المالیة أو السلطة 
 .المصدرة

عدم وجود طبقة من المحللین المالیین المھنیین إلرشاد المستثمرین عند   -٧ 
 .تقییمھم لبدائل االستثمار

االعتماد في بعض األحیان على معلومات خاصة قد تكون غیر صحیحة في  -٨ 
 .ة قرارات االستثماراتخاذ القرارات المالیة وخاص

االتجاه إلى التقلید في االستثمار من أغلبیة المستخدمین ذو رؤوس األموال   -٩ 
 .الصغیرة

زیادة إعداد المستثمرین ذو رؤوس األموال الصغیرة الباحثین عن  -١٠ 
  .االستثمارات

  ) ٢٩الفقرة (
. ئم المالیةكل ھذه العوامل أو غیرھا بدون شك تؤثر على تحدید أھداف القوا 

فالمحیط القانوني واالقتصادي واالجتماعي في المملكة یعطي مؤشرا  رئیسیا  
مھما وھو حاجة المجتمع ككل إلى معلومات مالیة كأحد المداخل الرئیسیة في 

كما أن ھذه العوامل تعطي مؤشرا  آخر وھو وجوب . اتخاذ القرارات المختلفة
مع التي ال تملك بطرقھا الخاصة انطالق األھداف من حاجات قطاعات المجت

الحصول على ھذه المعلومات وذلك من أجل ترشید االستثمار للطریق األمثل 
  . وبالتالي المساعدة في نمو االقتصاد الوطني

   )٣٠الفقرة (
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 :الدراسة التحلیلیة  ـ  ٢
 : المقدمة ١- ٢

ات اتخاذ القرارات المتعلقة ال شك أن المحاسبة المالیة تعتبر أداة ھامة من أدو 
وتتركز ھذه األھمیة في المعلومات التي تقدمھا المحاسبة . بالمنشآت المعاصرة

المالیة وحاجة الكثیر من القطاعات إلى ھذه المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق 
وفي المملكة العربیة السعودیة مثل غیرھا من البالد األخرى یتطلب . بالمنشأة

 :ي مالئمة للمحاسبة المالیة كأساس إلصدار معاییرھا ما یلتحدید أھداف
تحدید قطاعات المستفیدین التي سوف تعني بھم أھداف المحاسبة المالیة بشكل   -١ 

 .رئیسي
تحدید االحتیاجات المشتركة لقطاعات المستفیدین، الذین یتم تحدیدھم في   -٢ 

 .الخطوة السابقة، من المعلومات
ھداف المالئمة لالحتیاجات المشتركة لقطاعات المستفیدین من تحدید األ  -٣ 

المعلومات بعد األخذ في االعتبار المعلومات التي في استطاعة المحاسبة 
   )١٠٣الفقرة (.                                            المالیة إنتاجھا

لمالیة في تعیین وتتركز أھمیة تحدید األھداف كأساس إلصدار معاییر المحاسبة ا 
المنتج (، التي یجب أن تحتوي علیھا القوائم المالیة  ، بشكل عام المعلومات

وتمییزھا عن المعلومات األخرى التي قد یعتمد علیھا ) النھائي للمحاسبة المالیة
المستفیدون عند اتخاذ قراراتھم المتعلقة بمنشأة معینة وبالتالي یجب أن یحتوي 

 عام ألنواع المعلومات التي یجب أن تحتوي علیھا بیان األھداف على وصف
وتمییزھا عن المعلومات األخرى ) المنتج النھائي للمحاسبة المالیة(القوائم المالیة 

ویمثل . التي قد یعتمد علیھا المستفیدون عند اتخاذ قراراتھم المتعلقة بمنشأة معینة
األھداف والمفاھیم ھذا الوصف العام إحدى الحلقات الرئیسیة التي تربط بین 

   )١٠٤الفقرة (                      .                                والمعاییر
 :قطاعات المستفیدین من القوائم المالیة ٢ - ٢

:              یمكن تقسیم المستفیدین من القوائم المالیة إلى مجموعتین رئیسیتین كآالتي 
 :اشرة بالمنشأة مستفیدون لھم اھتمام مب-أ  
) أصحاب حقوق رأس المال(    تشمل ھذه المجموعة المستثمرین الحالیین  

والمرتقبین، المقرضین الحالیین والمرتقبین، مصلحة الزكاة والدخل ، الدوائر 
. الحكومیة المقررة لإلعانات، إدارة المنشأة، موظفیھا، عمالئھا وموردیھا

ستفیدون في ھذه المجموعة مستفیدین وفیما عدا إدارة المنشأة یعتبر الم
 .خارجیین نظرا  النعدام درایتھم الیومیة بأنشطة المنشأة
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 : مستفیدون لھم اھتمام غیر مباشر بالمنشأة -ب  
تشمل ھذه المجموعة الدوائر الحكومیة الرقابیة، والدوائر الحكومیة المسئولة  

دون في ھذه ویعتبر المستفی. عن تخطیط وتوجیھ االقتصاد الوطني
المجموعة مستفیدین خارجیین نظرا  النعدام درایتھم الیومیة بأنشطة 

 . ةالمنشأ
كما یمكن تقسیم المستفیدین في المجموعتین السابقتین حسب قدرتھم أو سلطتھم  

 :على تحدید المعلومات التي یحتاجون إلیھا من المنشأة إلى مجموعتین كاآلتي
 أو السلطة على تحدید المعلومات التي یحتاجونھا   مستفیدون لدیھم القدرة- أ  

 :من المنشأة
وتشمل ھذه المجموعة مصلحة الزكاة والدخل، الدوائر الحكومیة المقررة  

، والدوائر الحكومیة  ، الدوائر الحكومیة الرقابیة ، إدارة المنشأة لإلعانات
 .المسئولة عن تخطیط وتوجیھ االقتصاد الوطني

یست لدیھم القدرة أو السلطة على تحدید المعلومات التي  مستفیدون ل-ب  
 :یحتاجون إلیھا من المنشأة

وتشمل ھذه المجموعة باقي قطاعات المستخدمین على الرغم من أن بعض  
المقرضین قد تتوافر لدیھم القدرة على تحدید بعض المعلومات التي 

إلقراض یعتمد ولكن نظرا  ألنھ في معظم حاالت ا. یحتاجونھا من المنشأة
المقرضون إلى حد كبیر على القوائم المالیة التي تقدمھا المنشأة ونظرا  لعدم 
قدرة ھذا القطاع من المستفیدین على فرض معاییر محاسبة مالیة یتم على 
أساسھا إعداد القوائم المالیة المقدمة إلیھم فقد تم تصنیفھم ضمن ھذه 

لشكل التالي التصنیفات السابقة ویوضح ا. المجموعة من قطاعات المستفیدین
                                 .لقطاعات المستفیدین من المعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة

 )١٠٥الفقرة (
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  قطاعات المستفیدین من القوائم المالیة

  اھتمام مباشر بالمنشأة
  .المستثمرون الحالیون والمرتقبون •
  .المقرضون الحالیون والمرتقبون •
  .العاناتالدوائر الحكومیة المقررة ل •
  .الموردون •
  .الءـالعم •
  .الموظفون •
  إدارة المنشأة •

  اھتمام غیر مباشر بالمنشأة
  
  .الدوائر الحكومیة الرقابیة •
ن عالدوائر الحكومیة المسئولة  •

  .تخطیط وتوجیھ االقتصاد الوطني
  .المجتمع ككل •
  

ى ـلیس لھم السلطة أو القدرة عل
  تحدید المعلومات

  المستثمرون الحالیون والمرتقبون •
  .المقرضون الحالیون والمرتقبون •
ررة ــة المقـر الحكومیـالدوائ •

  .لالعانات
  .الموردون •
  .الءــالعم •
  .نالموظفو •
  .المجتمع ككل •
  

ى تحدید ـلھم السلطة أو القدرة عل
  المعلومات

  .مصلحة الزكاة والدخل •
ررة ــة المقـر الحكومیـالدوائ •

  .لالعانات
  .كومیة الرقابیةالدوائر الح •
الدوائر الحكومیة المسئولة عن  •

ي ــاد الوطنـط االقتصـتخطی
  .وتوجیھھ
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 :قطاعات المستفیدین الرئیسیین ألغراض ھذا البیان ٣-٢

لى قطاعات المستفیدین الخارجیین الذین لقد ركز بیان أھداف القوائم المالیة ع 
لیست لدیھم السلطة أو القدرة على تحدید المعلومات التي یحتاجونھا من إدارة 
المنشأة وبالتالي یخضعون لقرارات اإلدارة فیما یتعلق بالمعلومات المتوافرة لھم 

 وتشمل ھذه القطاعات المستثمرین الحالیین والمرتقبین، المقرضین. عن المنشأة
ویرجع ذلك إلى أن البیان . الحالیین والمرتقبین، الموردین، العمالء والموظفین

 بالقوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام وبالتالي كان من ًاسیعني أسا
:                                                              المنطق عدم التركیز على احتیاجات القطاعات التالیة

  )١٠٦الفقرة ( 
 : إدارة المنشأة-أ  
   على الرغم من أن إدارة المنشأة قد تستخدم القوائم المالیة كمصدر من  

مصادر المعلومات إال أن الدور األساسي لإلدارة فیما یتعلق بالقوائم المالیة 
ن أن إدارة المنشأة لیست ًال عفض. دھاالخارجیة ذات الغرض العام ھو إعدا

 ـطرفا  خارجیا ، فھي تستطیع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجھا 
 ومن ثم فان أھداف القوائم ـبما في ذلك القوائم والتقاریر المالیة الداخلیة 

المالیة یجب أن تتركز في احتیاجات من یستخدمون المعلومات من خارج 
 .اخلھاالمنشأة ولیس من د

 : الدوائر الحكومیة-ب  
   مصلحة الزكاة والدخل، الجھات المسئولة عن اإلعانات والدوائر الحكومیة  

 :الرقابیة والمسئولة عن تخطیط وتوجیھ االقتصاد الوطني
    لیس ھناك شك في منفعة القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام  

ن ھذه القطاعات من المستفیدین تتمتع إال أ. الحتیاجات الدوائر الحكومیة
فضال  عن . بالسلطة التشریعیة لتحدید المعلومات التي یحتاجونھا من المنشأة

أن احتیاجات ھذه القطاعات من المعلومات تتأثر بأغراض خاصة قد تكون 
وبالتالي . غیر مشتركة مع أغراض قطاعات المستفیدین الخارجیین اآلخرین

احتیاجات ھذه القطاعات إلى تحدید أھداف للقوائم قد یؤدي التركیز على 
المالیة ال تتالءم مع االحتیاجات المشتركة لقطاعات المستفیدین الخارجیین 

وكما ذكرنا سابقا  ال یتمتع المستفیدون الخارجیون اآلخرون . اآلخرین
بالسلطة التي تتمتع بھا الجھات الحكومیة لتحدید المعلومات التي یحتاجونھا 

وبالتالي كان من المنطق التركیز على احتیاجات ھؤالء . لمنشأةمن ا
المستفیدین من المعلومات كأساس لتحدید أھداف القوائم المالیة الخارجیة 

وبالتأكید ال یعني ھذا إن مثل ھذه القوائم المالیة لن تكون . ذات الغرض العام
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 والدخل، من مصادر المعلومات األساسیة لمصلحة الزكاة ً مناسباًمصدرا
ن اإلعانات والدوائر الحكومیة الرقابیة أو  عـالجھات الحكومیة المسئولة

المسئولة عن تخطیط وتوجیھ االقتصاد القومي، وإنما یعني بذلك احتمال 
وجود حاجة لتعدیل المعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة الخارجیة 

تفي بأغراض تلك ذات الغرض العام، بدرجات قد تكون متفاوتة، لكي 
الجھات الحكومیة أو احتمال الحاجة إلى الحصول على تقاریر مالیة خاصة 

 .من المنشآت تتالءم مع أغراض تلك الجھات
أھمیة وطبیعة االحتیاجات المشتركة لقطاعات المستفیدین الخارجیین  ٤-٢

 :الرئیسیین إلى المعلومات
إلى ) اب حقوق رأس المالأصح(إن أھمیة احتیاجات المستثمرین الحالیین  

المعلومات عن المنشأة باعتبارھم مجموعة من المستفیدین الذین ركز علیھم 
. البیان ال تحتاج إلى تأكید إذ إن نظام الشركات قد أقر ذلك بصورة واضحة

غیر أن النظام لم یوجھ نفس االھتمام إلى احتیاجات القطاعات األخرى من 
ن إلى المعلومات عن المنشأة ومن أمثلة ھذه المستفیدین الخارجیین الرئیسیی

.                                                          الفئات المستثمرین المرتقبین والمقرضین الحالیین والمرتقبین
  )١٠٧الفقرة (

خاصة في (وفي اعتقادنا أن حاجة المستثمرین المرتقبین إلى المعلومات  
كأساس ) یة من اتجاه المواطنین إلى االستثمار في األسھمظروف المملكة الحال

التخاذ قرارات االستثمار ال تقل أھمیة عن احتیاجات المستثمرین الحالیین إلى 
تلك المعلومات، فكالھما في نفس الموقف، فالمستثمر الحالي یحتاج إلى 

ر في معلومات التخاذ قرار بشأن بیع حقوقھ الجاریة في المنشأة أو االستمرا
حیازتھا أو االستزادة منھا، بینما المستثمر المرتقب یحتاج إلى معلومات كأساس 

ن القوائم إالتخاذ قرار باالستثمار أو عدم االستثمار في تلك المنشأة، ومن ثم ف
 باحتیاجاتھا إلى - على األقل جزئیا -المالیة یجب أن تزود كلتا المجموعتین 

 نعتقد أن احتیاجات المستثمرین المرتقبین یجب ، وبالتالي فإننا تلك المعلومات
أن تؤخذ في االعتبار جنبا  إلى جنب مع احتیاجات المستثمرین الحالیین عند 
تحدید أھداف القوائم المالیة للمنشآت الھادفة للربح في المملكة العربیة 

                                                     )١٠٨الفقرة (                          .       السعودیة
 باحتیاجات -بنفس القدر  - أن القوائم المالیة یجب أن تعني ًتقادنا أیضاعوفي ا 

المقرضین الحالیین والمرتقبین إلى المعلومات نظرا ألنھم یتخذون قرارات 
استثماریة مماثلة للقرارات التي یتخذھا المستثمرون في رؤوس أموال المنشآت 

 .نالي یحتاجون إلى معلومات مالیة مماثلة لما یحتاجھ المستثمرووبالت
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یتعلق بالمنشآت ھي قرارات  فالقرارات األساسیة التي یتخذھا المقرضون فیما 
أو االستثمار في السندات التي تصدرھا تلك المنشآت، وھذه . تتعلق باإلقراض

 المعلومات ، إلى نفس  تحتاج ضمن معلومات أخرىـ في نظرنا ـالقرارات 
.                              المالیة األساسیة التي یحتاجھا من یستثمرون في رؤوس األموال

                                        )١٠٩الفقرة (
ومن الواضح أن المستثمرین أو المقرضین یتوقعون الحصول على المزید من  

ومن ثم یتركز اھتمامھم أساسا  في . ینةالنقد مقابل استثماراتھم في منشأة مع
وعلیھ یسعى . مقدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة مرضیة ألغراضھم

المستثمرون والمقرضون إلى الحصول على معلومات تمكنھم من تقییم قدرة 
ولذلك یجب أن تحتل المؤشرات . المنشأة على تولید مثل ھذه التدفقات النقدیة

وحیث أن المستثمرین . كان األول في القوائم المالیةعلى ھذه المقدرة الم
والمقرضین یستثمرون عادة في منشآت یتوقعون استمرارھا لذا فانھم یسعون 
أساسا  للحصول على معلومات عن قدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة تكفي 
لمواجھة التزاماتھا عند استحقاقھا وإجراء توزیعات منتظمة ألصحاب حقوق 

ولعل من أفضل .  المال دون أن یتأثر بذلك مستوى عملیاتھا الجاریةرأس
المؤشرات التي تستطیع المحاسبة المالیة إعطاءھا عن قدرة المنشأة على تولید 

 :تدفقات نقدیة كافیة تتمثل فیما یلي
 . القدرة التاریخیة للمنشأة على تولید الدخل-أ   
یل الدخل إلى تدفقات نقدیة ومعنى ذلك  القدرة التاریخیة للمنشأة على تحو- ب  

أن المستثمرین والمقرضین یھتمون اھتماما  مباشرا  بالمعلومات التي تدل 
.     على قدرة المنشأة التاریخیة على تحقیق الدخل ثم تحویلھ إلى تدفق نقدي

                    )١١٠الفقرة (
. من المعتاد أن تقاس كفایة الدخل على أساس نسبي ولیس على أساس مطلقو 

ویتجھ المستثمرون والمقرضون إلى مقارنة دخل المنشأة بالدخل الذي تحققھ 
، وینسب الدخل دائما  إلى الموارد االقتصادیة التي تستخدمھا  المنشآت األخرى

 أن كفایة التدفق النقدي یضاف إلى ذلك. المنشأة قبل مقارنتھا بالمنشآت األخرى
المتولد من الدخل یتوقف على احتیاجات المنشأة للمحافظة على مستوى 
عملیاتھا كما یتوقف على التدفقات النقدیة الالزمة لمواجھة التزاماتھا نحو 

ومعنى ذلك أن المستثمرین . المقرضین وأصحاب حقوق رأس المال
لمعلومات التي تتعلق بالمواد والمقرضین یھتمون أیضا  اھتماما  مباشرا  با

 أي األصول والخصوم ،االقتصادیة للمنشأة وما یترتب علیھا من حقوق 
  )١١١الفقرة (.                                وحقوق أصحاب رأس المال

ومن الواضح أن حكومة المملكة العربیة السعودیة تسھم بصورة رئیسیة في  
ومن الواضح أیضا  أن العائد النقدي ال . ھاكثیر من المنشآت أو تقوم بإقراض
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فللحكومة . یعتبر األساس الوحید الستثمار الحكومة في المنشآت أو إقراضھا
، تنمیة الموارد البشریة والتوزیع  أھداف أخرى لھا نفس األھمیة كالتصنیع
مما یدل على أن الحكومة باعتبارھا . المتوازن لألنشطة االقتصادیة في البالد

 تھتم اھتماما  مباشرا  بنجاح تلك ـرا  أو مقرضا  في منشآت معینة مستثم
ومع التسلیم . المنشآت في تحقیق أھداف قد ال تخضع للقیاس المحاسبي المالي

 تھتم ـ باعتبارھا مستثمرا  أو مقرضا ـبھذه الحقیقة، فإننا نعتقد أن الحكومة 
ارات أو القروض على أیضا  بمعرفة قدرة المنشآت التي تقدم إلیھا االستثم

النمو والتقدم ومن ثم فان أنواع المعلومات التي تفي باحتیاجات المستثمرین 
 ـوالمقرضین اآلخرین ینبغي أن تفي أیضا  ببعض احتیاجات الحكومة 

ومن الواضح أن حاجة الحكومة إلى .  من المعلوماتـكمستثمر أو كمقرض 
 ال تخضع للقیاس المحاسبي معرفة مدى نجاح منشآت معینة من تحقیق أھداف

 .المالي یتطلب أنواع أخرى من المعلومات
  ألن مؤشرات نجاح المنشآت في تحقیق مثل ھذه األھداف قد تختلف من ًونظرا 

وبالتالي . منشأة ألخرى فانھ ال یمكن إخضاع المعلومات المطلوبة لقاعدة عامة
 خاصة تنصب على یتطلب الوفاء باحتیاجات الحكومة في ھذا الصدد تقاریر

الھدف أو األھداف التي تبغیھا الحكومة من االستثمار في منشأة معینة أو تقدیم 
القروض إلیھا، وتستطیع الحكومة بما لھا من السلطة والمقدرة والدرایة بالھدف 
أو األھداف التي تنشدھا من االستثمار أو اإلقراض أن تحدد شكل ھذه التقاریر 

  )١١٢الفقرة (                  .    الخاصة ومحتویاتھا
وباإلضافة إلى المستثمرین والمقرضین یمثل الموردون والعمالء والموظفون  

لیھم بیان عالقطاعات األخرى للمستفیدین الخارجیین الرئیسیین الذین ركز 
وتتركز الحاجة المشتركة لھؤالء المستفیدین اآلخرین في الحصول . األھداف

ومن الواضح أن . ن تقییم استمراریة عالقتھم بالمنشأةعلى مؤشرات تمكنھم م
استمراریة عالقة ھؤالء المستفیدین بالمنشأة تعتمد، باإلضافة إلى عوامل 

) في حالة الموظفین(أخرى، على قدرة المنشأة على االستمرار كمصدر للرزق 
أو كمستھلك للسلع والخدمات ) في حالة العمالء(أو كمصدر للسلع أو الخدمات 

ومن الواضح إیراد  أن قدرة المنشأة على االستمرار ) في حالة الموردین(
كمصدر للرزق أو كمصدر للسلع أو الخدمات أو كمستھلك للسلع والخدمات 
تعتمد أساسا  على قدرتھا على تحقیق دخل كاف وتحویلھ إلى تدفقات نقدیة 

مة على أصحاب كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا واجراء توزیعات منتظ
وعند تقییم ھذه القدرة ینبغي على . حقوق رأس المال دون تقلیص حجم عملیاتھا

الموظفین والعمالء والموردین استخدام نفس المؤشرات التاریخیة التي یحتاج 
إلیھا المستثمرون والمقرضون عند تقییم قدرة المنشأة على تحقیق تدفقات نقدیة 

 .مرضیة لھم
السابق إن قطاعات المستفیدین الخارجیین الرئیسیین یتضح من التحلیل  

یشتركون في حاجاتھم إلى معلومات تدل على القدرة التاریخیة للمنشأة على 
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ومن ثم یتعین على القوائم . تحقیق الدخل وتحویلھ إلى تدفقات نقدیة مرضیة
المالیة الخارجیة ذات الغرض العام أن تعطي ھذه المعلومات في حدود قدرة 

.                                                                     حاسبة المالیة على إنتاج ھذه المعلوماتالم
  )١١٣الفقرة (                

 :محدودیة استخدام القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام ٥- ٢
لوحید للمعلومات تمثل القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام المصدر ا 

التي یحتاج إلیھا المستفیدون الخارجیون عن منشأة معینة عند اتخاذ قرارات 
فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معینة یتطلب معلومات مختلفة . تتعلق بتلك المنشأة

یدخل بعضھا في نطاق ما یمكن للمحاسبة المالیة إنتاجھ ویخرج بعضھا عن ھذا 
ة المالیة والقوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض النطاق فلیست وظیفة المحاسب

إنتاج وعرض جمیع المعلومات التي یتطلبھا اتخاذ القرارات المتعلقة م العا
واعترافا بھذه الحقیقة یتطلب نظام الشركات من مجلس إدارة . بمنشأة معینة

، باإلضافة إلى إعداد وعرض القوائم المالیة السنویة إعداد  الشركة المساھمة
تقریر سنوي یتضمن معلومات أخرى رأى النظام أھمیتھا للمساھمین عند اتخاذ 
القرارات كما تتطلب أنظمة وتعلیمات أخرى من المنشأة إعداد وتقدیم معلومات 

المعلومات الخاصة : لى وجھ المثالع(أخرى ألغراض اتخاذ قرارات معینة 
لمعلومات الخاصة المتعلقة بتحدید الوعاء الضریبي أو وعاء الزكاة، أو ا

المتعلقة بتحدید اإلعانة المستحقة للمنشأة في حالة المنشآت المعانة أو المعلومات 
ویشیر ھذا إلى ) الخ...الخاصة المتعلقة بفتح االكتتاب في أسھم المنشأة للعامة

. نقطة ھامة تتعلق بحدود استخدام القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام
 : ي من مصدرین كما یلوتنبع ھذه الحدود

 .ةصعوبة إنتاج معلومات ھامة معینة عن المنشأة بواسطة المحاسبة المالی -  أ 
 التناقض المحتمل بین احتیاجات بعض قطاعات الم ستفیدین إل ى معلوم ات -ب  

معین   ة واالحتیاج   ات الم   شتركة للم   ستفیدین الخ   ارجیین الرئی   سیین إل   ى 
  )١١٤الفقرة (                                      .    المعلومات

 :صعوبة إنتاج معلومات ھامة معینة عن أداء المنشأة ١- ٥-٢ 
 :  تقییم أداء اإلدارة بمعزل عن أداء المنشأة- ١ 
جرت العادة على اعتبار القوائم المالیة أساسا  لتقییم أداء اإلدارة،  

م استمراریة بمعنى أن المالكین الحالیین یقررن في ضوء ذلك التقیی
والسؤال الرئیسي الذي . إسناد أو عدم إسناد الوكالة إلى اإلدارة

یدور في أذھان المالكین عادة ھو مدى كفاءة اإلدارة في استخدام 
ومن البدیھي أن تقییم . وارد المنشأة وإدارة أموالھا لتحقیق أھدافھام

 من كما أنھ. أداء اإلدارة یتوقف على أھداف من یجري ھذا التقییم
المعلوم أن الھدف المشترك للمالكین ھو زیادة ما یؤول إلیھم من 
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ویتوقف تحقیق ھذا . تدفق نقدي مقابل استثماراتھم في المنشأة
 على قدرة المنشأة نفسھا على تحقیق - كما یتضح مما تقدم -الھدف 

ومعنى ذلك أن أصحاب المنشأة یستخدمون . تدفقات نقدیة مرضیة
 بأداء المنشأة عند تقییم أداء اإلدارة، ویرجع المعلومات المتعلقة

السبب في ذلك إلى أن المحاسبة المالیة والقوائم المالیة ال تستطیع 
أن تفصل بین أداء اإلدارة وأداء المنشأة، فمن المؤكد أن أداء 
اإلدارة یعتبر من العوامل التي تسھم في أداء المنشأة، غیر أن ھناك 

. ألداء دون أن تخضع لسیطرة اإلدارةعوامل أخرى تؤثر في ذلك ا
وبتالي فان القوائم المالیة ال تستطیع أن تقدم معلومات خاصة على 

الرغم من أھمیتھا لمساعدة المالكین على تقییم أداء اإلدارة تقییما  
  .      شامال  بمعزل عن أداء المنشأة

                                               )١١٥الفقرة (
 : تقییم نجاح المنشأة في تحقیق أھداف غیر مالیة-٢        
ة تعتمد المحاسبة المالیة في إنتاج المعلومات المتعلقة بمنشأة معین 

روف على ـقیاس التأثیر المالي للعملیات واألحداث والظعلى 
وبالتالي تقتصر . االمركز المالي لتلك المنشأة ونتائج أعمالھ

المعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض 
العام على معلومات تتعلق بالمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا 
والتغیرات في مركزھا المالي الناتجة من عملیات االستثمار 

وارد المنشأة موالتمویل المنعكسة في صورة مصادر أو استخدامات 
ن ثم یتطلب متابعة نجاح المنشأة في مو. المالیة خالل فترة معینة

تحقیق أھداف ال تخضع للقیاس المحاسبي المالي إلى مؤشرات 
تخرج عن نطاق محتویات القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض 

.                                                                               العام
 )١١٦الفقرة   (

 :المقاییس المباشرة للتدفقات النقدیة في المستقبل -٣       
تركز المحاسبة المالیة في إنتاج المعلومات المتعلقة بمنشأة معینة  

 التي لھا تأثیر أساسا  على العملیات واألحداث والظروف التاریخیة
ویعتمد القیاس . على المركز المالي لتلك المنشأة ونتائج أعمالھا

المباشر للتدفقات النقدیة في المستقبل على التنبؤ بتأثیر عملیات 
. وأحداث وظروف المنشأة في المستقبل على تدفقاتھا النقدیة

وبالتالي تخرج المقاییس المباشرة لتلك التدفقات النقدیة عن نطاق 
المحاسبة المالیة ونطاق المعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة 

  )١١٧الفقرة (    .          الخارجیة ذات الغرض العام
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 :المقاییس المباشرة للقیمة الحالیة للمنشأة -٤       
یقتصر دور المحاسبة المالیة فیما یتعلق بالمعلومات التي تحتوي  

لخارجیة ذات الغرض العام على إعطاء لیھا القوائم المالیة اع
مؤشرات للقدرة التاریخیة للمنشأة على تحقیق الدخل وتولید 
التدفقات النقدیة وعالقة ذلك بالموارد االقتصادیة المتاحة للمنشأة 

والھدف الرئیسي من إعطاء ھذه . وما یترتب علیھا من حقوق
ئیسیین المؤشرات ھو مساعدة قطاعات المستفیدین الخارجیین الر

في تقییم قدرة المنشأة على االستمرار في تولید تدفقات نقدیة 
مرضیة في المستقبل وبالرغم من أن المؤشرات التي تحتوي علیھا 
القوائم المالیة تساعد المستثمرین في تقییم استثماراتھم في المنشأة 
وبالتالي اتخاذ القرارات فیما یتعلق بحیازة حق من حقوق الملكیة أو 

تثمار في حیازة حق من ھذه الحقوق، إال أن المحاسبة المالیة ال االس
تھدف إلى إعطاء مقاییس مباشرة للقیمة الحالیة لحق من حقوق 
الملكیة في المنشأة، إذ تعتمد القیمة الحالیة لحق من حقوق الملكیة 
في المنشأة على عوامل كثیرة یخرج العدید منھا عن نطاق العملیات 

.                                                   ف موضوع المحاسبة المالیةواألحداث والظرو
                                                                                      )١١٨الفقرة (

المقاییس المباشرة للمخاطرة المتعلقة بامتالك حق من حقوق  - ٥      
 :اض المنشأةالملكیة أو إقر

یقتصر دور المحاسبة المالیة فیما یتعلق بالمعلومات التي تحتوي  
علیھا القوائم المالیة الخارجیة ذات الغرض العام على إعطاء 
مؤشرات لقدرة المنشأة التاریخیة على التغلب على الظروف السیئة 

لى تحقیق الدخل وتولید عواستغالل الفرص المتاحة أمامھا وقدرتھا 
وبالتأكید تساعد ھذه . فقات النقدیة وكفایة ھذه التدفقاتالتد

المؤشرات المستثمرین والمقرضین، باإلضافة إلى عوامل أخرى ، 
على تكوین تقدیراتھم الشخصیة للمخاطرة المتعلقة بامتالك حق من 

ولكن لیست وظیفة المحاسبة . حقوق الملكیة أو إقراض المنشأة
لیة ذات الغرض العام قیاس ھذه المالیة وبالتالي القوائم الما

  . ً مباشراًالمخاطرة قیاسا
  )١١٩الفقرة (                         

 :التناقض المحتمل بین احتیاجات المستفیدین للمعلومات ٢- ٥-٢ 
حتى یخدم بیان أھداف القوائم المالیة الغرض من إعداده كركیزة من  

 التركیز على ركائز معاییر المحاسبة المالیة من الضروري
المعلومات التي یمكن  من االحتیاجات المشتركة للمستفیدین الخارجیین



  أھداف المحاسبة المالیة
  

  SOCPA الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین                                           األھداف  
  

١٤٥  

وبدون ھذا التركیز قد یحتوي بیان األھداف . للمحاسبة المالیة إنتاجھا
على اتجاھات متناقضة نظرا  لتناقض احتیاجات بعض المستفیدین، 
ى وتنصب االحتیاجات المشتركة للمعلومات حول قدرة المنشأة عل

ومن الواضح لنا أن . تولید تدفقات نقدیة إیجابیة وكفایة ھذه التدفقات
ع االحتیاجات المشتركة للمستفیدین الخارجیین مالمعلومات المتسقة 

الرئیسیین الذین تم تحدیدھم في بیان أھداف القوائم المالیة سوف تفي 
باحتیاجات قطاعات أخرى من قطاعات المستفیدین الخارجیین ولكن 

اوت بصورة جزئیة في درجة اكتمالھا اعتمادا على الغرض أو تتف
ویعني . األغراض المحددة لكل قطاع من قطاعات المستفیدین اآلخرین

ذلك في معظم األحوال إن قطاعات المستفیدین اآلخرین قد یحتاجون 
إلى تعدیل المعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة ذات الغرض 

. اوتة ، حتى تتناسب مع متطلباتھم من المعلوماتالعام ، بدرجات متف
كما قد یعني ذلك في بعض األحیان حاجة ھذه القطاعات للحصول 

وتتركز . على تقاریر خاصة من المنشأة موجھة ألغراضھم المحددة
قطاعات المستفیدین الخارجیین اآلخرین الذین لم یركز علیھم بیان 

عن جبایة الزكاة والضرائب األھداف في الجھات الحكومیة المسئولة 
أو منح اإلعانات أو تخطیط وتوجیھ االقتصاد الوطني أو الرقابة على 

وتتمتع ھذه الجھات بالسلطة التي ال تتوفر للمستفیدین . المنشآت
. الخارجیین الرئیسیین لتحدید المعلومات التي یحتاجونھا من المنشآت

 الغرض العام وفقا  وال شك أن إعداد القوائم المالیة الخارجیة ذات
لمعاییر مالءمة لالحتیاجات المشتركة للمعلومات التي تم تحدیدھا في 
بیان األھداف سوف یساعد ھذه الجھات الحكومیة على تحدید مدى 
مالءمة المعلومات المعروضة ألغراضھم وبالتالي تحدید طبیعة 
ك ودرجة التعدیل الالزمة لھذه المعلومات حتى تتالءم تماما  مع تل

وبذلك یكون بیان األھداف والمعاییر المترتبة علیھ خطوة . األغراض
  .ایجابیة في الوفاء بأغراض تلك الجھات الحكومیة

                                                              )١٢٠الفقرة (                            
الوالیات المتحدة األمریكیة وألمانیا مقارنة البیان المقترح مع ما یماثلھ في  ٦-٢

 :الغربیة وتونس
تعتبر مقارنة أھداف محدودیة استخدام القوائم المالیة مع ما یماثلھا في الوالیات  

وقد . المتحدة، ألمانیا الغربیة وتونس مفیدة في فھم أھمیة ھذه التوصیات
لدراسة اختیرت ھذه الدول كأساس للمقارنة نظرا  الختیارھا كأساس في ا

المقارنة والمفصلة في المرحلة األولى من مشروع تطویر مھنة المحاسبة 
والمراجعة في المملكة والوارد مختصر عنھا في الملخص العام لمشروع 
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 :ملخص لتلك المقارنة) أ(ویوضح الملحق ). المجلد األول(تطویر المھنة 
 : الوالیات المتحدة األمریكیة- ١ 
 البیان الذي أصدره مجلس معاییر المحاسبة المالیة      تمت المقارنة مع 

م ـبیان مفاھیم المحاسبة المالیة رق"م بعنوان ١٩٧٨األمریكي في نوفمبر 
وھو البیان األول في ". أھداف التقاریر المالیة للمنشأة الھادفة للربح) : ١(

 كجزء من الدراسة التي یجریھا (1)سلسلة البیانات التي یعدھا المجلس
 .اد اإلطار الفكري للمحاسبة المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیةالعد

 : ألمانیا الغربیة- ٢ 
الذي اصبح ساري المفعول منذ عام " قانون الشركات"     تمت المقارنة مع  

م والقوانین الخاصة ببعض الشركات، والقانون التجاري األلماني، ١٩٦٦
 أقر اللوائح المحاسبیة التي یتعین وجدیر بالذكر أن القانون األلماني قد

اتباعھا، وقد تولى المعھد األلماني للمحاسبة مسئولیة وضع قواعد محاسبة 
 .محددة متسقة مع ما أقره القانون

 :تونـس -٣ 
     تمت المقارنة على أساس النظام المحاسبي الموحد الصادر في سنة  

ي یتعین تطبیقھا في م وھو یشمل النصوص والقواعد المحاسبیة الت١٩٦٦
 .المنشآت

وتعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة الدولة الوحیدة التي صدر بھا بیان صریح  
وتتركز ھذه األھداف . صادر من ھیئة معترف بھا عن أھداف التقاریر المالیة

حول التقاریر الخارجیة ذات الغرض العام التي تعدھا المنشأة وتقع ھذه 
تیاجات من یستخدمون القوائم خارج المنشأة ویفتقرون األھداف أساسا في اح

إلى السلطة أو المقدرة على تحدید المعلومات التي یحتاجونھا ومن ثم یتعین 
علیھم أن یعتمدوا على المعلومات التي تبلغھا اإلدارة إلیھم، إذ أن الوظیفة 

 تساعد ھذه الرئیسیة للمحاسبة المالیة وإعداد التقاریر ھي تقدیم المعلومات التي
  )١٢١الفقرة (                 .   الفئات في اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشآت

نحو االھتمامات " األھداف"وفي البیان الذي أصدرتھ الوالیات المتحدة تتجھ  
المشتركة لكثیر ممن یستخدمون القوائم المالیة لتقییم مقدرة المنشأة على تحقیق 

قرارات " وقد عبر عنھا البیان باصطالح ، تدفقات نقدیة مرضیة وكافیة
باعتبارھم مركز االھتمام، وقد استخدم ھذان االصطالحان " المستثمرین

بصورة عامة بحیث ال تقتصران على أولئك الذین یملكون حقوقا  في رأس مال 
ذه الحقوق وإنما یشمالن أیضا من یقومون ك مثل ھالمنشأة أو یتوقعون امتال

                                                
  : أما البیانات األخرى التى أصدرھا المجلس المجلس كجزء من االطار الفكري للمحاسبة المالیة حتى اآلن فھي )١(

  .م١٩٨٠ الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة مایو –)  ٢(   بیان مفاھیم المحاسبة المالیة رقم -أ  
  .م١٩٨٠ عناصر القوائم المالیة للمنشآت الھادفة للربح دیسمبر –)  ٣(  بیان مفاھیم المحاسبة المالیة رقم - ب 
   أھداف التقاریر المالیة للمنشآت غیر الھادفة للربح–)  ٤(   بیان مفاھیم المحاسبة المالیة رقم -ج 
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.                                                                 الیة تمھیدا  لتقدیم النصح أو المشورة لھذه الفئاتبدراسة القوائم الم
                                                                                                )١٢٢الفقرة (

 دون أن تقتصر - البیان تتعلق بإعداد التقاریر كما أن األھداف التي وردت بذلك  
 فمن المفترض أن یستخدم المستثمرون والدائنون - على القوائم المالیة وحدھا 

وغیرھم المعلومات المتعلقة بالمنشأة بطرق مختلفة لتقییم االحتماالت المتوقعة 
معلومات للتدفقات النقدیة، وعلى الرغم من أن القوائم المالیة ینبغي أن توفر ال

، إال أنھ من المتوقع أن یقوموا من جانبھم بوضع تقدیراتھم  األساسیة لمساعدتھم
  )١٢٣الفقرة (    .  الخاصة عن احتماالت التدفقات النقدیة

 كما وردت في بیان مفاھیم - أساسا - وتنبع حدود استخدامات التقاریر المالیة  
 من -حاسبة المالیة األمریكي  الذي أعده مجلس معاییر الم-) ١(المحاسبة رقم 

 -وقد اشتمل ذلك البیان . خصائص وحدود استخدام معلومات المحاسبة المالیة
وعلى سبیل المثال .  على حدود أخرى الستخدام ھذه التقاریر-بصورة ضمنیة 

نجد أن تركیز األھداف على المعلومات التي یحتاجھا المستثمرون والمقرضون 
ن ھذه القوائم ال تفي بما یحتاجھ غیرھم من  أ- بصورة ضمنیة - تعني 

، إال بطریق  المعلومات كما ھو الحال بالنسبة للھیئات المختصة بالضرائب
                                                         )١٢٤الفقرة (   .                                  المصادفة البحتة

ناك بعض أوجھ التشابھ واالختالف بین ما ورد في ویتضح من المقارنة أن ھ 
البیان السعودي والبیان األمریكي ، وتتلخص أوجھ التشابھ في التركیز على 
االحتیاجات المشتركة للمستفیدین الخارجیین وبصفة خاصة المستثمرین 

الالزمة لمساعدتھم في تقییم االحتماالت المتوقعة  والمقرضین من المعلومات
النقدیة وفي أن جزءا  كبیرا  من ھذه المعلومات یجب أن یقدم إلیھم للتدفقات 

وتتلخص أوجھ االختالف في درجة التحدید التي . من خالل القوائم المالیة
ومن المقارنة تبین أن بیان . أضیفت على أساسھا األھداف وحدود االستخدام

م المالیة أن األھداف السعودي أكثر تحدیدا  للمعلومات التي یجب على القوائ
  .                                                     تحتویھا

  )١٢٥الفقرة (
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  ھداف المحاسبة المالیةأملخص لمقارنة 

  في المملكة العربیة السعودیة مع مثیالتھا في الدول المختارة

 تونس ألمانیا الغربیة الوالیات المتحدة األمریكیة المملكة العرییة السعودیة
 

اھداف القوائم المالیة 
 :للمنشآلت

ان الھدف االساسي للقوائم المالیة 
ھو تقدیم المعلومات المالئمة التي 
تفي باحتیاجات المستفیدین 
الخارجین الرئیسیون الى 
معلومات تساعدھم على تقییم 
قدرة المنشأة في المستقبل على 

 .تولید تدفق نقدي كاف
قدیم من اھداف القوائم المالیة ت*

المعلومات التي توضح مقدرة 
 -  من الناحیة التاریخیة-المشروع

 :فیما یتعلق بما یأتي
تحقیق االرباح وتحویلھا الى  -

 .تدفق نقدي
سداد التزاماتھ عند  -

 .االستحقاق
توزیع االرباح على  -

دون ) او المالكین( المساھمین
 .تقلیص نطاق عملیاتھ

ومن ثم فان القیاس الدوري 
ا یرتبط بھ من للدخل وم

المعلومات یعتبر الھدف االساسي 
للمحاسبة المالیة والقوائم المالیة 

 .للمنشأة
 
 
 
 
 

 
أھداف التقاریر المالیة التي تعدھا 

 :للمنشآت
لیست التقاریر المالیة ھدفا في حد *

ذاتھا وانما ھي وسیلة لتقدیم 
المعلومات المفیدة التخاذ القرارات 

 :لمنشآتاالقتصادیة فیما یتعلق با
یجب ان یؤدي اعداد القوائم المالیة *

الى تقدیم المعلومات المفیدة الى 
المستثمرین الحالیین والمرتقبین 
وكذلك المقرضین وغیرھم ممن 
یستخدمون ھذه التقاریر التخاذ 
قرارات رشیدة فیما یتعلق باالستثمار 
واالقراض وما الى ذلك من 

 .القرارات
ر یجب ان یؤدي اعداد التقاری*

المالیة الى تزوید المستثمرین 
والمقرضین الحالیین والمرتقبین 
وغیرھم بالمعلومات التي تساعدھم 
في تقدیر قیمة المتحصالت النقدیة 
من االرباح والفوائد وبیع السندات او 
استردادا القروض عند استحقاقھا مع 
توقیت تلك المتحصالت وما یرتبط 
بھا من عدم التأكد ونظرا الن 

قات النقدیة التي تؤول الى التدف
المستثمرین والمقرضین ترتبط 
بالتدفقات النقدیة للمنشأت فان اعداد 
القوائم المالیة یجب ان یؤدي الى 
تزوید ھؤالء المستثمرون 
والمقرضون وغیرھم  بالمعلومات 
التي تساعدھم على تقدیر التدفقات 
النقدیة الداخلیة التي تتوقع للمنشأة ان 

ع توقیت تلك التدفقات تحصل علیھا م
 .وما یرتبط بھا من عدم التأكد

یجب ان تقدم التقاریر المالیة *
معلومات عن الموارد االقتصادیة 
للمنشأة والحقوق المتعلقة بھذه 
الموارد واثار العملیات واالحداث 
والظروف التي تؤدي الى تغییر ھذه 

 .الموارد والحقوق

 
أھداف القوائم المالیة 

 : للمنشآت
یس ھناك بیان ل*

صریح بأھداف 
القوائم المالیة 

 :للمنشآت
ومع ذلك یقضي 
قانون الشركات الذي 
اصبح ساري 
المفعول اعتبارا من 

 م بان ١٩٦٦عام 
تكون القوائم المالیة 
السنویة متفقة مع 
المبادىء المحاسبیة 

كما یقتضي ، السلیمة
ان تكون القوائم 
المالیة واضحة وان 
 -تعبر تعبیرا صادقا

 عن –قدر االمكان ب
المركزالمالي ونتائج 
العملیات وفقا 
للنصوص القانونیة 
المتعلقة بتقویم 

كما یجب ، االصول
ان تكون مفصلة الى 

 .حد كبیر
 
 

 
أھداف القوائم المالیة 

 : للمنشآت
لیس ھناك بیان *

صریح باھداف القوائم 
المالیة للمنشآت في 
النظام المحاسبي 
الموحد الذي صدر في 

 .م١٩٦٦عام 
وطبق ھذا النظام في 
القطاعین العام 
والخاص ویھدف 
 النظام الى تحسین

الرقابة المالیة وتقدیم 
المعلومات بصورة 
منھجیة العداد 
، الحسابات القومیة

التي ترتبط بالتخطیط 
االقتصادي على 
المستوى القومي كما 
یھدف النظام الى 
توحید قواعد اعداد 

 .القوائم المالیة
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خل لكي یكون قي قیاس الد* 
 الدوري مفیدا یجب اتباع مبدأ

في المحاسبة  )االستحقاق(
المالیة اذ ان اھتمام المستفیدین 
الخارجین الرئیسیین ال یقتصر 
على المعامالت واالحداث التي 
سوف تتأثر بھا التدفقات النقدیة 

 .في المدد المقبلة
لكي تكون المعلومات المتعلقة * 
دخل مفیدة یجب ان توضح بال

كما ، مصادر الدخل ومكوناتھ
یجب التمییز بین المصادر 
المتكررة وغیر المتكررة اذ ان 
ھذه المعلومات تساعد 
الممستثمرین والمقرضین 
علىتكوین توقعاتھم عن 

 المستقبل وعالقتھ بالماضي
من اھداف القوائم المالیة تقدیم *

معلومات عن اصول وخصوم 
 المساھمین المنشأة وحقوق

اذ ان المستفیدین ، )المالكین(
الخارجیین الرئیسیین یسعون 
الى مقارنة اداء المنشأة بغیرھا 
من المنشآت على اساس نسبي 
ولیس على اساس مطلق 
وتؤدي ھذه المعلومات الى 
ایجاد اساس لتقییم المعلومات 
المتعلقة بدخل المنشأة ومن ثم 
الى المساعدة في اجراء 

 غیرھا من المقارنات مع
 .المنشآت

لكي یكون قیاس االصول التي * 
تمثل مصدرا مباشرا للنقود 

یجب ان یكون ذلك ، مفیدا
القیاس وما یتعلق بتلك 
االصول من معلومات مرتبطا 
بقدر االمكان بتقدیم الدالئل 

التقاریر المالیة في یتركز اعداد * 
المعلومات المتعلقة باالرباح 

  .ومكوناتھا

من المتوقع ان تقدم التقاریر المالیة * 
معلومات عن االداء المالي 
للمنشاة خالل فترة معینة وعن 
كیفیة وفاء االدارة بمسؤلیتھا عن 

او (الوكالة عن المساھمین 
 ).اصحاب المنشأة
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على امكانیات تحقیق تلك 
 .االصول لتدفقات نقدیة داخلیة

لكي یكون قیاس االصول التي * 
ـل مصدرا مباشرا للنقود ال تمث

مفیدا ،  یجب ان یكون ذلك 
القیاس وما یتعلق بتلك 
 -األصول من معلومات مرتبطا

 بتقدیم الدالئل - بقدر االمكان
 على امكانیات ھذه االصول

تقدیم خدمات لعملیات المنشآت 
 .في المستقبل

لكي یكون قیاس الخصوم وما * 
یرتبط بتلك الخصوم من 

 ھذه فان، معلومات مفیدا
المعلومات یجب ان ترتبط 
بالدالئل على التدفقات النقدیة 
الخارجیة التي تترتب على تلك 

 .الخصوم
 من اھداف القوائم المالیة تقدیم *

معلومات عن مصادر 
واستخدامات النقدیة واالصول 
السائلة االخرى اذ ان ھذه 
المعلومات تساعد المستفیدین 
الخارجیین الرئیسیین في تقییم 

 من الناحیة -ة المنشأةمقدر
 على تحویل ارباحھا -التاریخیة

الى تدفقات نقدیة ومدى كفایة 
 .ھذه التدفقات

تفید انواع المعلومات الواردة * 
بالفقرة السابقة ایضا في 

او (مساعدة المستثمرین 
على تقییم اداء ) المالكین 

االدارة في الوفاء بمسؤولیتھا 
 .في الوكالة عنھم

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
دود استخدام القوائم المالیة ح

 
حدود استخدام التقاریر المالیة 

 
حدود استخدام 

 
حدود اسخدام القوائم 
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تقدم القوائم المالیة معلومات مفیدة 
للمستفیدین الخارجیین الرئیسیین 

 :اال ان لھذه القوائم حدود منھا
قد ال تحتوي على معلومات * 

 -یمكن استخدامھا دون تعدیل
لحساب التزامات المنشأة من 

 .ضریبة الدخل او الزكاة
لومات قد ال تحتوي على مع* 

 -یمكن استخدامھا دون تعدیل
 .العداد الحسابات القومیة

ال تختص القوائم المالیة بتقدیم * 
معلومات یمكن استخدامھا 
لتقییم اداء االدارة بمعزل عن 
اداء المنشأة وخاصة المقاییس 
المباشرة لنجاحھا في تحقیق 
االھداف التي ال یمكن قیاسھا 

 .قیاسا نقدیا
لمالیة بقیاس ال تختص القوائم ا* 

 .قیمة المنشأة عند التصفیة
ال تختص بتقدیم مقاییس * 

مباشرة للمخاطر التي تصاحب 
حیازة حقوق الملكیة او تقدیم 

 .قرض للمنشأة
 
 

 :للمنشآت
 :حدود االستخدامات الصریحة

بالرغم من ان اعداد القوائم المالیة *
ات التي یؤدي الى تقدیم المعلوم

تساعد أولئك الذین یرغبون في 
تقدیر قیمة المنشأة إال أن المحاسبة 
المالیة ال تختص بقیاس قیمة 

 .المنشأة قیاسا مباشرا
ال تستطیع التقاریر او القوائم * 

 ان تفصل –المالیة بصفة خاصة 
 - بین اداء االدارة وادء المنشأة

فالتقاریر المالیة تقدم معلومات عن 
 خالل المدة التي كانت منشأة معینة

فیھا تحت ادارة  معینة  ولكنھا ال 
تقدم معلومات بصورة مباشرة عن 

 .اداء االدارة
 :حدود االستخدامات الضمنیة

نظرا الن بیان اھداف القوائم * 
المالیة یتركز حول احتیاجات 
المستثمرین والمقرضین الى 
المعلومات فانھ یفھم من ذلك ضمنا 

علومات من ان من یستخدمون الم
غیر ھؤالء یتعین علیھم تعدیل تلك 
المعلومات لكي تالئم اغراضھم 
وبالتالي فإن حدود االستخدامات 
التي وردت صراحة في البیان 
السعودي یمكن ان تعتبر حدود 
استخدامات ضمنیة للبیان 

 .االمریكي

القوائم المالیة 
 :للمنشأة

لیس ھناك بیان * 
صریح عن حدود 

تخدامات القوائم اس
 .المالیة للمنشآت

 :المالیة للمنشآت
  
 لیس ھناك بیان *

صریح عن حدود 
استخدامات القوائم 

 .المالیة للمنشآت
 

  
  
  
  



  أھداف المحاسبة المالیة
  

  SOCPA الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین                                           األھداف  
  

١٥٢  

  
  
  
  
  
  

  تركت ھذه الصفحة فارغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١الصفحة التالیة (


