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ا'فصاح اTحاسبي عن تكلفة اTوارد البشرية  
ودوره في تحقيق فاعلية القوائم اTالية باTصارف 

دراسة تطبيقية على عينة من ا$صارف بالخرطوم

د. أيمن عبد اÅ محمد أ. د. تاج الختم محمد علي د. هديل كمال يوسف 
 أستاذ ا$حاسبة ا$ساعد  أستاذ ا$حاسبة   باحث / علوم محاسبة وتمويل 

 جامعة أبوظبي   جامعة دنقM    اCمارات العربية ا$تحدة  

يـعـتـبـر ا~فـصـاح اûـاسـبـي روح أي مـصـرف وأسـاس †ـاحـه, فـا~فـصـاح اûـاسـبـي يـحـقـق ف حـال تـوفـره 
جـواً مـن الـثـقـة بـي اaـتـعـامـلـي مـن خـnل قـيـام اîـهـات اaـعـنـيـة gـراقـبـة مـيـزانـيـات الـشـركـات اaـتـعـامـلـة ف 
الــســوق وا~شــراف عــلــى وســائــل ا~عــnم اÑــتــلــفــة الــتــي تــشــكــلــهــا هــذه الــشــركــات, والــتــدخــل ~زالــة الــغــش 

ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمي. 

م"ن زاوي"ة ت"اري"خية ي"رت"بط ت"زاي"د أه"مية م"بدأ أو م"عيار اçف"صاح ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ا;"نشورة 

ب"ال"تحول ال"تاري"خي ال"ذي ح"دث ل"وظ"يفة اm"اس"بة، وذل"ك ع"ندم"ا í"ول"ت اm"اس"بة م"نذ ب"داي"ة ال"تسعينات ع"ندم"ا أط"لق 

 Users) V"دخ"ل ا;س"تخدم"ä إل"ى م"ا ي"عرف (Owners' Approach) ع"ليه ال"باح"ثون م"دخ"ل ا;"لكية

Approach)، ول"كي ت"قوم اm"اس"بة ب"وظ"يفتها ارت"قى ش"أن ب"عض ا;"بادئ اm"اس"بية ا;"تعارف ع"ليها م"ثل م"بدأ 
اçف"""صاح (Disclosure) وا;"""Rءم"""ة (Relevance) وا;"""صداق"""ية (Reliabilility) وال"""قاب"""لية 

ل"لمقارن"ة (Comparabity) وذل"ك ع"لى ح"ساب م"بادئ أخ"رى م"ثل م"بدأ ال"تحفظ وا;"وض"وع"ية وال"قاب"لية 

ل"لتحقق. ك"ما أن ه"ذا ال"تطور ج"عل ان"فتاح اm"اس"بة ع"لى ف"روع ا;"عرف"ة اAخ"رى ك"ان"فتاح"ها م"ثRً ع"لى ال"نظري"ة اi"دي"ثة 

ل"لمعلوم"ات وه"ي ال"تي ق"دم"ت ل"لمحاس"بV ك"ثير م"ن ا;"فاه"يم واAدوات ال"تي ت"عزز م"ن أه"مية دور م"بدأ اçف"صاح. م"ن 

ه"ذه ا;"فاه"يم واAدوات م"ثRً م"فهوم اm"توي اçع"Rم"ي، وال"تقاري"ر ا;"ال"ية. وض"من ه"ذه الس"ياق شه"د ع"ام ۱۹۷٤م 

ح"دث"اً م"هماً ت"رك أث"اراً ج"وه"ري"ة ع"لى م"شكلة اçف"صاح ع"ن ا;"علوم"ات ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ا;"نشورة ح"يث ص"در ف"ي 

ال"وIي"ات ا;تح"دة اAم"ري"كية خ"Rل ذل"ك ال"عام تش"ري"ع م"ن ال"كون"غرس ح"يث أل"زم ف"يه ا;"صارف ال"تجاري"ة ب"ا{"ضوع م"ن 

ح"يث ش"روط وق"واع"د اçف"صاح وال"لوائ"ح والتش"ري"عات ال"تي ت"صدره"ا به"ذه ا{"صوص ê"نة ه"يئة ال"بورص"ة، وق"د ت"رت"ب 

ع"لى م"ا س"بق ان"عطاف م"هم ف"ي مس"يرة اçف"صاح ع"ن ا;"علوم"ات ف"ي ا;"يزان"يات ل"لبنوك اAم"ري"كية ®"لت م"ظاه"ره ف"ي 

س"متV رئيس"يتV أول"ها إت"ساع ن"طاق ه"ذا اçف"صاح ل"يشمل م"علوم"ات ك"ان"ت إدراة ال"بنوك ح"تى ذل"ك ال"تاري"خ ت"عتبره"ا 
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م"ن اm"رم"ات وث"ان"يها Ñ"ثلت ب"تحوي"ل ال"ترك"يز م"ن أه"داف اçف"صاح ف"ي ح"ماي"ة م"صال"ح ا;"ودع"V إل"ى ح"ماي"ة ال"فئات 

 .Vوا;ستثمرين وا;قرض Vخرى مثل ا;ساهمAا

ع"لى ض"وء ذل"ك í"اول ه"ذه ال"ورق"ة ال"بحثية أن ت"عكس م"وض"وع م"هم أI وه"و اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد 

البش"ري"ة ب"ا;"صارف ودوره ف"ي í"قيق ف"اع"لية ال"قوائ"م ا;"ال"ية ب"ا;"صارف، ح"يث ي"رت"بط ت"طور اçف"صاح ع"ن ت"كلفة ا;"وارد 

البش"ري"ة ب"شكل وث"يق م"ع ت"طور ن"ظم ا;"علوم"ات اm"اس"بية وت"تأث"ر ä"مارس"ات وم"عاي"ير اçف"صاح ب"ال"نظم ال"قان"ون"ية 

ومصادر التمويل، والروابط السياسية واIقتصادية، ومستوى التعليم وا;ستوى الثقافي.  

مKKشكلة الKKدراسKKة: إن ج""وه""ر م""شكلة ال""دراس""ة ت""تمثل ب""عدم ال""تصور ب""ان ا;""ورد البش""ري ل""يس ذا أه""مية ول""يس ذا 

ف"اع"لية وان ج"ميع ع"ناص"ر ع"رض ال"نتائ"ج اm"اس"بية Iت"عطي ص"ورة ع"ن إم"كان"ية وه"يكلية أداء ال"عام"لV وب"ال"تال"ي متخ"ذ 

ال"قرار I ي"كون مس"تنداً ع"لى ق"اع"دة م"علوم"ات ت"ساع"ده ف"ي ات"خاذ ال"قرار ال"صحيح، ع"ليه ت"ثير ال"دراس"ة ه"ذا ال"تساؤل: 

هKل تKقوم إدارة اKOصارف بKا9فKصاح اKîاسKبي عKن تKكلفة اKOوارد البشKريKة Kìا يKساهKم فKي {Kقيق فKاعKلية الKقوائKم 

اOالية؟ 

أهKKداف الKKدراسKKة: إن أه""داف ه""ذه ال""دراس""ة ت""تمثل ف""ى ك""يفية اIف""صاح اm""اس""بي ع""ن ت""كلفة ا;""وارد البش""ري""ة 

با;صارف ودوره في íقيق فاعلية القوائم ا;الية، و�كن التوصل إلى ذلك من خRل íقيق اAهداف التالية: 

۱. التعرف على دور إدارة هذه ا;صارف واهتمامها باmاسبة عن تكلفة ا;وارد البشرية. 

۲. ال"تعرف ع"لى اê"وان"ب ال"فنية ل"Àف"صاح اm"اس"بي ل"تكلفة ا;"وارد البش"ري"ة م"ن خ"Rل ال"قوائ"م ا;"ال"ية ا;"عدة م"ن ق"بل 

إدارة هذه ا;صارف. 

۳. ا{""روج ب""عدد م""ن ال""نتائ""ج وال""توص""يات وال""تى ت""ساع""د إدارة ه""ذه ا;""صارف ع""لى íس""V أدائ""ها ف""يما ي""تعلق 

باIفصاح عن تكلفة ا;وارد البشرية بقوائمها ا;الية. 

أهKمية الKدراسKة: ت"نبع أه"مية ال"دراس"ة م"ن اçض"اف"ات ا;"توق"ع ت"قد�"ها ع"لى ا;س"توى ال"علمى وا;س"توى ال"تطبيقى 

ح"يث ي"توق"ع ال"توص"ل م"ن ن"تائ"ج ال"بحث إل"ى ت"قد∑ ا{"لفية ال"علمية ل"لموض"وع مح"ل ال"بحث، ك"ذل"ك ال"تعرف ع"لى 

م"دى å"اح ه"ذا ال"قطاع ب"اçه"تمام ب"تنمية ا;"وارد البش"ري"ة وذل"ك م"ن خ"Rل ب"اçف"صاح اm"اس"بي ل"لموارد البش"ري"ة 

بالقوائم ا;الية. 

فرضية الدراسة: لتحقيق أهمية وأهداف الدراسة قام الباحثون بوضع فرضية للبحث على النحو التالي: 
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I H۰: μ ت"وج"د ع"Rق"ة ذات دIل"ة اح"صائ"ية ب"V اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة وف"اع"لية ال"قوائ"م ا;"ال"ية 
با;صارف. 

مناهج الدراسة: تستخدم الدراسة ا;ناهج العلمية التالية: 

۱. ا;نهج التاريخي: ومن خRله يقوم الباحثون باستعراض الدراسات السابقة حول هذا ا;وضوع. 

۲. ا;نهج اçستنباطي: وذلك لتحديد أبعاد ا;شكلة. 

۳. ا;نهج اçستقرائي: وذلك çختبار فرضيات البحث. 

٤. ا;نهج الوصفي التحليلي: ومن خRله يقوم الباحثون بعرض إجراءات البحث التطبيقية. 

أداة الKدراسKة: ت"عتمد ال"دراس"ة ف"ى ح"صول"ها ع"لى ا;"علوم"ات وال"بيان"ات م"ن ا;"صادر اAول"ية ب"إس"تخدام أداة اçس"تبيان 

وا;"Rح"ظة، إض"اف"ة ل"لمصادر ال"ثان"وي"ة وا;"تمثلة ف"ى ال"كتب وا;"راج"ع وال"دوري"ات وال"بيان"ات وال"لوائ"ح وال"قوان"V ا;"عمول 

بها داخل مجتمع البحث. 

مKجتمع الKبحث: ي"تمثل م"جتمع ال"دراس"ة ف"ى ال"قطاع ا;"صرف"ي ال"سودان"ي ح"يث س"يتم إخ"تيار ع"ينة ع"شوائ"ية م"ن ه"ذا 

ال"قطاع، ك"ذل"ك س"يتم ت"وزي"ع اس"تبان"ة م"ن م"حور واح"د ع"لى ذوى ال"صلة ä"وض"وع ال"بحث داخ"ل ه"ذه ا;"صارف وذل"ك 

لÀدIء بوجهة نظرهم حول هذا ا;وضوع. 

حدود الدراسة: ا%دود اOكانية: عينة من القطاع ا;صرفي السوداني، ا%دود الزمانية: عام ۲۰۱٥م. 

هيكل البحث: ≤ تقسيم الدراسة إلى اøتي: الدراسات السابقة، اIطار النظري للدراسة، الدراسة التطبيقية. 

أو\ً: الدراسات السابقة: 

رشKا (۲۰۰۲م): وه"ي ب"عنوان (ال"قياس واçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ا;"وارد البش"ري"ة وأث"ره ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية). وذل"ك 

بالتطبيق على جامعة دمشق. (رشا حمادة، ۲۰۰۲، ص٥). 

ه"دف"ت ه"ذه ال"دراس"ة إل"ى ق"ياس رأس ا;"ال البش"ري وب"يان أث"ره ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية، م"ع ت"وض"يح ك"يفية اçف"صاح ع"ن 

ق"يمة وت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة وذل"ك ب"ال"تطبيق ال"علمي Aس"ال"يب اm"اس"بة ع"ن ا;"وارد البش"ري"ة ف"ي ج"ام"عة دم"شق. أم"ا 

أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

۱. أن اmاسبة عن ا;وارد البشرية تضمن اIستغRل اAفضل لتلك ا;وارد في حال معاملتها كأصول. 

۲. أن استبعاد ا;وارد البشرية من قائمة ا;ركز ا;الي يعتبر قصوراً في الوظيفة اmاسبية واçدارية. 
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ó"ا ذك"ر يُ"Rح"ظ ال"باح"ثون أن دراس"ة رش"ا í"دث"ت ح"ول ال"قياس واçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ا;"وارد البش"ري"ة وأث"ره ف"ي 

ال"قوائ"م ا;"ال"ية وذل"ك ب"ال"تطبيق ع"لى ج"ام"عة دم"شق، ح"يث Ñ"يزت ال"دراس"ة ع"ن ال"دراس"ة ال"ساب"قة ف"ي ت"ناول"ها اIف"صاح 

 .Vاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية با;صارف ومدى تأثيره في فاعلية القوائم ا;الية ا;عروضة على ا;ستخدمmا

ثKائKر وسKناء (۲۰۰۷م): وه"ي ب"عنوان (اçف"صاح ع"ن اçس"تثمار ف"ي ا;"وارد البش"ري"ة ف"ي ال"تقاري"ر ا;"ال"ية ل"لوح"دات 

اIقتصادية العراقية) وذلك بالتطبيق على عينة من الوحدات اIقتصادية العراقية. (ثائر وسناء، ۲۰۰۷، ص۳). 

ه"دف"ت ال"دراس"ة إل"ى وض"ع ∆"وذج م"قترح ل"Àف"صاح اm"اس"بي ع"ن م"علوم"ات اçس"تثمار ف"ي ا;"وارد البش"ري"ة ف"ي ال"تقاري"ر 

ا;"ال"ية ل"لوح"دات اIق"تصادي"ة ال"عراق"ية، وب"شكل ي"سمح ل"لوح"دات اIق"تصادي"ة ال"عراق"ية ب"إع"داد ت"قاري"رم"ال"ية ت"فصح ع"ن 

معلومات تتعلق بإستثماراتها في ا;وارد البشرية بجانب استثماراتها في ا;وارد غير البشرية. 

أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

۱. ي""أخ""ذ ال""نظام اm""اس""بي ا;""طبق ف""ي ال""وح""دات اIق""تصادي""ة ال""عراق""ية وج""هة ال""نظر ال""تقليدي""ة ف""يما ي""تعلق ä""عاê""ة 

تكاليف اçستثمار في ا;وارد البشرية واçفصاح عنها في لتقارير ا;الية. 

ó"ا ذك"ر يُ"Rح"ظ ال"باح"ثون أن دراس"ة ث"ائ"ر وس"ناء ت"ناول"ت م"وض"وع اçف"صاح ع"ن اçس"تثمار ف"ي ا;"وارد البش"ري"ة ف"ي 

ال"تقاري"ر ا;"ال"ية ل"لوح"دات اIق"تصادي"ة ال"عراق"ية ب"ال"تطبيق ع"لى ع"ينة م"ن ال"وح"دات اIق"تصادي"ة ال"عراق"ية، ح"يث Ñ"يزت 

ال"دراس"ة ع"ن ال"دراس"ة ال"ساب"قة ف"ي ت"ناول"ها اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ب"ا;"صارف وم"دى ت"أث"يره ف"ي 

فاعلية القوائم ا;الية ا;عروضة على ا;ستخدمV وذلك بالتطبيق على عينة من ا;صارف السودانية. 

أُسKKامKKة شKKعبان وعKKطا اÖ (۲۰۱۳م): وه""ي ب""عنوان (م""حاس""بة ا;""وارد البش""ري""ة وأث""ر ال""فصاح ع""نها ف""ي ال""قوائ""م 

ا;الية). (أُسامة وعطا ا∂، ۲۰۱۳، ص ٤).  

Ñ""ثلت م""شكلة ال""دراس""ة ف""ي اIن""تقادات ال""تي ت""عرض""ت ل""ها ف""كرة اع""تبار ا;""وارد البش""ري""ة أص""Rً م""ن أُص""ول ا;""نشأة 

واçفصاح عنها في القوائم ا;الية وذلك من قبل اmاسبV الذين يرفضون اعتبار اIنسان أصل بشري.  
وت"وص"لت ال"دراس"ة إل"ى ع"دة ن"تائ"ج وذل"ك م"ن خ"Rل دراس"ة أُج"ري"ت ع"لى ٥۲ ش"رك"ة ف"ي ق"طاع ال"صناع"ة ع"لى ال"نحو 

التالي: 

۱. معظم الشركات اAُردنية I تهتم با;وارد البشرية بالشكل اAمثل. 

۲. إنه I يوجد ارتباط بV أعداد العاملV في الشركات مع نسبة اIفصاح عن ا;وارد البشرية. 

۳. حتى لو ارتفع رأسمال الشركة أو مبيعاتها هذا I يعني بالضرورة اIهتمام با;وارد البشرية. 
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ي"Rح"ظ ال"باح"ثون ب"أن دراس"ة أُس"ام"ة ت"ناول"ت م"شكلة إغ"فال ال"قوائ"م ا;"ال"ية ل"بعض الش"رك"ات ل"تكلفة ا;"وارد البش"ري"ة ó"ا 

ي"جعل ه"ذه ال"قوائ"م I ت"عبر ع"ن ح"قيقة ال"وض"ع ال"صادق، ه"ذا ب"اIض"اف"ة إل"ى م"شكلة ق"ياس ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة، 

وي"تفق ال"باح"ثون م"ع ه"ذه ال"دراس"ة ف"ي ه"ات"V ال"نقطتV وذل"ك ب"ال"تطبيق ع"لى ع"ينة م"ن ا;"صارف ال"عام"لة ب"ال"قطاع 

ا;صرفي السوداني. 

عKبد ا%Kميد عKبد اÖ (۲۰۱۳م): وه"ي ب"عنوان (أث"ر رس"ملة ا;"وارد البش"ري"ة ع"لى اçف"صاح اm"اس"بي ف"ي ال"قوائ"م 

ا;الية للشركات ا;ساهمة العامة). (عبد اiميد، ۲۰۱۳، ص.ص ۳-٤). 

Ñثلت أهمية الدراسة في لفت نظر إدارة الشركات ا;ساهمة إلى: 

أن اçف"صاح ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ي"حفز م"ن ط"اق"ات ال"عام"لV و�"نحهم ال"شعور ب"ال"رض"ا ب"اع"تباره"م ج"زءاً -

أساسياً في اçنتاج. 

أن القوائم ا;الية التي I تفصح عن ا;وارد البشرية تعتبر قاصرة عن متطلبات اIفصاح اmاسبي. -

أنه يتلمس اøثار النا®ة من اعتبار تكلفة ا;وارد البشرية مصروفات ايرادية وíميلها لفترة محاسبية واحدة. -

وت"وص"لت ال"دراس"ة إل"ى إم"كان"ية اع"تبار ا;"وارد البش"ري"ة م"صروف"ات رأس"مال"ية وإظ"هاره"ا ض"من ب"نود ال"قوائ"م ا;"ال"ية 

وت"بيان أث"ر اع"تبار ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة م"صروف"ات رأس"مال"ية، م"ع ت"وض"يح اAث"ر اIي"جاب"ي ل"Àف"صاح اm"اس"بي ع"ن 

ا;وارد البشرية في القوائم ا;الية للشركات ا;ساهمة العامة.  

يُ"Rح"ظ ال"باح"ثون ب"أن دراس"ة ع"بداi"ميد ت"ناول"ت م"شكلة أث"ر رس"ملة ا;"وارد البش"ري"ة ع"لى اçف"صاح اm"اس"بي ف"ي 

ال""قوائ""م ا;""ال""ية لش""رك""ات ا;""ساه""مة ال""عام""ة، ب""ينما ت""تناول ال""دراس""ة اIف""صاح اm""اس""بي ع""ن ت""كلفة ا;""وارد البش""ري""ة 

با;صارف ومدى تأثيره في فاعلية القوائم ا;الية ا;عروضة على ا;ستخدمV با;صارف السودانية. 

ثانياً: ا\طار النظري للدراسة: 

مفهوم ا\فصاح اîاسبي: 

ي"عرف اçف"صاح ب"أن"ه ع"رض ل"لمعلوم"ات ا;"همة للمس"تثمري"ن وال"دائ"نV وغ"يره"م م"ن ا;س"تفيدي"ن ب"طري"قة ت"سمح 

ب"ال"تنبؤ ä"قدرة ا;ش"روع ع"لى í"قيق أرب"اح ف"ي ا;س"تقبل وق"درت"ه ع"لى س"داد ال"تزام"ات"ه وان ك"مية ا;"علوم"ات ال"تي ي"جب 

اçف""صاح ع""نها I ت""توق""ف ع""لى م""دى خ""برة ال""قارئ ول""كن ع""لى ا;""عاي""ير ا;""رغ""وب""ة ل""Àف""صاح (اçف""صاح ال""كام""ل - 

اçفصاح الكافي - اçفصاح ا;قبول). (أبوبكر عبد الباقي، ۲۰۰٦، ص ۱۳). 
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ك""ما ي""عرف اçف""صاح اm""اس""بي ب""أن""ه ت""رج""مة وع""رض ن""تائ""ج ل""لنشاط م""ن واق""ع ال""تقاري""ر وال""قوائ""م ا;""ال""ية ا{""تام""ية 

وا;"يزان"يات، ث"م ي"لي ذل"ك í"ليل وت"قييم ه"ذه ال"قوائ"م وا;"يزان"يات Iس"تخRص ن"تائ"ج ت"هم اê"مهور ال"عام ب"اع"تباره"م 

أص"حاب ا;"صلحة ف"ي م"عرف"ة ح"قيقة ال"نشاط وب"اع"تباره"م مس"تخدم"ي ه"ذه ا;"علوم"ات ف"ي ص"ناع"ة ال"قرارات. (ش"ري"ف 

البارودي، ۱۹۹٥، ص ۸۳۰). 

ó"ا ت"قدم ي"تضح ل"لباح"ثV اخ"تRف وج"هات ال"نظر ح"ول م"فهوم وح"دود اçف"صاح ع"ن ا;"علوم"ات ال"واج"ب ت"واف"ره"ا ف"ي 

ال"قوائ"م ا;"ال"ية ا;"نشورة وذل"ك Iخ"تRف م"صال"ح ا;س"تفيدي"ن م"ن ه"ذه ا;"علوم"ات ف"كل ط"رف ي"نظر إل"ى ا;"علوم"ات م"ن 

وجهة نظره ا{اصة. 

ع"ليه �"كن ت"عري"ف اçف"صاح ب"أن"ه إع"Rم متخ"ذي ال"قرارات ب"ا;"علوم"ات ا;"همة س"واء ك"ان"ت ه"ذه ا;"علوم"ات ف"ي ال"قوائ"م 

ا;"ال"ية أو ف"ي اçي"ضاح"ات ا;"رف"قة به"دف ت"رش"يد ع"ملية إت"خاذ ال"قرارات، ك"ما ي"عني ع"رض ا;"علوم"ات ا;"همة ل"لطوائ"ف 

ا;س"تفيدة ك"ا;س"تثمري"ن وال"دائ"نV وغ"يره"م ب"طري"قة سه"لة وم"فهوم"ه ت"ساع"د ف"ي ال"تنبؤ ä"قدرة ا;"نشأة ع"لى í"قيق 

أرباح في ا;ستقبل. 

أهمية ا9فصاح اîاسبي:  

ت"عددت أه"مية اçف"صاح اm"اس"بي ك"مبدأ ث"اب"ت ف"ي إع"داد ال"تقاري"ر ا;"ال"ية إل"ى ك"ون"ه أح"د اAس"س ال"رئيس"ية ال"تي ت"رت"كز 

ع"ليها ا;"بادئ اm"اس"بية ا;"تعارف ع"ليها. وت"دع"و ه"ذه ا;"بادئ إل"ى اçف"صاح ال"كام"ل ع"ن ج"ميع ا;"علوم"ات اm"اس"بية 

وا;"ال"ية وغ"يره"ا م"ن ا;"علوم"ات ا;"همة ذات ال"عRق"ة ب"نشاط اê"هة ا;"عنية وال"واردة ف"ي ب"يان"ات"ها ا;"ال"ية وذل"ك ل"صال"ح 

ا;س"تفيدي"ن م"ن ه"ذه ا;"علوم"ات. ك"ما يس"تمد اçف"صاح اm"اس"بي أه"ميته م"ن ت"نوع وت"عدد اê"هات ا;س"تفيدة م"ن 

ه"ذه ا;"علوم"ات وال"تي ت"ضم ا;س"تثمري"ن، ا;"قرض"V، اm"اس"بV، واê"هات اi"كوم"ية وغ"يره"ا. ه"ذا ب"اçض"اف"ة إل"ى اøث"ار 

ا;"ترت"بة ع"لى ال"قرارات ا;تخ"ذة م"ن ق"بل ه"ذه اê"هات ب"ناء ع"لى ه"ذه ا;"علوم"ات ول"ذل"ك ف"إن اçف"صاح غ"ير ال"كام"ل أو 

غ"ير ال"دق"يق ق"د ي"ؤدي إل"ى ت"شوي"ه ال"قرارات ال"تي تتخ"ذه"ا ه"ذه اê"هات، اAم"ر ال"ذي م"ن ش"أن"ه أن ي"كون ل"ه أث"ار 

سلبية. (فرديك تشوي وآخران، ۲۰۰۲، ص ۱۸۹).  

ت"كمن أه"مية اçف"صاح وال"شفاف"ية للش"رك"ات ا;"ساه"مة ف"ي ال"تقاري"ر ا;"ال"ية وأخ"باره"ا اIس"تثماري"ة ال"تي ت"فصح ع"نها، 

وذل"ك ل"يكون ا;س"تثمر ع"لى دراي"ة ك"اف"ية ع"ن ا;"علوم"ات ذات ال"عRق"ة ب"الش"رك"ات ا;"درج"ة ف"ي أس"واق ا;"ال وال"تمكن 

م"ن ال"تعرف ع"لى ال"عوائ"د م"ن ن"شاط ه"ذه الش"رك"ات ليس"تطيع ات"خاذ ق"راره اIس"تثماري، ك"ما يسه"ل اçف"صاح ع"لى 
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ع"ملية اçط"Rع وا;"تاب"عة ل"صاح"ب ال"عRق"ة ب"الش"رك"ة، ك"ما ت"أت"ي أه"مية اçف"صاح وال"شفاف"ية ف"ي ال"بيان"ات ا;"ال"ية ف"ي 

عملية الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) التي تهم ا;ستثمرين.  

ل""قد اكتس""ب اçف""صاح أه""مية م""تزاي""دة ف""ي ال""وق""ت ال""راه""ن ن""ظراً ل""تعقيد اAدوات ا;""ال""ية ا;س""تعملة م""ثل ا;ش""تقات 

واAوراق ا;"ال"ية وحج"م ال"تداول ال"كبير وا≥"اط"ر ا;"تعلقة ب"ها، وم"ع إزال"ة ال"قيود ع"لى ال"تعام"ل وارت"فاع ح"دة ا;"ناف"سة 

وت"طور ال"تقنية ا;س"تخدم"ة ف"ي ال"تعام"ل ف"إن م"ن ا;"توق"ع أن ي"ؤدي ك"ل ذل"ك إل"ى م"زي"د م"ن ال"تعقيد ف"ي اAدوات، اAم"ر 

الذي يتطلب اiاجة إلى اçفصاح الشامل. (روI رايقة، ۲۰۰٦، ص ۲۰۲).  

أهداف ا9فصاح اîاسبي: 

إن اله"دف م"ن اçف"صاح ه"و ع"رض ال"قوائ"م ا;"ال"ية إل"ى ا;س"تثمري"ن ب"صورة خ"ال"ية م"ن ال"تشوي"ش وال"تضليل ف"ي ه"ذه 

ال"قوائ"م وم"عرف"ة ا;"رك"ز ا;"ال"ي للش"رك"ة، ك"ما يه"دف اçف"صاح إل"ى م"عرف"ة ال"وض"ع ا;"ال"ي للش"رك"ة م"ن ال"ناح"ية اIس"تثماري"ة 

وم"عرف"ة م"دى ج"دوى اIس"تثمار ف"ي ه"ذه الش"رك"ات، ك"ما إن ه"دف اçف"صاح ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ه"و س"رد ج"ميع 

ا;"علوم"ات ال"تي ي"جب أن ت"تضمنها ال"قوائ"م ا;"ال"ية للش"رك"ة ح"تى ت"كون م"فيدة ;"ن يس"تخدم"ون"ها، وم"ن أه"داف 

اçف"صاح í"دي"د ط"بيعة ا;"علوم"ات ال"تي ي"جب أن í"توي"ها ال"قوائ"م ا;"ال"ية ال"تي ي"حتاج إل"يها م"ن يس"تخدم"ون ه"ذه 

القوائم بصفة أساسية. (محمد فداء وعبد ا∂ قاسم، ۱۹۹۰، ص٦۳).  

ك"ما أن اله"دف م"ن اçف"صاح ه"و أن ت"شمل ال"قوائ"م ا;"ال"ية ع"لى م"علوم"ات ت"ساع"د مس"تخدم"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ع"لى 

ت"وج"يه م"دخ"رات"هم ن"حو اçس"تثمار ف"ي ا;"نشأة ذات ال"عائ"د اIق"تصادي اi"قيقي ا†"زي اAم"ر ال"ذي ي"ترت"ب ع"ليه ت"وزي"ع 

  .(E.Flamhoitz,1978,p166) .قتصاديةIأمثل للموارد ا

ح"ددت ال"توص"ية رق"م (۱۰٥) وال"صادرة م"ن مج"لس اm"اس"بة ا;"ال"ية أه"داف اçف"صاح اm"اس"بي ف"ي اøت"ي: (ع"ارف 

عبدا∂، ۲۰۰۳، ص.ص ۲٥۷-۲٥٦).  

وص"ف ا;"فردات ال"تي ل"م ي"تم اçع"تراف ب"ها ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية وت"وف"ير م"قاي"يس م"همة وص"اi"ة له"ذه ا;"فردات ١.

بخRف ا;قاييس ا;نشورة في القوائم ا;الية. 

وصف ا;فردات التي لم يتم اçعتراف بها واقتراح مقاييس مRئمة لها. ٢.

توفير معلومات مهمة في التقارير الفورية وأي أمور محاسبية أخرى óا تستلزم دراسة أعمق.  ٣.

ت"وف"ير ا;"علوم"ات ;"ساع"دة ا;س"تثمري"ن وال"دائ"نV ل"تقدي"ر ا≥"اط"ر ح"ول أي اح"تماIت ح"ول م"ا ≤ اçع"تراف ب"ه وم"ا ٤.

لم يتم اçعتراف به من عناصر القوائم ا;الية. 
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أنواع ا9فصاح اîاسبي:  

إن ال"تطور ف"ي ال"فكر اm"اس"بي يظه"ر ا®"اه"اً م"تزاي"داً ن"حو ال"توس"ع ف"ي اçف"صاح وال"تعدد ف"ي م"جاIت"ه وأن"واع"ه إل"ى درج"ة 

أن اm"اس"بV أخ"ذوا ي"طمحون إل"ى ت"سجيل أح"داث غ"ير م"ال"ية I �"كن ال"تعبير ع"نها ب"أرق"ام ف"ي س"جRت"هم وي"حاول"ون 

ب"اس"تمرار ت"ذل"يل ال"عقبات ال"تي í"ول دون ه"ذا اله"دف، ول"كن ه"ناك م"ن ي"رى أن"ه م"ن ال"صعب وض"ع م"فهوم م"وح"د 

ل"Àف"صاح اm"اس"بي ي"رض"ي ج"ميع ا;س"تخدم"V ب"ل وم"ن ا;س"تحيل أن ي"تفق اm"اس"بون ع"لى إط"ار مح"دد ل"Àف"صاح، 

ل"ذل"ك I ب"د م"ن اAخ"ذ ب"عV اIع"تبار اله"دف م"ن إع"داد ال"بيان"ات اm"اس"بية وال"فئة ا;س"تفيدة م"نها. ل"ذل"ك �"كن 

اçشارة إلى أنواع اçفصاح تبعاً ل¨هداف من خRل ما يلي: (خريوش وآخرون، ۱۹۹۸، ص.ص ٥٦-٥۷).  

ا9فKصاح الKكامKل: يشـ"ير إل"ى م"دى ش"مول"ية ال"تقاري"ر ا;"ال"ية وأه"مية ت"غطيتها Aي م"علوم"ات ذات أث"ر م"حسوس ١.

ع"لى ال"قارئ، وي"أت"ي ال"ترك"يز ع"لى ض"رورة اçف"صاح ال"كام"ل م"ن أه"مية ال"قوائ"م ا;"ال"ية ك"مصدر أس"اس"ي ي"عتمد 

ع"ليه ف"ي ات"خاذ ال"قرارات، وI ي"قتصر اçف"صاح ع"لى اi"قائ"ق ح"تى ن"هاي"ة ال"فترة اm"اس"بية ب"ل �"تد إل"ى ب"عض 

الوقائع الRحقة لتواريخ القوائم ا;الية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم. 

ا9فKصاح الKعادل: يه"تم اçف"صاح ال"عادل ب"ال"رع"اي"ة ا;"توازن"ة Iح"تياج"ات ج"ميع اAط"راف ا;"ال"ية، إذ ي"توج"ب ٢.

إخ"راج ال"قوائ"م ا;"ال"ية وال"تقاري"ر ب"ال"شكل ال"ذي ي"ضمن ع"دم ت"رج"يح م"صلحة ف"ئة م"عينة ع"لى م"صلحة ال"فئات 

اAخرى من خRل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن. 

ا9فKصاح الKكافKي: ي"شمل í"دي"د اi"د اAدن"ى ال"واج"ب ت"وف"يره م"ن ا;"علوم"ات اm"اس"بية ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية، و�"كن ٣.

م"Rح"ظة أن م"فهوم اi"د اAدن"ى غ"ير مح"دد ب"شكل دق"يق إذ ي"ختلف حس"ب اIح"تياج"ات وا;"صال"ح ب"ال"درج"ة 

اAول""ى ك""ونـ""ه ي""ؤث""ر ت""أث""يراً م""باش""راً ف""ي ات""خاذ ال""قرار ن""اه""يك ع""ن أن""ه ي""تبع ل""لخبرة ال""تي ي""تمتع ب""ها ال""شخص 

ا;ستفيد.  

ا9فKصاح اåKOئKم: ه"و اçف"صاح ال"ذي ي"راع"ي ح"اج"ة مس"تخدم"ي ال"بيان"ات وظ"روف ا;"نشأة وط"بيعة ن"شاط"ها. إذ ٤.

أن"ه ل"يس م"ن ا;"هم ف"قط اçف"صاح ع"ن ا;"علوم"ات ا;"ال"ية ب"ل اAه"م أن ت"كون ذات ق"يمة وم"نفعة ب"النس"بة ل"قرارات 

ا;ستثمرين والدائنV وتتناسب مع نشاط ا;نشأة وظروفها الداخلية. 

ا9فKصاح الKتثقيفي (ا9عåKمKي): أي اçف"صاح ع"ن ا;"علوم"ات ا;"ناس"بة Aغ"راض ات"خاذ ال"قرارات م"ثل اçف"صاح ٥.

ع"ن ال"تنبؤات ا;"ال"ية م"ن خ"Rل ال"فصل ب"V ال"عناص"ر ال"عادي"ة وغ"ير ال"عادي"ة ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية، اçف"صاح ع"ن اçن"فاق 
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ال"رأس"مال"ي اi"ال"ي وا≥"طط وم"صادر Ñ"وي"له، وي"Rح"ظ أن ه"ذا ال"نوع م"ن اçف"صاح م"ن ش"أن"ه اi"د م"ن ال"لجوء إل"ى 

ا;"صادر ال"داخ"لية ل"لحصول ع"لى ا;"علوم"ات اçض"اف"ية ب"طرق غ"ير رس"مية ي"ترت"ب ع"ليها م"كاس"ب ل"بعض ال"فئات 

على حساب أخرى. 

ا9فKصاح الKوقKائKي: ي"قوم ه"ذا ال"نوع م"ن اçف"صاح ع"لى ض"رورة اçف"صاح ع"ن ال"تقاري"ر ا;"ال"ية ب"حيث ت"كون غ"ير ٦.

م"ضللة Aص"حاب ال"شأن واله"دف اAس"اس"ي ل"ذل"ك ح"ماي"ة ا†"تمع ا;"ال"ي (ا;س"تثمر ال"عادي) ذو ال"قدرة اm"دودة 

ع"لى اس"تخدام ا;"علوم"ات له"ذا ي"جب أن ت"كون ا;"علوم"ات ع"لى درج"ة ع"ال"ية م"ن ا;"وض"وع"ية ف"اçف"صاح ال"وق"ائ"ي 

ي""تفق م""ع اçف""صاح ال""كام""ل Aن""هما ي""فصحان ع""ن ا;""علوم""ات ا;""طلوب""ة ê""علها غ""ير م""ضللة للمس""تثمري""ن 

 .(Hendriksen,1973,p118) .Vا{ارجي

طرق ا9فصاح عن اOوارد البشرية واOشاكل اOترتبة عليها: 

I ش"ك أن ال"طري"قة ال"تي ي"تم ب"ها ع"رض ب"نود ال"قوائ"م ا;"ال"ية ل"ها دور ك"بير ف"ي Ñ"كV مس"تخدم"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية م"ن 

ال"وق"وف ع"لى ت"فاص"يل ا;"كون"ات اAس"اس"ية ل"كل ق"ائ"مة، وع"لي مَ"عدي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ت"عيV ال"عناص"ر ال"تي ي"جب أن 

ت""تضمنها ال""قوائ""م ا;""ال""ية، وي""تعV ع""ليهم أي""ضاً í""دي""د ه""ل م""ن اAج""دى ا;""يل ن""حو اçج""مال أو ال""تفصيل له""ذه 

ال""عناص""ر، وم""ا ه""ي اAرق""ام ا;""ال""ية ال""تي ي""جب إع""تباره""ا ض""روري""ة م""ن ح""يث اi""اج""ة ل""Àف""صاح ع""نها، وك""ذا ق""ضاي""ا 

ال"تبوي"ب له"ذه ال"عناص"ر. وت"أت"ي اçي"ضاح"ات ال"تي ت"رف"ق م"عها ل"تكتمل وت"وض"ح ت"لك ال"عناص"ر وه"ي إم"ا أن ت"كون ف"ي 

ش"كل أرق"ام ت"وض"يحية ;"ا ت"عذر إدراج"ه ف"ي صَ"لب ال"قوائ"م ا;"ال"ية أو ف"ي ش"كل وص"في للس"ياس"ات اm"اس"بية ال"تي ي"تم 

إع"داد ال"قوائ"م ا;"ال"ية ع"ليها، ك"ما ق"د تش"تمل ع"لى إي"ضاح"ات وم"علوم"ات ع"ام"ة ع"ن ا;"نشأة ي"تيح ذل"ك ;س"تخدم"ي 

ال"قوائ"م ا;"ال"ية ف"كرة ع"ن ا†"ال ال"ذي ت"عمل ف"يه ا;"نشأة وك"ذل"ك �"كنه م"ن ا;"قارن"ة م"ع ن"تائ"ج ا;"نشاّت اAخ"رى ال"تي 

 .(Jaggi,1976, p190) .تعمل في نفس ا†ال

أهداف التقارير والقوائم اOالية: 

ف"ي ع"ام ۱۹۷۱م ق"ام مج"مع اm"اس"بV ال"قان"ون"يV اAم"ري"كي ب"تكوي"ن ê"نة لتح"دي"د أه"داف ال"تقاري"ر وال"قوائ"م ا;"ال"ية، 

AAA,) :ت""يøه""داف ت""تمثل ف""ي اAوق""د ج""اء ت""قري""ر ال""لجنة أن ا "True Blood" ع""رف""ت ب""لجنة ت""روب""لود

 .(1973,p110
خدمة الطوائف التي ليس لها السلطة أو القدرة واçمكانيات على طلب ا;علومات. ١.

توفير ا;علومات ا;فيدة في مجال إتخاذ القرارات اIقتصادية. ٢.
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ت"وف"ير ا;"علوم"ات ا;"فيدة للمس"تثمري"ن وا;"قرض"V م"ن أج"ل إع"داد ال"تنبؤات وا;"قارن"ات وت"قييم ال"تدف"قات ال"نقدي"ة ٣.

ا;توقعة. 

إم"داد مس"تخدم"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ب"ا;"علوم"ات ال"Rزم"ة çج"راء ال"تنبؤات وا;"قارن"ات وت"قييم م"قدرة ا;"نشأة ع"لى ٤.

íقيق الدخل. 

توفير ا;علومات الRزمة لتقييم قدرة ا;نشأة على اIستخدام الكفء والفعال للموارد اIقتصادية ا;تاحة.  ٥.

ت"وف"ير م"علوم"ات وق"ائ"ية وتفس"يري"ة ع"ن ال"عمليات واAح"داث ال"تي ت"ساع"د ع"لى ال"تنبؤ وا;"قارن"ة وال"تقييم ل"قدرة ٦.

ا;نشأة على íقيق الدخل.  

تقد∑ قائمة بالتقديرات ا;الية ا;تعلقة با;ستقبل. ٧.

تقد∑ قائمة با;ركز ا;الي تكون مفيدة في مجال التنبؤ وا;قارنة والتقييم للقدرة اçدارية للمنشأة.  ٨.

أنواع التقارير اOالية: 

ت"عد ال"تقاري"ر ا;"ال"ية وس"يلة ت"وص"يل ا;"علوم"ات إل"ى اAط"راف ا;س"تخدم"ة له"ذه ا;"علوم"ات وع"لي ذل"ك ت"قسم ال"تقاري"ر 

إلى نوعV رئيسيV هما: (جبرائيل كحالة، ۱۹۹۷، ص۱۰٤). 

ال"تقاري"ر ال"داخ"لية: وت"تمثل ف"ي ال"تقاري"ر ال"تي ت"قدم إل"ى م"ختلف ا;س"توي"ات اçداري"ة ف"ي ا;"نشأة س"واء ك"ان"ت ١.

ت"تعلق ب"ال"نشاط ال"عادي ل"لمنشأة أو ت"تعلق ب"ا;"شكRت ال"تي ت"واج"هها إدارة ه"ذه ا;"نشأة، و�"ثل ه"ذا ال"نوع م"ن 

التقارير واحد من مقومات النظام اmاسبي اçداري. 

ال"تقاري"ر ا{"ارج"ية: تس"تخدم ه"ذه ال"تقاري"ر ك"وس"يلة ات"صال ب"V ا;"نشأة وا;س"تخدم"V ا{"ارج"يV ل"لمعلوم"ات م"ثل ٢.

ا;س"تثمري"ن، ال"دائ"نV، ال"بنوك واAجه"زة اi"كوم"ية ا≥"تلفة. وí"توي ع"لى ن"تائ"ج اAداء ل"لمنشأة ف"ي i"ظة م"عينة 

وهي متمثلة في القوائم ا;الية باçضافة إلى معلومات أخرى íليلية مصدرها البيانات ا;الية. 

مفهوم القوائم اOالية: 

ال"قوائ"م ا;"ال"ية ع"بارة ع"ن ن"ظام م"ن ال"عRق"ات ا;"تبادل"ة ب"V ا;"ؤش"رات ال"تي í"توي"ها، وال"تي ت"صف ا;"رك"ز ا;"ال"ي للمش"روع 

ف""ي ت""اري""خ م""عV، ك""ما ت""صف اAنش""طة اIق""تصادي""ة ل""لوح""دة اm""اس""بية خ""Rل ف""ترة مح""ددة. وه""ي مج""موع""ة م""ن 

ال"كشوف اm"اس"بية ال"تي ت"عبر ع"ن ال"بيان"ات ال"تفصيلية واçج"مال"ية ;س"توى أداء ا;ش"روع وح"قيقة ا;"رك"ز ا;"ال"ي ال"ذي 

آل"ت إل"يه ن"تيجة ن"شاط ا;ش"روع خ"Rل ف"ترة زم"نية م"عينة. وتس"تند ال"قوائ"م ا;"ال"ية ع"لى م"Rح"ظات ال"نظام اm"اس"بي 

ا;"تمثلة ف"ي ال"بيان"ات اm"اس"بية ا;"دون"ة ع"لى ا;س"تندات وال"دف"ات"ر وال"سجRت اm"اس"بية وت"قاري"ره"ا، وال"تي ت"عبر ع"ن 
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م"وارد ا;ش"روع اIق"تصادي"ة وت"غيرات"ها خ"Rل ف"ترة م"عينة. وIب"د له"ذه ال"قوائ"م ا;"ال"ية م"ن أن ت"لبي م"تطلبات م"عينة م"نها 

ال"شمول"ية وال"دق"ة ف"ي ال"تعبير ع"ن اAنش"طة وال"وص"ف ال"صحيح ل"ها، ك"ما Iب"د أن ت"تصف ب"ال"وض"وح وال"بساط"ة وث"بات 

ا;صطلحات والطرق واçجراءات والسياسات وا;بادئ اmاسبية ا;طبقة في الفترات اmاسبية ا≥تلفة. 

Ñ"ثل ال"قوائ"م ا;"ال"ية ال"وس"ائ"ل اAس"اس"ية ل"توص"يل ا;"علوم"ات اm"اس"بية ل"¨ط"راف ا{"ارج"ية، وع"لى ال"رغ"م م"ن أن ال"قوائ"م 

ق"د í"توي ع"لى م"علوم"ات م"ن م"صادر خ"ارج ال"سجRت اm"اس"بية اç أن ال"نظم اm"اس"بية م"صممة ب"شكل ع"ام ع"لى 

أساس القوائم ا;الية(اAصول، ا{صوم، اçيرادات، ا;صروفات). (طارق عبدالعال، ۲۰۰٦، ص۳٥). 

 ó"ا ذك"ر ت"عتبر ال"قوائ"م ا;"ال"ية ال"شكل اAك"ثر ش"يوع"اً ل"توف"ير ا;"علوم"ات ال"Rزم"ة ل"Rس"تخدام ع"لى ن"طاق ع"ام وت"عد ه"ذه 

ال"قوائ"م ط"بقاً ;"عاي"ير اm"اس"بة ا;"تعارف ع"ليها ال"تي ت"صدره"ا اله"يئات ا;ش"رف"ة ع"لى سـ"وق رأس ا;"ال أو ت"تضمنها 

قوانV الشركات في بعض اAحيان وهي: (وليد اiيالي ومحمد البطمة، ۱۹۹٦، ص۷۹). 

قائمة ا;ركز ا;الي. ١.

قائمة الدخل. ٢.

قائمة مصادر اAموال واستخدامها. ٣.

قائمة التدفق النقدي. ٤.

قائمة التغيرات في حقوق ا;لكية.  ٥.

أنواع القوائم اOالية:  

تنقسم القوائم ا;الية إلى قسمV هما: (يوحنا آل آدم، ۲۰۰۰، ص ٤۲۷). 

۱. قKوائKم مKالKية أسKاسKية: ه"ي ت"لك ال"قوائ"م ال"تي ي"تم إع"داده"ا ب"صورة م"نظمة ودوري"ة م"ن اi"ساب"ات وه"ي اi"د 

اAدنى من ا;علومات التي �كن أن íقق أهداف اmاسبة ا;الية. 

۲. قKوائKم مKالKية مKلحقة: ه"ي ت"لك ال"قوائ"م وال"تقاري"ر ال"تي ت"عد إم"ا م"لحقات ل"لقوائ"م ا;"ال"ية اAس"اس"ية ك"تقدي"ر 

التح"ليل ا;"ال"ي أو ا;"ؤش"رات اAخ"رى أو ت"قاري"ر داخ"لية ت"عد م"ن اçن"تاج وال"بيع وال"توزي"ع حس"ب ط"لب اçدارة، وه"ذه 

القوائم ا;الية ا;لحقة تخدم أهداف اmاسبة اçدارية ومحاسبة التكاليف واAنواع اAخرى من فروع علم اmاسبة. 

مشكåت ا9فصاح عن اhصول البشرية باOشروع: 

ó"ا ه"و ج"دي"ر ب"ال"ذك"ر أن اçف"صاح ع"ن اAص"ول البش"ري"ة ب"ا;ش"روع أم"ر م"طلوب أي ك"ان م"صدره أو ش"كله أو م"ضمون"ه، 

س"واء ك"ان إف"صاح"اً غ"ير م"حاس"بي أو إف"صاح"اً م"حاس"بياً، وذل"ك ب"اçس"تناد إل"ى م"فهوم اAص"ول البش"ري"ة ذات"ه، ف"ال"تعري"ف 
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م"ثRً ع"ن ج"معية اm"اس"بة اçم"ري"كية (AAA) ي"نص ع"لى أن اm"اس"بة ع"ن اAص"ول البش"ري"ة ه"ي (مج"موع"ة م"ن 

ا;"فاه"يم وا;"بادئ واAس"ال"يب واçج"راءات í"كم ع"ملية í"دي"د ث"م ق"ياس ال"يان"ات ا;"تعلقة ب"ا;"وارد البش"ري"ة، وذل"ك 

بقصد إيصالها ل¨طراف ذات ا;صلحة).  

ح""يث å""د أن ا;""راج""ع ي""واج""ه ع""دة ص""عوب""ات ت""تعلق ب""اçف""صاح ع""ن م""علوم""ات ال""عمال ب""ا;ش""روع""ات م""ن أه""مها 

اçخ"تRف ال"واض"ح ف"ي ش"كل وم"ضمون ه"ذا اçف"صاح. وال"ذي ي"تراوح ب"V ع"دم اçف"صاح وب"V اçف"صاح ف"ي ال"قوائ"م 

ا;"ال"ية ا;"نشورة م"روراً ب"اçف"صاح غ"ير اm"اس"بي أو ف"ي ق"وائ"م غ"ير م"نشورة، ó"ا ي"ؤث"ر ب"ال"تال"ي ع"لى إف"صاح ا;"راج"ع ذات"ه 

ومدى تقيده äا أفصح عنه اøخرون. (أحمد محمد موسى، ۱۹۷٥، ص ۱۸۸). 

طبيعة ا9فصاح عن اhصول البشرية: 

ت"ختلف ط"رق ب"يان ا;ش"روع"ات، ;"علوم"ات ال"عمال"ة ب"ها، وق"د ي"أخ"ذ ذل"ك أح"د إ®"اه"V رئيس"يV: (ع"بدا;"قصود 

محمد دبيان، ۱۹۸۷، ص.ص ۸۱-۸٦). 

اKKù9اه اhول: ع""دم اçف""صاح ع""ن أي م""علوم""ات ع""ن ال""عمال""ة ب""شكل مس""تقل. واع""تبار أن ن""فقات ال""عمال""ة ت""عد 

م"صروف"ات اي"رادي"ة ج"اري"ة í"مل ع"لى ال"سنة ا;"ال"ية اi"ال"ية، واøخ"ر اçف"صاح وي"نقسم إل"ى ق"سمV رئيس"يV: اAول 

إف"صاح غ"ير م"حاس"بي: وي"تمثل أم"ا ف"ي إظ"هار ب"عض ا;"علوم"ات ع"ن ال"عمال"ة ب"ا;ش"روع ف"ي ج"زء م"ن ت"قري"ر اçدارة، أو 

في إعداد تقرير خاص ضمن الوثائق التي ترفق مع القوائم عن العمالة با;شروع. 

اKù9اه الKثانKي: إف"صاح م"حاس"بي ي"تمثل إم"ا ف"ي اع"داد م"علوم"ات م"ال"ية ع"ن اAص"ول البش"ري"ة ف"ي ش"كل ق"وائ"م غ"ير 

منشورة وI تخضع للمراجعة، ومن ا;مكن توضيح ذلك بالشكل ا;بسط التالي:  

۱. اçف"صاح ف"ي ت"قري"ر اçدارة: ق"د ت"فصح اçدارة ع"ن ب"عض أه"م ا;"علوم"ات ا;"تعلقة ب"ال"عام"لV ب"ا;ش"روع إم"ا ت"نفيذاً 

çل"تزام ق"ان"ون"ي أو م"هني أو ل"غير ذل"ك م"ن اAس"باب. ف"في ف"رن"سا م"ثRً، ت"لتزم إدارة ا;ش"روع"ات ب"إع"داد ق"ائ"مة م"لحقات 

ت"رف"ق م"ع ال"قوائ"م ا;"ال"ية وت"تضمن م"علوم"ات غ"ير م"درج"ة ب"ال"قوائ"م ا;"ال"ية ول"كنها ض"روري"ة ê"عل ه"ذه ال"قوائ"م أك"ثر 

وض"وح"اً وت"عبيراً ع"ما أح"دث"ت م"ن أج"له. أي"ضاً ب"عض ال"دراس"ات ا;"يدان"ية ق"د أث"بتت أن"ه ع"لى ال"رغ"م م"ن مح"دودي"ة 

م"علوم"ات ال"عمال"ة ال"تي ت"لتزم ب"عض الش"رك"ات أي ق"طاع ع"ام أو خ"اص. ب"إظ"هاره"ا ض"من ال"تقاري"ر ا;"نشورة اç أن"ه 

بعض هذه الشركات I تفصح عنها اطRقاً أو I تفصح عنها بشكل سليم. 

۲. اçف"صاح ف"ي ت"قري"ر خ"اص ع"ن ال"عمال"ة: ت"قوم ال"عدي"د م"ن ا;ش"روع"ات ف"ي دول ال"عال"م ب"إع"داد ت"قري"ر خ"اص ع"ن 

ال"عمال"ة وه"و ت"قري"ر م"نفصل ومس"تقل ع"ن ال"قوائ"م ا;"ال"ية وال"تقاري"ر اAخ"رى وي"تضمن؛ ه"يكل اAج"ور، وا;"كاف"آت 
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وت"كال"يف ال"تعليم وغ"يره"ا وك"ذل"ك غ"ير ا;"ال"ية م"ثل ه"يكل ال"عمال"ة وس"اع"ات ال"عمل وم"ا إل"ى ذل"ك، وق"د ي"كون إع"داده 

ال"زام"ياً أو إخ"تباري"اً ح"يث ات"ضح أن م"عظم الش"رك"ات ا;"قيده ف"ي س"وق اAوراق ا;"ال"ية ه"ناك ت"عد ت"قري"راً س"نوي"اً ع"ن 

ال"عام"لV وي"رى ال"باح"ثون أن"ه وإن ك"ان إع"داد ت"قري"ر خ"اص ع"ن ال"عمال"ة ب"ا;ش"روع ي"عد خ"طوة أف"ضل م"ن ع"دم اçف"صاح 

أو م"ن مج"رد اçف"صاح ع"ن ج"زء يس"ير م"ن ه"ذه ا;"علوم"ات ف"ي ت"قري"ر اçدارة إI أن"ه I ي"عد ب"دي"Rً م"قبوIً ل"وج"ود ط"ري"قه 

للمحاسبة عن اAصول البشرية با;شروع النا®ه عنها للمراجعة عن طريق محايد ومستقل. 

۳. اçف"صاح ف"ي ق"وائ"م م"ال"ية غ"ير م"نشورة: يُ"قصد ب"ال"قوائ"م غ"ير ا;"نشورة، ك"اف"ة ال"قوائ"م ال"تي I ت"عد ج"زءاً م"ن 

ال"تقاري"ر وال"قوائ"م ال"تي ي"بدي ا;"راج"ع رأي"ه ال"فني ع"نها ف"ي ض"وء ا;"بادئ اm"اس"بية وم"عاي"ير ا;"راج"عة ا;"تعارف ع"ليها 

حيث åد أن هذه القوائم غير ا;نشورة تتميز äا يلي: (عراقي العرافي، ۱۹۸۷، ص۷٦). 

أ. أن"ها ت"عد خ"طوة أك"ثر ت"قدم"اً ó"ا س"بقها م"ن ط"رق اçف"صاح اذ أن"ها ت"تضمن م"علوم"ات م"ال"ية ك"اف"ية ع"ن اAص"ول 

البشرية با;شروع. 

ب. أن هناك آراء كثيرة تؤيدها أنها تناسب مجال اAصول البشرية بشكل خاص. 

ج. أن م"عظم اm"اوIت ال"تي ن"فذت"ها ا;"نشآت ل"Àف"صاح ع"ن اAص"ول البش"ري"ة ت"قع ض"من ه"ذا ال"شكل م"ن اçف"صاح. 

ال"قوائ"م غ"ير ا;"نشورة. وع"لى ال"رغ"م م"ن ذل"ك ف"إن ه"ذا ال"شكل م"ن اçف"صاح �"كن أن ي"كون م"قبوIً. كتج"رب"ة ع"لى 

ا;راحل اAولى لتطبيق اmاسبة عن اAصول البشرية با;شروع ولكنه يصعب الدفاع عن اIستمرار على ذلك.  

٤. اçف"صاح ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ا;"نشورة: ي"تم ذل"ك ب"ال"طبع ب"أن ت"كون ا;"علوم"ات ا{"اص"ة ب"اAص"ول البش"ري"ة ض"من 

 I ال"قوائ"م ا;"ال"ية ال"تي ي"تم م"راج"عتها ونش"ره"ا وه"و م"ا ي"فضله ال"باح"ثون وم"ا ي"نبغي ال"عمل ع"لى ال"وص"ول إل"يه ف"ي وق"ت

ينبغي أن يكون بعيداً. 

دور اOراجع في ا9فصاح عن اhصول البشرية: 

إن دور ا;"راج"ع ف"ي اçف"صاح ع"ن اAص"ول البش"ري"ة م"ن خ"Rل رب"طه ب"اê"زء ال"ساب"ق وه"و إف"صاح اøخ"ري"ن ع"ن ه"ذه 

اAصول وذلك كما يلي: (عبدا;قصود محمد دبيان، ۱۹۸۷، ص۸۷). 

۱. ع"دم إف"صاح اøخ"ري"ن: ف"ي ه"ذه اi"ال"ة وع"لى ال"رغ"م م"ن أن ا;"راج"ع ي"بدي رأي"ه ع"ادة ف"يما أع"ده غ"يره م"ن م"علوم"ات 

وب"حيث I ي"طال"ب ب"غير ذل"ك ف"إن ال"باح"ثV اس"تناداً ع"لى ال"ضرورات ا;"هنية ال"تي س"بق اIس"تناد إل"يها ي"رى ا;"راج"ع 

 .Vثارة انتباه ا;ستخدمç امكانية إضافة فقرة إلى تقريره
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ع"لى ض"وء ذل"ك ي"رى ال"باح"ثون أن ا;ش"روع ل"م يش"رع ب"عد ف"ي ت"طبيق ط"ري"قة ت"ساع"ده ع"لى اçف"صاح ع"ن ق"در أك"بر م"ن 

ا;علومات عن أصوله البشرية، وهو ما بدأت بعض ا;شروعات ا;تقدمة في اAخذ به. 

۲. اçف"صاح غ"ير اm"اس"بي: ح"يث å"د أن"ه ي"تم ف"ي ج"زء أو كج"زء ف"ي ت"قري"ر اçدارة أو ف"ي ت"قري"ر خ"اص ع"ن ال"عمال"ة 

وي"تضمن ع"ادة م"علوم"ات م"ال"ية ك"اçج"ور وا;"كاف"أت وغ"ير م"ال"ية. وف"ي ض"وء ذل"ك ف"إن ه"ذا ال"دل"يل ق"د أوض"ح ع"دة 

إجراءات مهمة في هذا الشأن على ا;راجع أن يقوم بها ومنها: 

- يتوجب عليه قراءة ا;علومات اAخرى للتأكد من أنها ليست متناقضة مادياً مع البيانات ا;الية. 

- ف"ي ح"ال"ة اك"تشاف"ه وج"ود ت"ناق"ض م"ادي ي"نبغي ع"ليه أن يح"دد م"ا اذا ك"ان"ت ال"بيان"ات ا;"ال"ية أو ا;"علوم"ات ب"حاج"ه إل"ى 

تعديل وعليه أن يبلغ العميل بذلك.  

- ف""ي ح""ال""ة رف""ض ال""عميل ه""ذا ال""تعدي""ل ف""إن ا;""راج""ع يتخ""ذ ب""عد ذل""ك اçج""راءات ا;""ضادة ع""ند ا{""Rف م""ع إدارة 

ا;شروع. 

 - Vاد ال"دول"ي ل"لمحاس"ب"íIال"ة ك"ما ي"لي: (ا"iنشورة: إن دور ا;"راج"ع ف"ي ه"ذه اKير مKية غKالKم مKوائKي قKصاح فKا9ف

اAدلة الدولية، ۱۹۸۹، ص.ص ۸۳-۸٤). 

۱. حالة اعتبار هذه القوائم ضمن الوثائق ا;رفقة أو ا;لحقة بالقوائم ا;الية اAصلية. 

۲. ح"ال"ة اع"تباره"ا ق"وائ"م م"عدة ل"Àس"تخدام ال"داخ"لي ف"قط، ف"إن ال"بعض ي"رى أن ا;"راج"ع ع"ليه أن ي"قوم ب"فحص مح"دود 

لهذه القوائم للتأكد من دقتها اiسابية.  

حKاجKة اOسKتثمريKن إلKى مKعلومKات حKول قKيمة اhصKول البشKريKة: ي"حتاج ا;س"تثمرون إل"ى ب"يان"ات وم"علوم"ات ح"ول 

ق""يمة اAص""ول البش""ري""ة ل""لمنشأة ك""ما ي""حتاج""ون أي""ضاً إل""ى م""علوم""ات دق""يقة ع""ن اس""تثمارات ا;""نشأة ف""ي اAص""ول 

البش"ري"ة وه"ذه ا;"علوم"ات ت"ساع"ده"م ع"لى ات"خاذ ال"قرارات ا{"اص"ة ب"اق"تناء أو اIح"تفاظ أو اIس"تغناء ع"ن أس"هم ه"ذه 

ا;"نشأة وم"ا Iش"ك ف"يه أن ه"ذه ا;"علوم"ات غ"ير م"تاح"ه للمس"تثمري"ن، ح"يث أن ال"قوائ"م ا;"ال"ية ا;"نشورة ال"تي ت"عد وف"قاً 

للمبادئ اmاسبية ا;تعارف عليها I تشمل أي بيانات أو معلومات عن ا;وارد البشرية.  

ع"Rوة ع"لى ذل"ك ف"إن م"بادئ اm"اس"بة ال"تقليدي"ة ق"د ت"عتبر اçن"فاق ع"لى اçس"تثمار ف"ي ا;"وارد البش"ري"ة ن"فقات اي"رادي"ة 

ب"دIً م"ن م"علوم"ات"ها ع"لى أن"ها إن"فاق رأس"مال"ي، وب"ال"تال"ي I تظه"ر ق"يمة اIس"تثمار ف"ي ا;"وارد البش"ري"ة ض"من أص"ول 

ق"ائ"مة ا;"رك"ز ا;"ال"ي ل"لمنشأة وك"لما زادت ك"ثاف"ة رأس ا;"ال البش"ري ك"لما زادت ح"اج"ة ا;"نظمة إل"ى اm"اس"بة ع"ن ا;"وارد 
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البش"ري"ة، ول"ذل"ك ف"إن ا;"نظمات ا{"دم"ية ال"تي تس"تخدم رأس"مال بش"ري ك"ثيف ج"داً ه"ي اAك"ثر اح"تياج"اً إل"ى اm"اس"بة 

عن ا;وارد البشرية. (أ�ن عبد ا∂، ۲۰۱٦، ص ۱۹۹). 

أوجKه الKقصور فKي الKقوائKم اKOالKية الKتي تنشKر دون إظKهار اhصKول البشKريKة: إن أوج"ه ال"قصور ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية 

ال"تي تنش"ر دون إظ"هار ب"ند اAص"ول البش"ري"ة ت"تمثل ف"ي اøت"ي: (مح"مد ع"صام ال"دي"ن وأح"مد ح"جاج، ۱۹۹۲، ص 

 .(۷۷

ó .۱""ا Iش""ك ف""يه أن اع""تبار اçس""تثمار ف""ي ا;""وارد البش""ري""ة؛ ك""مصروف""ات ج""اري""ة ول""يس ك""إس""تثمارات رأس""مال""ية 

وك"ذل"ك ق"ائ"مة ا;"رك"ز ا;"ال"ي I ت"عبر ع"ن ال"واق"ع ال"فعلي çج"مال"ي أص"ول ا;"نشأة، ف"رق"م ص"اف"ي ال"دخ"ل ي"صبح غ"ير 

ح"قيقي وI �"ثل ال"واق"ع ح"يث إع"تبرت ك"ل م"ن ت"كلفة اس"تقطاب واخ"تبار وت"عيV وت"دري"ب ل"لعام"لV ن"فقات ج"اري"ة 

بدIً من رسملتها وإظهارها با;يزانية. 

۲. ت"عتبر اm"اس"بة ال"تقليدي"ة أي"ة م"بال"غ ت"نفقها إدارة ا;"نشآت ف"ي س"بيل ب"ناء اAص"ول البش"ري"ة ä"ثاب"ة ن"فقات اي"رادي"ه 

í"مل ع"لى اي"رادات ال"سنة ا;"ال"ية ال"تي ≤ اçن"فاق ف"يها ح"تى ل"وك"ان"ت ه"ذه ال"نفقات ي"ترت"ب ع"ليها م"ناف"ع أو خ"دم"ات 

مستقبلية في فترات مالية مقبلة. 

 ًRص"ول، ف"إن ه"ذا ا;"عدل س"يكون ض"ئيAس"تثمار ف"ي نس"بة ص"اف"ي ال"دخ"ل ع"لى مج"موع اç۳. ي"تمثل ال"عائ"د ع"لى ا

Aن م"قام الكس"ر ه"و مج"موع اAص"ول ال"ذي I ي"شمل اAص"ول البش"ري"ة، وه"ذا ي"ؤدي إل"ى ك"ثير م"ن ا;"شاك"ل أم"ام 

اçدارة وا;ستثمرين عن اتخاذ القرارات اçدارية.  

ó""ا ذك""ر يس""تخلص ال""باح""ثون م""وج""ز م""ا ت""ناول""وه ف""ي ه""ذا ا;""بحث ح""يث ≤ ال""تطرق إل""ى ط""رق اçف""صاح ع""ن ا;""وارد 

البش"ري"ة وا;"شاك"ل ا;"ترت"بة ع"ليها، ح"يث ت"ناول"وا ف"ي ه"ذا ا;"بحث م"تطلبات وم"قوم"ات اçف"صاح اm"اس"بي، وم"ن ث"م 

í"دي"د ط"رق اçف"صاح ع"ن ا;"علوم"ات اm"اس"بية، وق"د اخ"تتموا ا;"بحث ب"اi"دي"ث ع"ن ا;"شكRت ال"تي ت"واج"ه اçف"صاح 

عن اAُصول البشرية با;شروع. 

ثالثاً: الدراسة التطبيقية: 

مKجتمع وعKينة الKدراسKة: ي"قصد ä"جتمع ال"دراس"ة " ا†"موع"ة ال"كلية م"ن ال"عناص"ر ال"تي ي"سعى ال"باح"ثون أن ي"عمموا 

ع""ليها ال""نتائ""ج ذات ال""عRق""ة ب""ا;""شكلة ا;""دروس""ة"، ح""يث ي""تكون م""جتمع ال""بحث اAص""لي م""ن ال""قطاع ا;""صرف""ي 

ب""ال""سودان وال""ذي اخ""تار ل""ه ال""باح""ثون ا;""صارف م""ن م""ختلف اçخ""تصاص""ات وه""ي (ال""سودان، أُم""درم""ان ال""وط""ني، 
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الس""Rم، ال""نيل، ال""نيلV، ا;""زارع) ل""يعبروا ع""ن أرائ""هم ح""ول ه""ذا ال""قطاع. (ك""مال ال""دي""ن ال""ده""راوي، ۲۰۱۰، 

ص۱٥٦). 

ل"قد ≤ إخ"تيار ع"ينة ال"دراس"ة ب"طري"قة ق"صدي"ة م"ن م"جتمع ال"بحث، ح"يث ق"ام ال"باح"ثون ب"توزي"ع (۱٥۰) إس"تمارة 

إس"تبيان ع"لى ا;س"تهدف"V م"ن ب"عض اAق"سام ا≥"تلفة وال"ذي"ن ل"دي"هم خ"برة وإ;"ام ä"وض"وع ال"بحث، واس"تجاب ع"دد 

(۱۳۸) ف"رداً أي م"ا نس"بته (۹۲٪) ت"قري"باً م"ن ا;س"تهدف"V، ح"يث أع"ادوا اçس"تبان"ات ب"عد م"لئها ب"كل ا;"علوم"ات 

ا;طلوبة.  

ثKبات وصKدق أداة الKبحث: وi"ساب ص"دق وث"بات اIس"تبيان ك"ما ف"ي أع"Rه ق"ام ال"باح"ثون ب"أخ"ذ ع"ينة اس"تطRع"ية 

بحج"م (۱٥) ف"رداً م"ن م"جتمع ال"دراس"ة و≤ ح"ساب ث"بات اIس"تبيان م"ن ال"عينة اIس"تطRع"ية ä"وج"ب ط"ري"قة التج"زئ"ة 

النصفية وكانت النتائج كما في اêدول اøتي: 

جدول رقم (۱): الثبات والصدق ا\حصائي 9جابات أفراد العينة ا\ستطåعية على ا\ستبيان 

ا;صدر: إعداد الباحثV من بيانات الدراسة ا;يدانية، ۲۰۱٥م. 

ي"تضح م"ن ن"تائ"ج اê"دول رق"م (۱) أن ج"ميع م"عام"Rت ال"ثبات وال"صدق çج"اب"ات أف"راد ال"عينة اçس"تطRع"ية ع"لى 

ال"عبارات ا;"تعلقة ب"ال"فرض"ية، ب"لغت نس"بة ó (٪۹۳)"ا ي"دل ع"لى أن إس"تبان"ة ال"دراس"ة ت"تصف ب"ال"ثبات وال"صدق ä"ا 

 .ًIحصائي سليماً ومقبوIيحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل ا

عرض ومناقشة نتائج فرضية الدراسة:  

ت"نص ف"رض"ية ال"بحث ع"لى اøت"ي: "\ تKوجKد عåKقKة ذات د\لKة احKصائKية بÑK ا\فKصاح اKîاسKبي عKن تKكلفة اKOوارد 

البشرية وفاعلية القوائم اOالية باOصارف". 

ل""لتحقق م""ن ه""ذه ال""فرض""ية، ي""نبغي م""عرف""ة إ®""اه آراء ع""ينة ال""دراس""ة ب""خصوص ك""ل ع""بارة م""ن ال""عبارات ا;""تعلقة 

ب"ال"فرض"ية مح"ل ال"دراس"ة وي"تم ح"ساب ال"وس"يط çج"اب"ات أف"راد ع"ينة ال"بحث ع"لى ك"ل ع"بارة وم"ن ث"م ع"لى ال"عبارات 

مجتمعةً وذلك كما في اêدول اøتي: 

معامل الثباتمعامل اIرتباطالفرضية
معامل الصدق 
الذاتي

I ت"وج"د ع"Rق"ة ذات دIل"ة اح"صائ"ية ب"V اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد 
البشرية وفاعلية القوائم ا;الية با;صارف

۰.۷۷۰.۸۷۰.۹۳
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جدول رقم (۲): الوسيط 9جابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية  

ا;صدر: إعداد الباحثV من بيانات الدراسة ا;يدانية، ۲۰۱٥م 

ي"تبV ل"لباح"ثV م"ن اê"دول ب"ال"رق"م (۲) م"ا ي"لي: أن ق"يمة ال"وس"يط çج"اب"ات أف"راد ع"ينة ال"دراس"ة ع"لى ج"ميع ع"بارات 

ال""فرض""ية ب""لغت (٥)، وت""عني ه""ذه ال""قيمة أن غ""ال""بية أف""راد ع""ينة ال""دراس""ة م""واف""قV بش""دة ع""لى م""ا ج""اء ب""عبارات 

الفرضية.  

اخKتبار فKرضKية الKبحث: ل"لتأك"د م"ن ال"فرض"ية س"يتم إس"تخدام أُس"لوب اIنح"دار ا{"طي البس"يط ف"ي ب"ناء ال"نموذج 

ح"يث أن إه"تمام إدارة ا;"صرف ب"اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ك"متغير مس"تقل ó"ثل بـ (x) وف"اع"لية 

القوائم ا;الية كمتغير تابع óثل بـ (y) وذلك كما في اêدول اøتي: 

جKدول رقKم (۳): نKتائKج {Kليل ا9نحKدار اKUطي البسKيط لKقياس الKعåقKة بÑK إهKتمام إدارة اKOصرف بKا\فKصاح 

اîاسبي عن تكلفة اOوارد البشرية وفاعلية القوائم اOالية 

التفسيرالوسيطالعباراتت

أوافق بشدة ٥يحقق ا;صرف بعض من ا;زايا وا;نافع عند اçفصاح اmاسبي عن تكاليف ا;وارد البشرية في القوائم ا;الية.۱

أوافق بشدة ٥يعكس اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية ا;زيد من ا;وضوعية وا;صداقية للقوائم ا;الية با;صرف.۲

أوافق بشدة ٥اçفصاح اmاسبي عن القيمة اIقتصادية للموارد البشرية في القوائم ا;الية يحقق مزايا للمصرف.۳

أوافق بشدة ٥يعكس اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية ا;زيد من الثقة للقوائم ا;الية با;صرف.٤

أوافق بشدة ٥اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية يدعم موقف ا;صرف التنافسي في السوق.٥

أوافق بشدة ٥يعكس اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية ا;زيد من ا;Rئمة وا;قارنة للقوائم ا;الية با;صرف.٦

أوافق بشدة٥يساعد اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية في تقدير قيمة اAُصول.۷

۸
اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية في القوائم ا;الية يساعد إدارة ا;صرف في إستغRل موارده 

البشرية بالشكل اAمثل.
أوافق بشدة ٥

أوافق بشدة ٥تؤيد إدارة ا;صرف مبدأ اçفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية بالقوائم ا;الية للمصرف.۹

أوافق بشدة ٥جميع العبارات

التفسيرالقيمة ا\حتمالية (Sig)أختبار (t)معامåت ا\نحدارأُسلوب التحليل ا\حصائي

معنوية۲.۹۸۳۱۷.۸۷٤۰.۰۰۰
œ 0B̂
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ا;صدر: إعداد الباحثV من بيانات الدراسة ا;يدانية، ۲۰۱٥م 

يتضح للباحثÑ من بيانات اvدول رقم (۳) ا¢تي: 

۱. أظه"رت ن"تائ"ج ال"تقدي"ر وج"ود إرت"باط ط"ردي ق"وي ب"V إه"تمام إدارة ا;"صرف ب"اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد 

 (§ البش"ري"ة ك"متغير مس"تقل وف"اع"لية ال"قوائ"م ا;"ال"ية ك"متغير ت"اب"ع، ح"يث ب"لغت ق"يم م"عام"ل اIرت"باط البس"يط (

 .(۰.٤۹)

œ) (۰.۲٤)، ه""ذه ال""قيمة ت""دل ع""لى أن إه""تمام إدارة ا;""صرف ب""اIف""صاح  ۲. ب""لغت ق""يمة م""عام""ل التح""دي""د (

اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية كمتغير مستقلة تساهم بـ (۲٤٪) في فاعلية القوائم ا;الية (ا;تغير التابع). 

۳. ∆وذج اIنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبار F (٤۳.۷۰۸) وهي دالة عن مستوى دIلة ۰.۰. 

٤. ۲.۹۸۳: م"توس"ط إه"تمام إدارة ا;"صرف ب"اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ع"ندم"ا ف"اع"لية ال"قوائ"م 

ا;الية يساوي صفراً. 

٥. ۰.۲٦۸: وت"عني إه"تمام إدارة ا;"صرف ب"اIف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة وح"دة واح"دة ع"ند ف"اع"لية 

القوائم ا;الية بــ ٤۱٪. 

ó"ا ت"قدم يس"تنتج ال"باح"ثون ب"أن ف"رض"ية ال"دراس"ة (ف"رض"ية ال"عدم H۰: μ) وال"تي ن"صت ع"لى أن: " \ تKوجKد عåKقKة 

ذات د\لKة احKصائKية بÑK ا\فKصاح اKîاسKبي عKن تKكلفة اKOوارد البشKريKة وفKاعKلية الKقوائKم اKOالKية بKاKOصارف " ل"م 

ت"تحقق، وب"ال"تال"ي ت"كون (ال"فرض"ية ال"بدي"لة H۱: μ) وال"تي ن"صت ع"لى أن: " تKوجKد عåKقKة ذات د\لKة احKصائKية 

بÑK ا\فKصاح اKîاسKبي عKن تKكلفة اKOوارد البشKريKة وفKاعKلية الKقوائKم اKOالKية بKاKOصارف " ق"د í"ققت، وه"ي ال"فرض"ية 

الصحيحة. 

معنوية۰.۲٦۸٦.٦۱۱۰.۰۰۰

۰.٤۹

۰.۲٤

النموذج معنوي٤۳.۷۰۸
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النتائج والتوصيات 

أو\ً: النتائج: 

ه"دف"ت ال"دراس"ة إل"ى ال"تعرف ع"لى اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ودوره ف"ي í"قيق ف"اع"لية ال"قوائ"م 

ا;"ال"ية ب"ا;"صارف، وذل"ك ب"ال"تطبيق ع"لى ع"ينة م"ن ا;"صارف ال"سودانيىة، ول"تحقيق ه"ذا ال"غرض ≤ إع"داد اس"تبان"ة وم"ن 

خRل عرض وíليل بيانات البحث ≤ التوصل إلى النتائج اøتية:  

۱. أك"دت ن"تائ"ج ال"دراس"ة ب"أن ا;"صرف ي"حقق ب"عض م"ن ا;"زاي"ا وا;"ناف"ع ع"ند اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كال"يف ا;"وارد 

البشرية في القوائم ا;الية. 

۲. أظه"رت ن"تائ"ج ال"دراس"ة أن اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ي"عكس ا;"زي"د م"ن ا;"وض"وع"ية وا;"صداق"ية 

للقوائم ا;الية با;صرف وبالتالي ا;زيد من الثقة للقوائم ا;الية. 

۳. أوض"حت ن"تائ"ج ال"دراس"ة أن اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ال"قيمة اIق"تصادي"ة ل"لموارد البش"ري"ة ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ي"حقق 

مزايا للمصرف. 

٤. أك"دت ن"تائ"ج ال"دراس"ة أن اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ي"دع"م م"وق"ف ا;"صرف ال"تنافس"ي ف"ي 

السوق. 

٥. أوض"حت ن"تائ"ج ال"دراس"ة أن اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ي"عكس ا;"زي"د م"ن ا;"Rئ"مة وا;"قارن"ة 

للقوائم ا;الية با;صرف. 

٦. أظهرت نتائج الدراسة أن اIفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية يساعد في تقدير قيمة اAُصول. 

۷. أوض"حت ن"تائ"ج ال"دراس"ة أن اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية ي"ساع"د إدارة ا;"صرف 

في استغRل موارده البشرية بالشكل اAمثل. 

۸. أك"دت ن"تائ"ج ال"دراس"ة أن إدارة ا;"صرف ت"ؤي"د م"بدأ اçف"صاح اm"اس"بي ع"ن ت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ب"ال"قوائ"م ا;"ال"ية 

للمصرف. 

ثانياً: التوصيات: 

بناءاً على النتائج السابقة والتي ≤ التوصل إليها، تخلص الدراسة إلى التوصيات التالية: 
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۱. ح"تى ت"قوم اm"اس"بة ع"ن ا;"وارد البش"ري"ة ب"دوره"ا ع"لى ال"وج"ه اAح"سن Iب"د أن ي"قدم ا≥"تصون وس"ائ"ل ج"دي"دة 

م"بتكرة ت"تناس"ب م"ع ا;"تغيرات واçح"تياج"ات اê"دي"دة وا;"تزاي"دة وال"تي ت"رس"خ اi"اج"ة إل"ى ن"ظام م"حاس"بي ش"ام"ل 

ي"ضمن اIف"صاح ع"ن ا;"وارد ا;"ال"ية والبش"ري"ة ل"لمصرف ض"من ق"وائ"م م"ال"ية أق"رب ل"لموض"وع"ية وأك"ثر ان"سجام"اً م"ع م"بدأ 

اAهمية النسبية. 

۲. اçهتمام بإصدار معيار محاسبي شامل يلزم ا;صارف باIفصاح اmاسبي عن تكلفة ا;وارد البشرية. 

۳. ف"ي ح"ال"ة ت"طبيق م"حاس"بة ا;"وارد البش"ري"ة ي"فضل اIف"صاح ع"ن ق"يمة وت"كلفة ا;"وارد البش"ري"ة ب"ناء ع"لى م"بدأ 

التكلفة التأريخية لكونه أكثر موضوعية. 

٤. ض"رورة ت"وج"يه ا;"زي"د م"ن اçه"تمام ب"خصوص ع"رض ت"كلفة وق"يمة ا;"وارد البش"ري"ة واIف"صاح ع"نها ف"ي ال"قوائ"م 

ا;الية. 

قائمة اOصادر واOراجع 
أو\ً: اOراجع باللغة العربية: 

۱/ الكتب: 

أحمد محمد موسى، اîاسبة عن اOوارد البشرية (القاهرة: دن، ۱۹۷٥م).  -

أ�ن عبد ا∂ محمد أبوبكر، نظرية اîاسبة – مدخل معاصر، الطبعة اAولي (العV: دار الكتاب اêامعي، ۲۰۱٦م). -

جبرائيل كحالة وأخرون، اîاسبة اOالية بÑ النظرية والتطبيق (عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، ۱۹۹۷م). -

وليد ناجي اiيالي، محمد عثمان البطمة، التحليل اOالي ــــ ا9طار النظري وتطبيقاته (عمان: دار حنV للنشر، ۱۹۹٦م). -

طارق عبد العال حماد، {ليل القوائم اOالية (اIسكندرية: الدار اêامعية للنشر، ۲۰۰۷م).  -

يوحنا أل أدم، صالح الرزق، اîاسبة اOالية أصول وخصوم والقوائم اOالية (عمان: دار حامد للنشر، ۲۰۰۰م). -

كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث العلمي في اîاسبة، (اIسكندرية:دار اêامعة اêديدة)، ۲۰۱۰م. -

محمد عصام الدين، أحمد حامد حجاج، اîاسبة عن اOوارد البشرية ( الرياض: دار النشر، ۱۹۹۲م). -

ف"ردي"ك ت"شوي، ك"ارول اّن ف"رس"ت، ج"اري م"ييك، اKîاسKبة الKدولKية، ت"عري"ب: مح"مد ع"صام ال"دي"ن زاي"د، ت"رج"مة: أح"مد ح"ام"د ح"جاج (ال"ري"اض: دار -

ا;ريخ، ۲۰۰۲م). 
خريوش، حسني، أرشيد، عبد ا;عطي، اhسواق اOالية (عمان: دار زهران، ۱۹۹۸م). -

۲/ الدوريات: 

مح"مد ف"داء ال"دي"ن ع"بد ا;"عطي ب"هجت، ع"بد ا∂ ق"اس"م �"ان"ي ,, اhثKر اKOتوقKع KOعيار الKعرض وا9فKصاح الKعام عKلى مسKتوى ا9فKصاح فKي الKقوائKم -
اOالية اOنشورة للشركات اOساهمة “ مجلة جامعة ا;لك سعود، ۱۹۹۰م. 

ع"ارف ع"بد ا∂ ع"بد ال"كر∑ ,, ا9فKصاح اKîاسKبي ا9خKتياري “ ا†"لة ال"علمية ــ ال"تجارة وال"تموي"ل، ك"لية ال"تجارة، مج"لة ج"ام"عة ط"نطا، ال"عدد اAول، -
۲۰۰۳م.  

عبد ا;قصود محمد دبيان،" متطلبات ا9فصاح عن ا¢داءا%الي واOستقبلي في القوائم اOالية اOنشورة"،دراسة لعينة في القوائم ا;نشورة -
لوحدات القطاع العام، جامعة اIسكندرية، ا†لد۲٤ العدد ۲،۱۹۸۷م. 
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عراقي العرافي، " ا9فصاح اîاسبي عن معلومات العمالة "، مجلة البحوث اçدارية. أكاد�ية السادات للعلوم اçدارية. ا†لد (۲) العدد۳. -

روI Iي""قة ,, ا9فKKصاح اKKîاسKKبي فKKي الKKقوائKKم اKKOالKKية وفKKقاً لKKلمعيار اKKîاسKKبي الKKدولKKي رقKKم (۳۰) “ مج""لة ج""ام""عة تش""ري""ن ل""لدراس""ات وال""بحوث -
العلمية، سلسلة العلوم اIقتصادية والقانونية، ا†لد (۲۸)، العدد (۲)، ۲۰۰٦م.  

رش"ا ح"مادة، " الKقياس وا9فKصاح اKîاسKبي عKن اKOوارد البشKريKة وأثKره فKى الKقوائKم اKOالKية "، مج"لة ج"ام"عة دم"شق ل"لعلوم اIق"تصادي"ة وال"قان"ون"ية، -
ا†لد۱۸، العدد اAول ۲۰۰۲م. 

- V"ق"تصاد وال"تجارة، مج"لة ج"ام"عة عR"ية “ ا†"لة ال"علمية لKالKOوراق اhحفظة اKر مKدويKرار تKي قKبي فKاسKîصاح اKش"ري"ف مح"مد ال"بارودي ,, دور ا9ف

شمس، العدد اAول، ۱۹۹٥م.  
۳/ الرسائل العلمية: 

أب"وب"كر ع"بد ال"باق"ي مح"مد ال"طيب، دور ا9فKصاح اKîاسKبي فKي تKضييق فKجوة الKتوقKعات فKي اKOراجKعة، رس"ال"ة م"اجس"تير غ"ير م"نشورة ف"ي اm"اس"بة، -
كلية الدراسات العليا، جامعة النيلV، ۲۰۰٦م. 

أُس"ام"ة ش"عبان وع"طا ا∂، مKحاسKبة اKOوار البشKريKة وأثKر ا9فKصح عKنها فKي الKقوائKم اKOالKية، ك"تاب اAب"حاث ال"علمية، ا;"ؤÑ"ر ال"علمي ال"دول"ي ال"سنوي -
الثاني عشر ل¨عمال عن رأس ا;ال البشري في اقتصاد ا;عرفة، كلية اIقتصاد والعلوم اIدارية، جامعة الزيتونة اAردنية، ۲۰۱۳م. 

ع"بد اi"ميد ع"بد ا∂ ف"ضل ا∂، أثKر رسKملة اKOوارد البشKريKة عKلى ا\فKصاح اKîاسKبي فKي الKقوائKم اKOالKية لشKركKات اKOسامKة الKعامKة، رس"ال"ة دك"توراة ف"ى -
اmاسبة غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة دنقR، ۲۰۱٤م. 

ث"ائ"ر ص"بري ال"غبان، س"ناء أح"مد ي"س" ا9فKصاح عKن ا9سKتثمار فKي اKOوارد البشKريKة فKي الKتقاريKر اKOالKية لKلوحKدات ا\قKتصاديKة الKعراقKية"، مج"لة -
العلوم اIقتصادية واçدارية،بغداد، ا†لد۱۳، العدد ٤٥، ۲۰۰۷م. 

٤/ اvمعيات وا9{ادات: 

اíIاد الدولي للمحاسبV، ا9دلة الدولية Oراجعة ا%سابات ( عمان: ا†مع العربي للمحاسبV القانونيV،۱۹۸۹م). -
ثانياً: اOراجع باللغة اß9ليزية: 

۱/ الكتب: 

- E. Flamholtz," Human Resource Accounting " New York: Mc Graw – Hill, 1978. 

- Hendriksen , E.S. , Accounting Theory , Homewood , Illinois: Richard D. Irwin ,Inc. 
, 1973. 

- Jaggi  B.human  resources  are  assets  management  accounting.USA  February,
1976. 

۲/ اvمعيات وا\{ادات: 
- American  Accounting  Association  AAA,  ''  Committee  on  Human  Resource 
Accounting'' Accounting Review, Vol.٤۹, No.٤, Supplement,1973.  
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