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 االسالمية والشريعة IFRSs المالية التقارير العداد الدولية المعايير بين النية

 األردنية" العامة المساهمة الشركات على استكشافية دراسة" 

 إعداد

 إيمان حسين أبوعمرو

 باشراف

 الدكتور خالد جعارات 

 الملخص

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

اطار  تطوير اإلسالميةالتعرف على االطار المفاهيمي للنية وقواعدها في الشريعة 

 International Financialمفاهيمي للنية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

Reporting Standards(IFRSs)  التعرف  ،االفصاحات المرفقة بالقوائم المالية وادراجه ضمن

التعرف على الممارسات ،على مواضع تسكين النية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية

 المحاسبية المقبولة التي يكون للنية دور هام فيها.

اسة منهجية نوعية اعتمدت على دراسة قوائم مالية فعلية استخدمت الباحثة في هذه الدر 

، اضافة 6002 - 6002للشركات المساهمة العامة االردنية المدرجة في عينة الدراسة خالل الفترة 

 .للحصول على المعلومات المطلوبة ت المهيكلةأسلوب المقابال استخدامإلى 

الشريعة االسالمية مكننا من  وقد توصلت الدراسة إلى وجود إطار مفاهيمي للنية في

 IFRSsاالستفادة منه في وضع اطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

وادراجه ضمن الخصائص النوعية الموجودة في االطار المفاهيمي العداد القوائم المالية والتمكن 



 ع
 

لمقبولة والممارسات المحاسبية غير من حصر مواضع تسكين النية ضمن الممارسات المحاسبية ا

 .IFRSsالمقبولة الموجودة في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

وقد أوصت الباحثة بضرورة العمل على وضع اطار مفاهيمي للنية واداراجه ضمن  

ية خاصية التمثيل الصادق في الخصائص الجوهرية التي تتضمنها الصفات النوعية واالهتمام بعمل

التوثيق لالعتراف المبدئي بالبنود التي تتضمنها القوائم المالية والعمل على زيادة االهتمام من قبل 

مكاتب التدقيق في تعزيز خاصية الشك المهني عند موظفيها اضافة الى ضرورة انشاء قاعة 

اقبة بيانات في الشركات تحتوي على بيانات مالية ضمن سالسل زمنية واسعة لتسهيل عملية مر 

 نواياها ومطابقتها للممارسات المحاسبية التي تقوم بها.

 اإلسالمية.الشريعة  ،IFRSsالدولية العداد التقارير المالية  النية، المعايير :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to achieve the following objectives: 

Identify the conceptual framework of intention and its rules in 

Islamic religion, Development of a conceptual framework of intention in 

the International Financial Reporting Standards IFRSs and adopting it into 

the disclosures of the financial statements, Identify the places where the 

intention exists in the International Financial Reporting Standards IFRSs, 

Identify the accepted accounting practices that have the intention plays an 

important role in it. 

The researcher used in this study a qualitative approach depending 

on studying actual financial statements of the Jordanian public 

shareholding companies included in the study sample during the period 

2006 - 2015, in addition to the structured interviews to acquire the intended 

information. 

The study found the existence of a conceptual framework for the 

intention in the Islamic religion which helped in development a conceptual 

framework of the intention in the International Financial Reporting 



 ص
 

Standards IFRSs and incorporated into the qualitative characteristics in the 

conceptual framework for the preparation of financial statements and to 

limit the places where the acceptable accounting practices and unacceptable 

accounting practices found in international financial reporting standards 

IFRSs. 

The researcher recommended the work on the developing of a 

conceptual framework of the intention and including it into the faithful 

representation of realistic characteristics contained in the qualitative 

properties, and to improve the  documentation process to principally a 

knowledge in the items included in the financial statements, and work more 

to increase the interest of audit firms in enhancing the professional 

skepticism of their employees , in addition to the need of establishing wide 

time series financial data base in companies to facilitate the control of their 

intentions and their conformity with the accounting practices carried out by 

these companies. 

Key words: intention ,International Financial Reporting Standards 

(IFRSs),  Islamic Religion 
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 الفصل األول

 أهميتهاخلفية الدراسة و

 المقدمة( 0-0)

 International Financial Reportingالتقارير المالية  الدولية العداد المعايير تعد

Standards (IFRSs)  التي ظهرت لمواكبة برز مظاهر تطور مهنة المحاسبة، و أمن أهم و

 ممارسةمهنة المحاسبة  لجعل  المثلى الوسيلة باعتبارها ،طورات الجوهرية في مجال األعمالالت

بادئ مو  قواعد السلوكيات المحاسبية هي ما أكسبو مثيل، ر تيخموثوقة تمثل القطاعات المختلفة 

 حصرد الحاجة، و الوقوف عندها عنحيث يمكن الرجوع اليها و هها، يتوجل ضوابط لممارستها و 

ذات جودة  قوائم مالية تقديمللموضوع الواحد، و  المحاسبية تتعدد المعالجا الحد مناالجتهادات و 

 .وعقالنية برشدب العالقة في اتخاذ القرار عالية تساعد أصحا

مجلس معايير المحاسبة  المبذولة من قبل محاوالتالجهود و ال كافةالرغم من  علىو  نلك

االتساق  لوصول إلىل International Accounting Standard Board (IASB) ةالدولي

مسيطر األول على كل االنسانية هي الالطبيعة ال تزال النفس البشرية و ، في مهنة المحاسبةدولي ال

 تصويبو  نواياهفاالنسان بطبيعته يعيد تشكيل   .هذه المهنة تحكم قواعدقوانين و   ما وضع من

سلوكياته بما ينسجم مع أهدافه التي يرمي إلى تحقيقها، وهذه األهداف يصعب  غييرتأوضاعه و 

النوايا ال يعلم ما تسره النفوس و و ؛ )نيته( في سريرته ضمرهتحديدها من قبل الغير اذ أنها ترتبط بما ي

 .وحده عز وجل اهلل إال

نية المنشأة أو  ذكر ، وردIFRSsالعداد التقارير المالية إلى المعايير الدولية بالرجوع و 

من تفاصيلها بسبب  تعريفها أو الوقوف على أيدون التطرق الى في أكثر من معيار،  االدارة
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على  ،غير الكميةالملموسة و غير خاصيتها المتقلبة و عن  وقياسها وذلك ناتجصعوبة ضبطها 

يق بعض المعايير بشكل تطب عندالجوهرية  الشروطو  النقاط ورودها كأحدو  ذكرها مباشرةالرغم من 

 .  (IASB, 2016)الممارسات المحاسبية  اجباري في

في المعايير الدولية يجاد اطار يعرف فيه مفهوم النية إ ستحاول الباحثة في هذه الدراسةو  

 تعتبراذ  تفسيرها في الشريعة االسالميةو  امن واقع تعريفه د  مستم ،IFRSs التقارير الماليةالعداد 

االسالم  وجدت في كون النية بشكل مفصل، شرح مفهوم النيةالجهة الوحيدة التي تطرقت الى 

ألن العبادات رتب رتب العبادات عن بعضها البعض، لتمييز و  العادات،للتفرقة بين العبادات و 

عبدالملك بن لقول  العابد قصده بنيته في كل عبادة على حدة، دفيجر  ،درجات عند اهلل تعالىو 

مما يتعلق بكيفية النية: تمييز األداء عن القضاء" )الجويني، : "و -رحمه اهلل -عبداهلل الجويني

6002.) 

 مشكلة الدراسة ( 0-7)

األعمال و  الواضحة السلوكياترة و عمل وجهان، وجه ظاهر يتعلق بالتصرفات المعب   لكل  

  .األعمالهذه التصرفات والسلوكيات و ، ووجه خفي يتعلق بالنية التي تكمن وراء المعلنة

اسبية أن الممارسات المح إذتختلف التصرفات المحاسبية عن غيرها من التصرفات، و 

تبدو مسألة النية أحيانا معقدة، لقصد الكامنين في نفس المتصرف. و االنية و المتعددة تنبثق من 

ومن الممارسات التي تتعلق بتفصيل النية على سبيل في أحيان أخرى تبدو جلية واضحة، لكنها 

و المصروفات، أ لرسملة االستخدام المقصود لألصول غير المتداولة لوضع حد  المثال ال الحصر 

ومن الهدف الذي  Income Smoothing تجميل الدخلفي ادارتها لألرباح و ات االدارة اجتهاد
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، أو غير ذلك من الممارسات المالية وفقا للقصد من اقتنائها تصنيف االدواتعادة كإ ،تنشده

 المحاسبية.

 اطار محدد لمفهوم النية تكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود تعريف صريح وواضح أوو 

تكراره في المعايير من  من كثرة على الرغم IFRSsالعداد التقارير المالية في المعايير الدولية 

من ناحية  في كثير من الممارسات المحاسبية كمحدد رئيسي لهادخوله كحجر زاوية ناحية، و 

خاصة عند االعتراف المبدئي ال يتم االفصاح عن النوايا و العملي  في الواقع ، حيث أنهأخرى

النية في قياسها الكمي مما يؤدي الى تضليل متخذي القرارات الذين يستندون في بالبنود التي تدخل 

بالرغم من أن المعايير الدولية العداد التقارير  ة،ائم المالية والمعلومات المرفققراراتهم على القو 

 صراحة على وجوب اإلفصاح عن النية.المتعلقة باالفصاح تنص  IFRSsالمالية 

قواعدها جوع أو االستناد إلى أطر النية و تأطير مفهوم النية فانه يمكن الر  غاياتلك و للذ

 التصرفات الخفية القابعة خلف التصرفات المعلنة الشريعة االسالمية باعتبار أنالتي تطرقت لها 

 بد وأن يتم ضبطها وفق المعتقدات الدينية. ال

من الشريعة االسالمية  مستمد  للنية تأتي هذه الدراسة القتراح اطار مفاهيمي ، ومن هنا

م ادراجه ضمن األعمال المحاسبية بحيث يكون نموذج افصاح يتوتكييفه حسب التصرفات و 

 بالقوائم المالية. المرفقة المالحظات

 ( أسئلة الدراسة 0-3)

 :الرئيس التاليتم صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال  بناء على ما تقدم

مستمد   IFRSs لنية في المعايير الدولية العداد التقارير الماليةهل يمكن وضع اطار مفاهيمي ل

 المرفقة بالقوائم المالية؟ ضمن االفصاحاتادراجه و  من الشريعة اإلسالمية
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 : تاليةاألسئلة الفرعية ال هيتفرع عنوفق السؤال الرئيس السابق، فإنه و 

 ؟تصنيفهاو قياسها التي تتضمنها القوائم المالية و  البنودواالعتراف بلنية عالقة بين اهل يوجد  -0

افصاحات تتعلق بتوثيق النية  IFRSsتتضمن المعايير الدولية العداد التقارير المالية هل  -6

 التصريح عنها؟و 

تعديل نية يمكن االستفاده منه في وضع و لل ا  مفاهيمي ا  هل تتضمن الشريعة االسالمية اطار  -3

 ؟ IFRSsالتقارير المالية  المعايير الدولية العداد

 أهداف الدراسة( 0-4)

 :التاليةراسة الى تحقيق األهداف تسعى هذه الد 

 قواعدها في الشريعة االسالمية.رف على االطار المفاهيمي للنية و التع -0

ادراجه و  IFRSs د التقارير الماليةلنية في المعايير الدولية العدال وضع اطار مفاهيمي  -6

 االفصاحات المرفقة بالقوائم المالية. ضمن 

 التعرف على مواضع تسكين النية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية. -3

 .يكون للنية دور هام فيهاالتعرف على الممارسات المحاسبية المقبولة التي  -4

  أهمية الدراسة( 0-5)

واضح  تعريفيجاد ال تفتقر IFRSsالمعايير الدولية العداد التقارير المالية  ال تزال

، ، سواء كان ضمن اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية أو ضمن المعايير ذاتهالمفهوم النية مباشرو 

  .تطبيق بعض المعايير الواردة ذكرها كأحد المرتكزات األساسية أثناءعلى الرغم من 
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الحقائق المبهمة  هاالطبيعة الالمادية التي تنبثق عن يعود إلىهذا القصور السبب في لعل و 

لذلك تكتسب هذه الدراسة  ي القوائم المالية.اهرة لسلوك معد  الخفية الكامنة خلف التصرفات الظ

إلعداد  النية المذكورة في المعايير الدوليةلوضع اطار مفاهيمي يوضح ماهية  أهميتها بأنها محاولة

التي تضمرها الجهات  الخفيةنية الحلقة الوصل المفقودة بين ، وتحديد FRSs التقارير المالية

الذي يقيس  في هذه القوائم، ليكون بمثابة الضابطانعكاساتها الفعلية لمعنية باصدار القوائم المالية و ا

الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بأصحاب العالقة،  والعدالة المصداقيةدرجة الموثوقية و 

  .القوائم الماليةب ضمن االفصاحات المرفقة الدراجهايجاد وسيلة او 

نووية هو حديث النية الذي يرويه عمر الأول حديث يذكر باألربعين ومن أصح األحاديث و 

إنما األعمال بالنيات،  ”-وسلمصلى اهلل عليه -قال رسول اهلل :بقوله-عنهاهلل  رضي-الخطاببن 

نما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى اهلل ورسوله، ومن كانت و  ا 

 (.0/2ه إلى ما هاجر إليه" )صحيح البخاري،ينكحها فهجرتهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

 طاستنباغير قابلة للنقاش، ارتأت الباحثة القية في الفكر االسالمي ثابتة و بما أن المعايير األخو 

سسها من خالل دراسة أ IFRSsتعريف للنية المذكورة في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

وشامل متكامل قواعدها الواردة في الشريعة االسالمية، انطالقا من مبدأ أن الدين االسالمي دين و 

 المالية.مجاالت الحياة االنسانية بما فيها المعامالت  لجميع

 حدود الدراسة ( 0-6)

  .6002و 6002على القوائم المالية خالل الفترة  تم اجراء هذه الدراسةالحدود الزمانية: سي

المدرجة في سوق عمان  المساهمة العامةالحدود المكانية: سيتم اجراء هذه الدراسة على الشركات 

 المالي.
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 ( محددات الدراسة 0-7)

وع الدراسة على المستوى المحلي والعربي مرتبطة بنفس موضالسابقة العلمية الدراسات ال ندرة -0

 الدولي.و 

 نيته.بط لمعرفة ما تسره نفس االنسان و ضواأو  معاييرعدم وجود  -6

 استحالة قياس نية االنسان كميا مما يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بها. -3

  مصطلحات الدراسة( 0-8)

 (.6000)الزركشي،  مقترنا بفعله الشيءقصد : Intention النية

مجموعة األوامر واألحكام االعتقادية والعملية التي  : Islamic Religionالشريعة االسالمية

  (.0991يوجب اإلسالم تطبيقها لتحقيق أهدافه اإلصالحية في المجتمع )الزرقا، 

بربه، وعالقته أو هي: النظم التي شرعها اهلل أو شرع أصولها ليأخذ اإلنسان بها نفسه في عالقته 

 .(6000 شلتوت،) بأخيه المسلم، وعالقته بأخيه اإلنسان، وعالقته بالكون، وعالقته بالحياة

 Conceptual Framework of Financial االطار المفاهيمي للقوائم المالية

Reporting :الصفات النوعية للمعلومات التي يحدد أهداف القوائم المالية و  الذي ارهو االط

القياس المتعلقة بها وفقا لمنظور مجلس مفاهيم االعتراف و و  عناصر القوائم الماليةو  نهاتتضم

 .(6002)جعارات، IASBمعايير المحاسبة الدولية 

 al Financial Reporting Internationالمعايير الدولية العداد التقارير المالية

Standards (IFRSs) :  مجلس  وتفسيراتها صادرة عنهي مجموعة من القواعد المحاسبية

 :(2017)جعارات، تتضمن، و IASBمعايير المحاسبة الدولية 

 . IFRSsالمعايير الدولية العداد التقارير المالية  -0



8 
 

والتي صدرت  International Accounting Standards (IASs)معايير المحاسبة الدولية  -6

 من لجنة معايير المحاسبة المالية.

 International Financialالتي تصدر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  التفسيرات -3

Reporting Interpretation Committee  (IFRIC). 

 Standingالتفسيرات التي صدرت عن لجنة تفسيرات معايير المحاسبة الدولية  -4

Interpretation Committee  (SIC). 

صياغة مخرجات النظام : of Financial Statement Presentationعرض القوائم المالية 

مرفقة وهي القوائم المالية، و المحاسبي بمعلومات كمية في تقارير تصدر لغاية االستخدام العام 

 بمعلومات نوعية عن محتويات هذه القوائم.

 :وهمامالية تتوفر فيه شرطا االعتراف هو ادراج بند معين في القوائم ال :Recognitionاالعتراف 

لى المنشأةية تدفق المنافع المستقبلية من و ( احتمال0  .ا 

 .( امكانية قياس هذه المنافع بموثوقية6

لتوقف عن ادراج بند معين في القوائم المالية بسبب ا :Derecognition االعتراف التوقف عن

 عتراف أو كالهما.اال يطء أحد شر انتفا

 عند االعتراف المبدئي بهيتوافق مع النية المقصودة  مابند  تضمين :Classificationالتصنيف 

 . (6002)جعارات، 
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بين الفئات التي تصنيف بنود القوائم المالية اعادة  :Reclassificationاعادة التصنيف 

 تتضمنها عناصر القوائم المالية.

عنها في القوائم  التي يتم االعتراف بها والتقرير للبنودمنح قيم نقدية  :easurementMالقياس 

( القيمة القابلة 3، )( التكلفة الجارية6)، ( التكلفة التاريخية0تتضمن أسس القياس: )، و المالية

 .(2017جعارات،الحالية )( القيمة 4) للتحقق،

المبدئي ببند معين وفق أسس  القياس الالحق بعد اإلعتراف :measurementReعادة القياس إ

 .IFRSsالقياس التي تتضمنها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

مجموعة من المعلومات تزود بمواصفات تفصيلية عن البنود  :الحظات المرفقة بالقوائم الماليةالم

قائمة المركز المالي،  ،خرالدخل الشامل اآلاألرباح والخسائر و )قائمة التي تتضمنها القوائم المالية 

لكن و  توصف في القوائم المالية ال يالتقائمة التدفقات النقدية( و ئمة التغيرات في حقوق الملكية، و قا

 . IFRSsيتم االفصاح عنها استنادا الى المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

 

 

 

 

 



10 
 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 المقدمة( 7-0)

 ( النية في الشريعة اإلسالمية7-7)

 وتطورها IFRSs( نشأة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 7-3)

( مواضع تسكين النية في الممارسات المحاسبية وما يقابلها في الشريعة 7-4)

 اإلسالمية

عة والشري IFRSs( النية بين المعايير الدولية العداد التقارير المالية 7-5)

 اإلسالمية

 IFRSs( توقيت النية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 7-6)

والشريعة  IFRSsتهذيب النية بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  (7-2)

 اإلسالمية

 ( الدراسات السابقة7-8)
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةاألدب النظري و 

 مقدمةال( 7-0)

الشريعة االسالمية  النية في مفهوم على الدال  يتضمن هذا الفصل عرضا لألدب النظري 

تطبيقها على ما يقابلها في المعايير الدولية العداد التقارير (، و مكانها، توقيتها، حكمها، )تعريفها

للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع النية سواء كانت من منظور  عرضا  و  ،IFRSsالمالية 

 تفصيال بذلك: يليفيما و  .محاسبي، أو من منظور ديني

 ( النية في الشريعة االسالمية7-7)

المرادفات التي تتفق معها في من خالل ، أو بلفظها مباشرة القرآن الكريمالنية في  ذكرت

 ،وية الشريفةاألحاديث النبفي العديد من   يقابله بالمعنىكما  وردت بنفس اللفظ أو بما  المعنى.

منزلتها فضلها و النية و  مفهوم شرح في االشارة إلى الفقهاءعن السلف الصالح و  نقل ماضافة إلى إ

 .سالم العظيمة في اإل

 ما يلي: من األمثلة على ذكر النية أو ما يقابلها في المعنىو 

 في القرآن الكريم أ(

ُروا إ الا "  تعالى: قولهفي  ذكرت بلفظ االخالص، -1 ا ُأم  م  ين  ل ُه الدِّين  ُحن ف اء  و  ل ي ْعُبُدوا اللاه  ُمْخل ص 

ة   يُن اْلق يِّم  ذ ل ك  د  ُيْؤُتوا الزاك اة  و  ة  و  ُيق يُموا الصاال  (.2:  " )البينة و 
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ذكرت بلفظ االرادة، في قوله تعالى -6

ذكرت بلفظ االبتغاء، في قوله تعالى:  -3

 الشريفة:السنة النبوية في  ب(

صلى اهلل عليه وسلم  –قال: سمعت رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –عمر بن الخطاب  حديث -0

ن  يات، و ما األعمال بالن  يقول: )إن   – هجرته فرسوله نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل و  ما لكل امرئ ماا 

فهجرته إلى ما هاجر إليه(  ينكحهامن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة رسوله، و و إلى اهلل 

 (.0/2، )رواه البخاري

ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه  -6

ها، قال عم ه فعرف  فعرافه ن   عليه رجل  استشهد فُأتي  به   اس ُيقضى يوم القيامة  ل الن  أو   إن  " وسلم يقول:

قال هو جريء، ن يُ ك قاتلت أل  ، ولكن  ، قال كذبتْ دتْ ه  شْ حتى استُ  فيك   قاتلتُ فما عملت فيها؟ قال: 

رجل  تعلام العلم وعلامه وقرأ القرآن ار، و  لقي في الن  فقد قيل، ثم أمر به فُسحب  على وجهه حتى أُ 

 القرآن، قال   فيك   وقرأتُ  متهُ عل  لم و  الع   علمتُ فيها؟ قال: ت   فعرفها، قال فما عملت   تي به فعرافه نعم هُ فأُ 

لى ب  ع  ُسح  ف ثم أمر به   قيل   ئ، فقدْ قار   قال هو  يُ ل   القرآن   قرأت  يقال عالم و  ل   تعلمت   ت، ولكنك  كذبْ 

 نعمهُ  عرفهُ ف   به   تي  فأُ  المال   أصناف   منْ  ع اهلل عليه وأعطاهُ رجل  وس  ، و  راي الن  ف   لقي  ه حتى أُ ه  وجْ 

فيها إال أنفقت فيها لك، قال  أن ينفق   تحبُ  ن سبيل  م   فيها؟ قال: ما تركتُ  ها، قال فما عملت  عرف  ف  

(  اْر في الن   ي  ألق   ه ثم  ى وجه  ر به فُسحب  عل  أم  يل ثم   جواد، فقد ق   هو   قال  يُ ل   فعلت   نك  لك  ، و  كذبتْ 

 (3002/3، رواه مسلم)
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 ة  على ني   مينُ ) الي  : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال – رضي اهلل عنه – حديث أبي هريرة -6

 (./02233رواه مسلم، ) المستحلف(

 في وجوب  اقتران العمل بالنية: ذكر على لسان الفقهاءما من بعض و 

   جل عز و   –اهلل يته، فإن عمله فليحسن ن    لهُ  أن يكمل   هُ قال بعض السلف الصالح : " من سر- 

 .(0992، البغدادي) حتى باللقمة" نيتهُ  تنإذا حسُ  أجر العبد  يُ 

  " :ه النيةكبير تصغرُ  النية، ورب عمل   هصغير تعظمُ  عمل   رب  وقال ابن المبارك".  

   رادتك نيتك   -عز وجل-اهلل  يريدُ إنما "اض: وقال الفضيل بن عي  ."وا 

  :بصالح النيةالعمل، وصالح العمل صالح القلب بصالح "وعن مطرف بن عبد اهلل قال" 

 .(6004)الحنبلي، 

 ال التي الباطنة األمور في للعمل مقياس ألنها ينتهي، ال طويل سالماإل في النية عن والحديث

 في النية عن دراستها خالل من جمعته ما بحصر الباحثة ستقتصر لذا وحده، اهلل إال عليها يطلع

 (.توقيتها مكانها، حكمها، تعريفها،: التالية المباحث

 تعريف النية في االسالم  أوال:

 (.6000العزم على الشيء )ابن منظور، النية لغة:  -
 النية اصطالحا:  -

 (.6000أفندي،)تعريف الحنفية: قصد الطاعة و التقرب إلى اهلل تعالى في ايجاد الفعل  -أ

)الزركشي، تراخى عنه فهو عزم الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده و  تعريف الشافعية: قصد -ب

6000.) 
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 إلى اهلل. على فعل العبادة تقربا   تعريف الحنابلة: عزم القلب -ج

 (.0994)العدوي، قصد المكلف الشيء المأمور به تعريف المالكية:  -د

 حكم النية  ثانيا:

 (.6000 قسم الشرع النية إلى قسمين )آل حريد،

تصحابها دائما في بداية جب اسوهي اذا شرع فيها وأنصف القلب بها و : نية فعلية موجودة -

 يزول حكمها بزوال الفعل.الفعل، و 

نية حكمية معدومة: ال يشترط استصحابها عند كل فعل، بل يبقى تاثيرها مصاحبا للفعل بشكل  -

ن ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقائها لمن أنصف بها قبل ذلك دائم  . حتى وا 

 مكان النية ثالثا:

 إن  " : - وسلم صلى اهلل عليه  –لقوله ينطقها اللسان، فال محل النية المكاني هو القلب، 

ذهب و  .(2629/2، صحيح بخاري) "تتكلمْ  أوْ  لْ تعم   سها ما لمْ فُ أنْ  ثت به  ا حد  ي م  ت  أم   عنْ  تجاوز   اهلل  

الدماغ هو ل، ألن العقل موجود في الدماغ، و ن مكانها هو العقإلى أمثل الحنابلة بعض العلماء 

 (.0992العقل معا )الفتوحي، ان مكانها هو القلب و  جماع علىلذلك جرى اال، رةمركز الذاك

 توقيت النية رابعا:

وقد األمور بمقاصدها"، قبل وقوع العمل، لقول الفقهاء: "باجماع الفقهاء يكون  ،توقيت النية

أو  : " أحب لكل من عمل عمال من صالة أو صياممد رحمه اهلل في رواية ابنه حنبلقال االمام أح

الحنبلي، )أي نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك العمل قبل فعله"  أو صدقة

 النظائر في وقت النية: " االصل أن وقتها أول العبادة ".، وقال السيوطي في األشباه و (6004
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 InternationaIتطورهاو  نشأة المعايير الدولية العداد التقارير المالية( 7-3) 

Financial Reporting Standard (IFRSs) 

تساع مظلة العولمة التي ألقت بظاللها على رقعة واسعة من مختلف دول العالم، النتيجة 

الزيادة الملموسة في أعداد الشركات متعددة  لمواكبةطرديا  باالزديادأخذت مساحة األسواق الدولية 

سواء كان مباشرا أم غير  إلستثمار الدوليالجنسيات وما يصاحبها من ارتفاع ملحوظ في معدل ا

بين  اتالتناقضفجوة أنظمة النقد الدولية وب الحاصل فيالدول بالتغير  . كما تأثر اقتصادمباشر

 التشريعات المحلية والدولية.

ة لوجود لغة موحدة تحكم وتضبط وغيرها  كل هذه العوامل أد ت إلى ظهور حاجة ملح 

وما  المالية عند اعداد القوائمالفروقات المؤدية إلى عدم الثبات  المحاسبية لتقليصالممارسات 

لذلك أصبح من الضروري إيجاد طريقة  مشاكل وتعقيدات في فهم نتائج األعمال.يترتب عليها من 

ممارسات محاسبية متقاربة وموحدة قدر اإلمكان للحصول على درجة  لوصول إلىعلمية ومنطقية ل

 ة.اإلتساق المحاسبي المطلوب

تضبطها تحكم مهنة المحاسبة، و  مبادئذلك، بدأت الدول في وضع معايير وقواعد و ل

وليين وهما مجلس عن قطبي المحاسبة األ بمعزل   لمصلحة العامةتوجهها إلى مافيه تحقيق او 

 lnternational Accounting Standards Board (IASB)عايير المحاسبة الدولية األمريكيم

. لذلك جاء Accounting Standards Board (ASB)ومجلس معايير المحاسبة البريطاني 

 International Accounting Standardsتأسيس لجنة لمعايير المحاسبة الدولية 

Committee (IASC)  محاسبيمعيار  (40) 6000، حيث أصدر لغاية نهاية عام 0923عام 



16 
 

Intrnational Accounting Standard (IAS).  تفسيرات المعايير المحاسبية  ةلجنوتبعتها

Standing Interpretation Committee (SIC) 6000، حيث أصدرت لغاية نهاية عام 

اصدار المعايير المحاسبية  قامت اللجنة بتفويض عملية 6000( تفسيرا ، ومنذ مطلع عام 34)

من لجنة  IFRSsالعداد التقارير المالية والتي تغير مسماها إلى المعايير الدولية  IASsالدولية 

، الذي أصدر لغاية IASBإلى مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASCالمعايير المحاسبية الدولية 

 International( معيارا تبعه لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير المالية 02)تاريخه 

Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)  حيث أصدرت لغاية تاريخه

وبديله مجلس معايير المحاسبة  IASCوحددت مهام لجنة معايير المحاسبة الدولية  ( تفسيرا66)

 :(6002)جعارات،  بما يلي IASBالدولية 

اعداد ونشر معايير محاسبية ذات غرض عام تراعى عند اعداد القوائم المالية، مع تشجيع  -0

 بموجبها على مستوى العالم.قبولها والعمل 

العمل بشكل عام على تطوير وتوفيق التعليمات والمعايير المحاسبية واالجراءات المتعلقة  -6

 بعرض القوائم المالية على مستوى دولي.
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ما يقابلها في الشريعة ، و النية في الممارسات المحاسبية مواضع تسكين( 7-4)

 االسالمية

 األخطاء المحاسبية  (7-4-0)

 الخطأ أ(    

حتيال والخطأ بأنه والمتعلق باال ISA 640عرف الخطأ في معيار التدقيق الدولي 

ير مقصودة في القوائم المالية، مثل الخطأ في جمع البيانات أو معالجتها، أو في تقد"تحريفات غير 

، أو تفسير خاطئ للحقائق، أو خطأ في تطبيق المبادئ محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو

     .(IFAC, 2016)أو التصنيف أو العرض أو االفصاح" المحاسبية المتعلقة بالقياس أو االعتراف 

 المثاليةالكمال و  ألن التقصيرم المالية من الخطأ و ئمعدي القوا ممارسات ال تكاد تخلوبشكل عام، 

أي ال توجد نية مبيته  ،هذه األخطاء غير مقصودة تبرتعو  ،وجلوحده عز صفة من صفات اهلل 

تنعكس الممارسات المحاسبية، و متكرر الحدوث في وارد و و  طبيعيأمر وهي بخالف الغش،  لحدوثها

في صورة عجز السجالت المحاسبية عن االفصاح بشكل صحيح غير عمدي، أو عدم كفاية 

داث جوهرية تؤثر على قرار مستخدمي القوائم االفصاحات عما حدث في الفترة المالية من أح

في  على ما ورد بناء  تأثير نية الحدوث أو التطبيق، و  المالية، بالتالي ال يمكن اعتبارها واقعة تحت

( وبدء العمل به منذ عام 0922القانون المدني األردني الموضوع في سنة ) من 0022المادة 

نية سيئة أو  يتم استبعاد أيعليه (، يفترض حسن النية مالم يقم الدليل على غير ذلك. و 0922)

ذه االعتراف به يمكن، بالتالي ال ما لم يثبت غير ذلك تدور حول محاوالت الغش والتالعب مشبوهه

 العمل. قبل وقوع النية
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 الغش ب(

والمتعلق باالحتيال  00-الفقرة أ  640ISAمعيار التدقيق الدولي  بموجبعرف الغش 

 فعل متعمد من قبل واحد أو أكثر من أفراد االدارة أو المكلفين بالحوكمة، أووالخطأ بأنه "

 .(IFAC, 2016)الموظفين، أو األطراف الخارجية" 

 مفهومين:يتضمن الغش في القوائم المالية و 

لمنشأة بشكل أفضل اظهار األداء المالي للحسابات من أجل تحقيق ربح صوري و التالعب با - 0

 Managementمن أجل تضليل وخداع مستخدمي القوائم المالية ويسمى باحتيال أو غش اإلدارة 

Fraud. 

 ختالس ان وجدت ويسمىتخفي من خاللها واقعة اال الموظفي من تصرفاتصدر عن يما  -6

  بغش الموظفين.

 :للغش عدة أشكالو 

 التزييفالتالعب و  -

 .المستنداتتعديل السجالت و  -

  .اختالس االصول -

  .متعمدسوء تطبيق السياسات المحاسبية بشكل  -

مصطلحان  التالعب هماتوصل الى نتيجة مفادها أن الغش و من الحالتين السابقتين نو 

تضليل األطراف رف، بهدف تحقيق المصالح الخفية و منحاالرادة نحو عمل مترادفان لتوجه النية و 

الرقابية، اضافة معنية بهذه القوائم، كالدائنين والمحللين والمستثمرين وغيرهم كالجهات التشريعية و ال
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بقصد الحصول الى اظهار األرباح بأحسن صورة،  التي تتجهلى أسباب شخصية تتعلق باالدارة و ا

 الرأسمالية نتيجة ارتفاع أسهم الشركات التي قد يمتلكون شيئا منها. األرباحية و على الحوافز المال

عليه نجد أن نية الغش سبقت واقعة االعتراف بالبند الذي تم التالعب به أو اخفاؤه عن  بناء  و  

لمادي الذي يظهر في صورة تحريف وتضليل تعتبر هذه النية مقرونة بتحقق الركن ا قصد، لذلك 

 المالية. القوائمموثوقية هام في صدق و ابو 

  الغشدقق الحسابات عند اكتشاف الخطأ و مسؤولية م 

أن عملية التدقيق المتعلق باإلحتيال والخطأ   640ISA ذكر في معيار التدقيق الدولي

تهدف إلى توفير تأكيدات معقولة بأن التقارير المالية بشكل عام خالية من أي تحريف جوهري 

أدلة االثبات التي تساعد المدقق في كيدات المعقولة هنا هي القرائن و التأير متعمد. و متعمد أو غ

  640ISAوقد نص معيار التدقيق الدولي  التوصل الى عدم وجود هذا التحري الجوهري في القوائم.

للمدقق  ال عالقةن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف الخطأ واالحتيال تقع على كاهل االدارة و أب

يل بالتالي تقلاطن الضعف في الرقابة الداخلية و نما تنحصر مسؤوليته بتحديد مو ا  ا، و الخارجي به

 ،اقتراح طرق التصحيح على الموظف المسؤول عن هذا الخطأحدوث األخطاء قبل أن ترتكب، و 

المتعلق بالسياسات المحاسبية، التغير في  IAS 8المحاسبي الدولي يفرض المبدأ العام في المعيارو 

على المنشأة بأن تقوم بتصحيح كافة األخطاء الجوهرية التي تخص المحاسبية واألخطاء  التقديرات

الفترات الماضية بأثر رجعي في المجموعة األولى للتقارير المالية المصرح بها لالصدار بعد 

 .اكتشافها
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 األخطاء الىاالسالم  نظرة

األعمال بمقاصدها"، بالتالي ال النوايا بقولهم: "اهرة ناتجة عن اتفق الفقهاء بأن األعمال الظ

ل ْيس  "ما انعكس عنه من أفعال ظاهرة، لقوله تعالى: اال على ما نوي في القلوب و   جزاء يترتب ال و 

يم ا ك ان  اللاُه غ ُفور ا ر ح  ا ت ع ماد ْت ُقُلوُبُكْم و  ل ك ْن م  ا أ ْخط ْأُتْم ب ه  و  ل ْيُكْم ُجن اح  ف يم  (، بالتالي 2 األحزاب: ) "ع 

بالخطأ الناتج عن الجهل ع و لم يترتب الجزاء على أعمال قام بها االنسان لكنه لم يتعمدها، مثل الوق

 ماو  والن سيان الخطأ أم تي عن زو تجا اهلل إن  : )سلمصلى اهلل عليه و  السهو، حيث يقول الرسولأو 

ال  ُيك لُِّف الّلُه ن ْفس ا إ الا ُوْسع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ْت ): قال تعالىو ، (6/ 6042)ابن ماجه،  (عليه هوااستكر  

ين ا أ ْو أ ْخط ْأن ا ْذن ا إ ن ناس  بان ا ال  ُتؤ اخ  ا اْكت س ب ْت ر  ل ْيه ا م  ، توصل سبقمن خالل ما و  (.612)البقرة:  (و ع 

قلة بالخطأ هنا ما كان سببه الجهل و  يقصدالعلماء الى أن الخطأ والنسيان من موانع التكليف، و 

ها ال حكم لما صدر عنه منقلم التكليف مرفوع عنه و  ن  ياء فإالمعرفة، فان تعرض المكلف لهذه األش

 (.6002)السعيدان،  ثم حدوثهاشرعا، بالتالي ال يترتب عليه إ

أفعاال من ارتكب ، فقد جاء الوعيد الشديد ليتعلق بالخطأ المقصود أو المتعمدلكن فيما 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن   عنه اهلل رضي هريرة أبي حديثلاالحتيال تعكس نية الغش والتالعب و 

م ل   م نْ  " :قال وسلم ل ْين ا ح  ، ف ل ْيس   ع  ح  م نْ  السِّال  ناا، و  ناا ف ل ْيس   ،غ شا  م  ، (042/0 ،)رواه مسلم " م 

، يموت يوم يموت وهو غاش يسترعيه اهلل رعيةما من عبد قوله أيضا صلى اهلل عليه وسلم: "و 

 . (32/0" )مسلم، ةلرعيته إال حرم اهلل عليه الجن  

الى تحقيق مقاصده التي يرمي إليها لكن  هالتوج  فالغش هنا هو محصلة نية صاحبها 

 منبوذة في االسالم.هذه النية السيئة مرفوضة شرعا، و ف بطريقة غير شرعية، 
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ش. تعكس نية الغش في المعامالت المالية في االسالم بيع النج  من احدى الصور التي و  

الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة  "النجش هو أن يأتي  فقال االمام الترمذي رحمه اهلل: 

مشتري به )أي قال ثمنا ال ذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر  م بأكثر مما تسوى، و فيستأ

ن  الشراء، و للسلعة( وليس من رأيه   (.211/3، الترمذي رواه) م"ما يريد أن يخدع المشتري بما يستاا 

الجرجاني، ) " النجش أن تزيد في ثمن سلعة وال رغبة لك في شرائها"قال الجرجاني رحمه اهلل: و 
0913.) 

لماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في أجمع العقد قال ابن بطال رحمه اهلل: "و 

وقد جاء ذلك في رواية عن ذلك، فقال جماعة من أهل الحديث: "إن البيع فاسد"، البيع إذا وقع على 

 (.6002)السعيدان، كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه" اعن الحنابلة إذمالك، وهو المشهور 

 بينو  IFRSsلدولية العداد التقارير المالية من باب الربط بين نية الخطأ في المعايير او 

وجوب د توقيت النية التي تسبق الفعل و ، وجدت نقطة االلتقاء عننية الخطأ في الشريعة االسالمية

االعتراف بالخطأ مهما كان نوعه وتصحيحه. حيث أنه يحدث كثيرا في المزاودات التي تهدف إلى 

نجش، مما يؤدي إلى الوصول إلى قياس مبدئي لألصل تحديد قيم األصل، تفعيل أو وجود لمفهوم ال

ذا حصل ذلك فال مجال إال   إثبات السلعة بقيمتها في السجالت  بأكثر من قيمته العادلة، وا 

جوب االعتراف بخسائر االنخفاض أو التدني الزالة التضخيم في قيمة األصل إلى و المحاسبية، ثم 

 قيمته.
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 البدائل المحاسبية (7-4-7)

القوائم  ه معد  ميل نفسي يوج  ايحاء فكري و تتدخل النية في السلوكيات المحاسبية على هيئة 

الى  واضحل منفعة، مما يشير بشكل أفضيل األنسب الذي يحقق أكبر عائد و المالية الختيار البد

في ظل وجود  IFRSsالعداد التقارير المالية  المرونة التي تتمتع بها المعايير الدوليةدرجة الحرية و 

أساليب و  المحاسبية البديلة، السياسات، و المحاسبي بدائل القياسك. بدائل متعددة للمارسات المحاسبية

التقديرات المحاسبية المتبعة داخل كل منشأة، وهي عبارة عن مجموعة من الطرق واألساليب 

يؤثر االختالف في اختيار على مستوى المنشآت اإلقتصادية، و المحاسبية التي يتم اإلختيار من بينها 

اختيار سياسة معينة أو من وراء نية التظهر  بذلكو احداها دون األخرى على القياس المحاسبي، 

الموجودة في قائمة من خالل البحث في النتائج الكمية تقدير ما بصورة واضحة في القوائم المالية 

 لمحاسبية.المركز المالي تبعا لبديل معين في السياسات أو التقديرات ا

االعتراف بالبند الذي تتعدد أساليب قياسه وتتأثر بالسياسات أو عند يتوجب على المنشأة و 

االفصاح عن أسباب مقنعة الختيار الطريقة التي ارتأت أنها  المحاسبية المتعددة ضرورة   التقديرات 

تستخدم لمعالجة نفس التقديرات التي مصالحها، ومن األمثلة على بعض السياسات و المثلى لتحقيق 

 :مالية في نفس المنشأة االقتصاديةاألحداث ال

  .Inventory Pricing المخزونتسعير طرق  -0

 Residual)قيمها المتبقية و لألصول غير المتداولة،  (Useful life)تقدير العمرالنافع  -6

Values)  فقا لما تضمنه المعيارالك السنوي و االهت مصروفألغراض احتساب IAS 16  المتعلق

كان  من أسلوب إلى آخر، علما بأن التغيير في أسلوب االهتالك بالممتلكات، المنشآت والمعدات
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فقد تم اعتباره  IAS 16في المعيار  لكن وفقا للتغيرات األخيرةفي السياسة المحاسبية،  ر تغييرا  يعتب

على  يقتصر أثره، و ارتبط بالتغير في كيفية استهالك منافع األصل اإذفي التقدير المحاسبي  تغييرا  

 .، وبخالف ذلك يعتبر تغيرا في السياسة المحاسبيةالفترات المستقبليةالفترة المحاسبية الحالية و 

  .Fair Value تقدير القيمة العادلة -3

الستخدام وفقا القيمة في ا تقديرمعدل الخصم لغايات و  Cash Flowsتقدير التدفقات النقدية  -4

 .المتعلق باالنخفاض في قيم األصول IAS 36 لما تضمنه المعيار

 .الديون المعدومةتقدير الديون المشكوك فيها و  -2

 .تقدير التقادم التكنولوجي في األصول غير المتداولة لغايات تقدير خسائر االنخفاض فيها -2

المتعلق بالسنة المالية كما تضمنه  دلغايات احتساب النفارد الطبيعية تقدير االحتياطي للموا -2

 (.6002)جعارات،  تقييم الموارد المعدنيةالمتعلق باكتشاف و  IFRS 6المعيار 

لمنشآت االقتصادية لمباشرة  غير المعايير الدولية سمحت بطريقة أن ترى الباحثة هكذا و 

ما يدور خلف  نواياها والتي قد تتمثل في باستغالل البدائل المسموحة لتحقيق مآربها التي تحقق 

يبي عن طريق زيادة األرباح أو تضخيم األصول عن طريق تقليل التقديرات، أو تقليل العبء الضر 

 لمستخدمي هذه القوائم،على حساب تقديم معلومات مضللة  ولو كان ذلك، زيادة هذه التقديرات

المالية من اطارها المفاهيمي للتالعب بالقوائم التي نصت عليها المعايير ضالنوعية  الصفاتمستغلة 

ظهار أو ما  للشركة بشكل مخالف للواقعونتيجة األعمال وحقيقة التدفقات النقدية المركز المالي  وا 

 .المالية يجب أن تكون عليه القوائم
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قد يقع ف وليس شرطا أن يكون التقدير الخاطئ ناتج عن سوء نية من وراء اختياره، 

عدم امتالكه الخبرة أو  المعلوماتبسبب قلة  انا بالخطأ عند اختيار التقدير المناسبالمحاسب أحي

لزمة لتحقيق أغراضها الدولة من تشريعات محلية م ما تفرضهبسبب الكافية للقيام بهذه المهمه أو 

 الذي ال يترتب عليه أي شك في نيته.ديره تحت بند الخطأ أو االلزام و بذلك يقع تقالضريبية، و 

ذات  اتلمعيار أو التفسير يتم اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وفقا لما ورد في او 

مجال للشك في نية الشركة من  االختيار إما الزاميا نصت عليه المعايير، وهنا ال، ويكون هذا العالقة

اصة خو الكامن خلف نواياها حكمها الشخصي  بشكل اختياري يسمح لالدارة باستخدام، أو هاختيار ا

نيتها في دائرة الشك الذي يلزمه  ياسة إلى أخرى، فتضع المنشأةإذا قامت المنشأة بالتغيير من س

 ه في المالحظات المرفقة بالقوائم المالية.مقنع يفصح عنتبرير كاف و 

لكل بند من  تعديل الرصيد االفتتاحي عن طريقبأثر رجعي،  السياسة الجديدةيتم تطبيق و 

من ثم عكس أثر تغيير ، و معروضةفي أول فترة مالية  يتأثر، وذلكالذي قد بنود حقوق الملكية 

إن كان األمر يتعلق  السياسة المحاسبية على األرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي االفتتاحية

. واذا لم تستطع المنشأة التطبيق بأثر رجعي، فيتوجب عليها تحديد التأثيرات بمصروف أو دخل

 ية االدارةن أن بهذا نرىو ، تغير لفترة سابقة معروضة أو أكثررة أو األثر التراكمي للالخاصة بالفت

االفصاح. أما د العرض واالعتراف والقياس و بالتحديد عنمها مباشرة في القوائم المالية و عكست معال

رة الحالية و يمتد من الفت االعتراف بالتقدير الجديد اعتبارا   بتغيير التقديرات المحاسبية، يتمفيما يتعلق 

  الى الفترات المستقبلية.
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في استخدام  IFRSsالعداد التقارير المالية  رأي مجلس معايير المحاسبة الدولية

 األحكام الشخصية في الممارسات المحاسبية

على بموجب االطار المفاهيمي للقوائم المالية  IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية  وافق

غير مضللة في بعض  بيانات ماليةلى إ للوصولاستخدام أحكامها الشخصية  السماح لالدارة 

مر تحديدها الى اجتهادات أ، بالتالي ترك قاطع والتي لم يرد فيها نص صريحالمعايير ذات العالقة 

للوصول الى  الخاصةساليبها أممارسة المثالية لها لفرصة بهذا أتيحت الو االدارة وفق ما تراه مناسبا، 

، مستخدمة األسلوب في ذات الوقتو  في اعداد قوائم مالية غير مضللة، المتمثلةأهدافها المعلنة و 

ع مستخدم القوائم ، مما يؤدي الى وقو المرجوة في تحقيق أغراضهايكمن خلف نيتها و الذي يناسبها 

اإلجتهادات حكام و ة إن كانت نتيجة األته المتخذايؤثر بدوره على قرار  الذيببعض التضليل و 

 الشخصية أكثر تضليال.

عن كيفية  يكافالفصاح المرتبطا بايجب أن يكون  هذا االجتهادأن  ترى الباحثة لذلك،

التمثيل الصادق والعرض العادل وخاصة النوعية  الصفاتالتوصل الى هذا الحكم الشخصي لتعزيز 

 .للقوائم الماليةتي نص عليها االطار المفاهيمي ال

 البديل األنسب في االسالماختيار 

تسييس أمورهم واعداد جيوشهم المسلمون يتخذون القرارات في ر االسالم و و ظهمنذ بداية 

ى االسالم إلى التخطيط الموعظة الحسنة، فقد دعونشر دينهم الحنيف وعقيدتهم السمحة بالحكمة و 

الختيار الرأي األفضل قبل اتخاذ القرارات  في الرأي الشورىالمالئم لحياة المسلمين والمشاركة و 

متابعة تنفيذه للتأكد من تحقيقه لألهداف التي وضع من والبديل األنسب، ومن ثم مراقبة هذا البديل و 

ن  " الدليل على ذلك ما قاله تعالى مخاطبا النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم: و أجلها،  ف ب م ا ر ْحم ة  م 
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ْرُهْم ف ي اللاه  ل ْنت  ل ُهْم و   ش او  ْنُهْم و اْست ْغف ْر ل ُهْم و  ْول ك  ف اْعُف ع  ْن ح  ْنف ضُّوا م  ل يظ  اْلق ْلب  ال  ل ْو ُكْنت  ف ظًّا غ 

كِّل ين   بُّ اْلُمت و  ل ى اللاه  إ نا اللاه  ُيح  كاْل ع  ْمت  ف ت و  (، كما روي عن أبي 029 )ال عمران: " اأْل ْمر  ف إ ذ ا ع ز 

 .(0992حبان، ) ) لم يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهلل(ي اهلل عنه أنه قال: هريرة رض

من األدلة على ذلك أن الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم استشار الصحابة رضوان اهلل عليهم في و 

يوم بن منذر رضي اهلل عنه، و  باباختيار المكان الذي ينزل فيه المسلمون يوم بدر، وأخذ برأي الح

  -رضي اهلل عنهما  -ن يد  بمشورة السعْ عمل حد و التي أشارت بالخروج إلى أُ األغلبية حد قبل برأي أُ 

أمر بحفر الخندق حزاب عمل بمشورة سلمان الفارسي و يوم غزوة األ"، و سعد بن عبادةسعد بن معاذ و "

غيرها . و ريادتها آنذاكهول من عبقرية هذه الفكرة و الذمما أصاب قريش باالستغراب و حول المدينة 

يل ما أخذ رأي أكثر من جهة عند اختيار بدو وجوب الـتأني  على ة في مضمونهاال  من األمثلة الد

 (.0992للوصول إلى المنفعة القصوى )حبان، 

  (Mirza & Holt,2014)فرضية االستمرارية  (7-4-3)

، االستمرار في العملعند اعداد القوائم المالية، يتوجب على االدارة تقييم قدرة المنشأة على 

الطرق  يتحقق ذلك باتباعو   تصفية أو تقليص حجم عملياتها.ل لديها التأكد من عدم وجود النيةو 

التي تعتبر بمثابة مؤشر يستدل به ليل النسب المالية ذات العالقة و الكمية اعتمادا على تحالتحليلية و 

المتعلق بعرض القوائم  IAS 1االستمرارية، وذلك وفقا لما ورد في المعيار عند االفصاح عن فرضية 

المتعلق باألحداث الالحقة للفترة االبالغية والذي نظر إلى  IAS 10المالية، لذلك ورد في المعيار 

 رة الالحقة.االستمرارية أو انعدامها حدث معدل خالل الفت
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في قدرة المنشأة  تشككوفي حال توفرت لدى االدارة أدلة مادية تتعلق بأحداث أو ظروف 

على االستمرار، ينبغي ذكر ذلك في تقرير المدقق وفي االفصاحات المرفقة وذلك وفقا  لما ورد في 

 والمتعلق باالستمرارية. ISA 570معيار التدقيق الدولي 

 العملمرار برأي اإلسالم في نية االست

يشجع اإلسالم على االستمرار في العمل وعدم التوقف، كونه سببا في تحصيل الغايات 

 -رضي اهلل  -أبي هريرة  عن رويحيث  ان لديمومة االنتفاع من العمل،وادراك المقاصد، وهو ضم

يا  منكم عمله، قالوا: وال أنت   أحد   ينجي   : ) لنْ -سلمصلى اهلل عليه و  –عنه قال: قال رسول اهلل 

وا وروحوا، وشيء من دُ اغْ وا وقاربوا، و دُ . سد  دني اهلل برحمتهاهلل ؟ قال: وال أنا، إال أن يتغم   رسول  

 (.2423/3 ،رواه البخاري) القصد القصد تبلغوا(الدجلة، و 

: أي - صلى اهلل عليه و سلم –قالت: سئل النبي  –رضي اهلل عنها  –عن عائشة و 

ن قل( مال أحب إلى اهلل؟ قال: أدومها و األع  (.2422/3، رواه البخاري)ا 

ام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة واالخالص نقل ابن حجر عن النووي قوله: "بدو و 

ى الكثير المنقطع االقبال على اهلل بخالف الكثير الشاق، حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد علو 

كانت نيته لوال المانع حق من كان يعمل طاعة فمنع منها و قال ابن حجر: "هو في ة". و أضعافا كثير 

نصه عند أبي داود: عن أبي بردة عن أبي ورد ذلك صريحا عند أبي داود"، و  وم عليها؛ كماداأن ي

غير مرة وال مرتين يقول: " إذا كان العبد يعمل  –صلى اهلل عليه و سلم  –موسى قال: سمعت النبي 

عند ح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم". و عمال صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصال

ما من قال: ) –صلى اهلل عليه وسلم  –أخبرته أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها –النسائي أن عائشة 

 كان نومه صدقة عليه(له أجر صالته و  كتب اهللامرئ تكون له صالة بليل فغلبه عليها نوم إال 
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؛ يستدل من كل ماسبق ذكره أن استحضار نية االستمرارية في . وبهذا(0241/0، )رواه النسائي

هذه هي نقطة االلتقاء بين نية االستمرارية التي اشترطتها ع به شرط لديمومته، و و العمل قبل الشر 

 عمل الصالح المذكور في الشريعة االسالمية.المعايير الدولية ونية االستمرارية في ال

في المعايير الدولية العداد  صراحةينص عليه  عن هذه النية ترى الباحثة أن االفصاحو 

من خالل عمله، كذلك يعتبر اعداد إليه على ما توصل  التقارير المالية من خالل تقرير المدقق بناء  

 لفرضية اإلستمرارية. غير أساس التصفية هوتفعيلعلى القوائم المالية 

  المقاصة الضريبية (7-4-4)

االلتزامات الضريبية الحالية في قائمة ين الموجودات الضريبية الحالية و اجراء مقاصة ب يتم

النية لسداد هذا االلتزام المفروض من قبل لديها الحق القانوني و  المنشأةت المركز المالي  فقط اذا كان

 IAS 12معيار المحاسبة الدولي نالحظ أن نية السداد قد وردت في في آن واحد و  السلطة الضريبية

 ضبطها.تفاصيلها وطرق اثباتها و ، لكن دون التطرق إلى المتعلق بضرائب الدخل

 في االسالم نية السداد

تجاه غيرها من الجهات كالجهات الضريبية وغيرها داء الحقوق الواجبة على المنشأة أإن 

 في ، كاإلكراههذه النيةيت من غير استشعار دأما اذا أ تتجه إلى السداد، نية حسنةتحتاج الى 

اب. بذلك تكون قد افتقرت الى األجر والثو الحجر، فانها تقبل لكنها تفتقر إلى نية أدائها، و  عمليات

ي ما ورد فنية السداد عند اجراء المقاصة الضريبية،  وجوب استحضارعلى التي تحثنا من األدلة و 

أخذها يريد اتالفها أتلفه  منلناس يريد أداءها أدى اهلل عنه و من أخذ أموال ا) صحيح البخاري مرفوعا

 (.6002)السعيدان،( 6622/3 ،البخاريرواه )اهلل( 
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التي و االلتزامات الضريبية هي حق مشروع للدولة يقع على كاهل المنشأة ترى الباحثة أن ف

سداده، فال بد من وجود القناعة المنشأة توجب عليها  على التزام بالتالي هي ،للمجتمعالدولة تسنها 

والنية الحسنة لسداد هذا الدين، ويمكن التعرف على ذلك من خالل ديون الغير على المنشأة 

Payable أم مخالفتها، كذلك يمكن التعرف  والوقوف على سياسات التحصيل وهل يتم االلتزام بها

، فكثرة الديون المعدومة تدل على عدم Receivableعلى الغيرأة على ذلك من خالل ديون المنش

تحصيل هذه الديون، وزيادة فترة التحصيل على مدة االئتمان الممنوحة، وقد يكون ضمن ذلك عدم 

 .وجود نية للسداد أو التحصيل عند نشوء الذمم المدينة أو الدائنة

 اندماج األعمال (7-4-5)

في بعض األحيان تقوم بعض الشركات باالستحواذ على شركات أخرى، لكن ليس 

 السوق.في التخلص من منافس  نيتها فيالستثمارها في تحقيق األرباح كما هو معتاد، لكن لتحقيق 

 تتغاضى عن أو بنشاط، المكتسبة المالية غير األصول استخدام عدم المستحوذة الشركة تنوي قدف

مصاريفها على األبحاث والدراسات،  تقوم بهدر، و لها استخدام وأفضل ألعلى وفقا هااستخدام

الضعاف موقفها المالي دون أن تدر عليها أي أرباح، فتضعف مركزها المالي وتتخلص منها بشكل 

 .(Ernest & young, 2016)قانوني، وال تفصح عن هذه النية في القوائم المالية 

 ةالمالياعادة تصنيف األصول  (7-4-6)

قد أجازت و  ،ئهاعند اقتناقصدها ف األصول المالية بنية المنشأة و ترتبط اعادة تصني

إعادة تصنيف األصول المالية إذا حدث تغير في  IFRSsالعداد التقارير المالية  المعايير الدولية

الحقيقية خلف اعادة تكون النوايا قد و  نية المنشأة من إقتنائها، أو إذا لم تعد قادرة على اإلحتفاظ بها.

تقوم المنشأة باختيار وقت معين لتحويل هذه االستثمارات من مقتناة مثال قد ، فالتصنيف مبهمة
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إلى ) تتوجه نية االدارة الى تحويلها الى نقدية خالل سنه أو الدورة التجارية أيهما أطول( للمتاجرة 

تحقاق أو العكس، وال توجد حدود االس متاحة للبيع أو العكس، أو من أحدهما إلى المحتفظ بها لحين

وأبرز مثال على ذلك ما  (.6002)جعارات،  الموضوعيةالصدق و  إاله النوايا ضوابط تحكم هذو 

من استغالل للنوايا في عمليات اعادة تصنيف  6001حدث خالل األزمة المالية العالمية في عام 

 قائمة األرباح والخسائر.بهدف االعتراف بأرباح غير محققة في  األصول المالية

  حكم اعادة التصنيف في االسالم

ل له أثر عظيم عند اهلل تعالى، استصحابها الى نهاية العماخالص النية هلل تعالى، و  نإ

إن اهلل تعالى  "قد قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى: وله أثر في نفوس العاملين والمستفيدين منه، و 

ا عرفه وداللة على ما في أنفسهم، فإذا رد أحدهم من اآلخر شيئ وضع األلفاظ بين عباده تعريفا  

لم يرتب مقاصد أحكامها بواسطة األلفاظ. و البمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك االرادات و 

أن في النفوس من غير داللة فعل أو قول وال على مجرد ألفاظ مع العلم  تلك األحكام على مجرد ما

لم يحط بها علما، بل تجاوز لألمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به د معانيها و المتكلم بها لم ير 

أو تكلم به، و تجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به إذ لم تكن 

 م(الداللة القولية أو الفعلية ترتب الحكقاصدة إليه، فإذا اجتمع القصد و  مريدة لمعنى ما تكلمت به أو

كخروج ، كذلك لم يجز اإلسالم إعادة تصنيف كثير من األمور بعد الشروع بها، (0990)الزرعي، 

المقيد إلى قصد أو خروج المطلق إلى مقيد، كأن تنوي صدقة عن نفسك ثم بعد اخراجها تعيد النية 

نفسك، وهذا بأن تكون عن أحد والديك، أو تدفع صدقة عامة غير مقيدة ثم بعد اخراجها تنويها عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .(6002)السعيدان،  يتوافق مع مواءمة الفعل عند الشروع فيه لنية كامنة في نفس الفاعل
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  لص منهااألدوات المالية مع نية التخ( 7-4-2)

الشركات عند قياس المكاسب  في دوات المالية وسيلة للتالعباتخاذ األ من الممكن

 اظهار القوائم الماليةبها، و ، حيث يمكن تجميل الدخل حيازتهار غير المحققة المرتبطة بالخسائو 

 بالصورة المثلى. بواسطتها

للمتاجرة أو متاحة للبيع أو غير  تصنيف األدوات المالية ضمن الفئات المختلفة كمقتناة إن

، اقتنائهامن حول الهدف تتغير نية المنشأة  قدو  ،عند االعتراف المبدئي بها ذلك يرتبط بنية الشركة

بها أنها غير مجدية اقتصاديا بسبب اختالف االسس  المبدئي االعتراف بعد تكتشففمن الممكن أن 

تعيد تصنيفها من  أو استبعادهاقوم بالتخلص منها و مل بها أو ألي سبب آخر، فتالمحاسبية التي تتعا

الخسائر المرتبطة مر بالنسبة لالعتراف بالمكاسب و كذلك األو  نتائج أفضل،لتحقيق  فئة إلى أخرى

ورد في نطاق  من ضمن ماو  .ضد المخاطربها ة التي يتم التحوط بكل بند من بنود األدوات المالي

أنه ليس من السهولة بمكان الوقوف على نية الشركة بالتعامل مع  IAS 39الدولي  معيار المحاسبة

مع  تتعامل كيفافية عالية فيما تفصح عنه الشركة، و درجة شف العقد، لذلك اقترح المعيار وجود

االفصاح  ت علنية، باإلضافة إلىمدى مطابقة نيتها لما تقوم به من تصرفاالعقود السابقة المماثلة و 

 كيفية اطفاء هذه العقودتي تنفذها بما تقتنيه من عقود، و ضاربة الالجيد عن أعمال الم

 .(6002)جعارات،

  ودورها في االزمة المالية العالمية الحاليةالمقامرة األدوات المالية بين المتاجرة و 

 الذي هو المالية األداة جوهر فإن IFRSs الدولية العداد التقارير المالية للمعايير وفقا

استنادا إلى مفهوم الجوهر فوق الشكل  القانوني إلى شكلها النظر دون تصنيفها كيفية يحدد
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Substance over form، لكن من  اقتنائها. من المؤسسة وهدف نية يتم تصنيفها حسب بحيث

المتعاملين  لمالية تخصاألدوات اب التعامل نتيجةالمخاسر التي تتولد و  المكاسبإن ف منظور ديني،

 نية بذلك فإناآلخر الخسارة على أنها ربح له، و  يخسر طرف معين، يجني الطرفبها، فبينما 

)السعيدان،  نية القمارل تبييتا األحيان كون في كثير منتع األوراق المالية أشبه ما بيالتعامل بشراء و 

6002). 

 6002سادت العالم خالل عامي عند دراسة تاريخ األزمة المالية العالمية الحالية التي و 

 :، بسبب ما يليIFRSsاتجهت أصابع اإلتهام إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ،6001و

  (6009)عبود، 

 عدم إثبات اإللتزامات المستقبلية 

 عدم ضبط المعالجات المحاسبية للمشتقات المالية 

  صيرة األجل.الموجودات المالية ق إقتناءلنية اإلدارة من  محاسبية معالجاتعدم وضع ضوابط و 

  عدم وضع ضوابط لتغيير نية اإلدارة في تصنيف األدوات المالية المختلفة 

 المشكلة التي نشأت بسبب اتباع أساس االستحقاق 

باألسس تفاوت قوة اإللتزام قابية على المعلومات المحاسبية و أدى تعدد الجهات الر و 

ونة في هيكل المعايير الضابطة، إلى تشكل نقطة ضعف تتجسد بالمر  من جهة إلى أخرى الموضوعة

 من هذه الجهات :و 

  FASBاألمريكيمجلس معايير المحاسبة المالية  -

 SECالبورصة األمريكية األسهم و  هيئة -
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 IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية  -

 AICPAالقانونيين  نالمعهد األمريكي للمحاسبي -

ودة القوائم المالية الشركات في الحد من جدور البنوك و مع ذلك ال يستطيع أحد إنكار و 

ظهارها بالمواصفات التي توافق مصالحها، مستغلة الحرية الممنوحة لها في المعروضة و  إختيار ا 

 المحاسبية اإلجتهادات الشخصية في التقديراتبية التي تالئمها واستخدام األحكام و السياسات المحاس

 التحكم في حجم اإلفصاحات المقدمة.و 

أو كان جشع البنوك األمريكية الذي دفعها إلقراض األموال إلى جهات غير مؤهلة حيث 

لشراء  بها المعمول)أفراد، مؤسسات( متجاهلة قوانين التسليف ذات تصنيف إئتماني منخفض 

 العقارات المختلفة، سببا رئيسيا في حدوث األزمة المالية العالمية.

األمريكية تركض الهثة البنوك جعل وقد كانت أسعار العقارات آنذاك في تزايد مستمر مما 

من الفوائد المفروضة على القروض التي تقدمها للمنتفعين رباح الربوية التي يمكن أن تجنيها وراء األ

الفوهة ف انقلب السحر على الساحر،الحسبان عندما تغيرت التوقعات و  . لكن حدث مالم يكن فيمنها

على رأسها إرتفاع أسعار النفط نتيجة إرتفاع مستلزمات اإلنتاج والطاقة و التضخمية التي نشأت 

لناس عن ، فعزف اائدة الذي ارتفع بصورة مفاجئة وسريعةانعكست على معدالت سعر الف، قد آنذاك

لمقدمة من اامتنع المقترضون الذين اشتروا مسبقا عن السداد لضعف الضمانات شراء العقارات، و 

انهيار عدد كبير من هذه البنوك نجم عنه أزمة مالية أمريكية سرعان ما تسبب في ، مما جهتهم

المعايير الدولية إلعداد وبهذا الصدد، ظهر اتجاهان فيما يخص  عالمية.مالية تحولت الى أزمة 

 (6009)الكبيسي،  :IFRSsالتقارير المالية 



34 
 

 المسؤول األول عن التأكد من( اتجاه يحملها مسؤولية ما حدث في االزمة المالية العالمية كونها 0

بالتالي توفير حماية أكبر للمستثمر من خالل في البيانات المالية المعلنة، و  توفر الصفات النوعية

دث هو أن لكن ما ح. الشفافية العاليةلجيد و من المفترض أن تتصف باإلفصاح اتقديم بيانات 

فأين بقواعد الشفافية، األزمة لم تلتزم بمبدأ اإلفصاح و المؤسسات المسؤولة في المقام األول عن نشوء 

مالت مكاتب التدقيق في ضبط المعاو  IFRSsذهب دور المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

 مراقبتها.التي تسببت  بحدوث األزمة و 

هو  IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية بأن  ذلكيبرر و ما حدث، يبرؤها م( اتجاه يدافع عنها و 6

شفافية بالموثوقية والمعايير محاسبة دولية تجعل القوائم المالية تتسم ر بتطويجهة مستقلة ملتزمة 

درجة الصدق  ، لكن تبقى النوايا الخفية التي ال يمكن التوصل إليها عائقا في سبيل تحقيقعالية جداال

 .(6000)الحنيطي وزويلف،  المطلوبة التخاذ القرارالشفافية و 

العداد التقارير المالية  من خالل دراسة الواقع الحالي للمعايير الدولية ترى الباحثةو 

IFRSs ،بين  التباينو  مسؤولة الى حد ما عن حدوث هذه األزمة، ألنها تمتلك من المرونة أنها

معلنة بطريقة  ترجمتها إلى أهداف ربحيةو  بيئة مالئمة الستغالل النوايا السيئة هاأسطرها ماجعل

التي تتيح فرصة قوية للتالعب في البيانات وقانونية. ومن بعض الممارسات المقبولة و مدروسة 

 المالية ما يلي: 

بسعر التكلفة او  ، أن تقرر تسجيل استثماراتها العقاريةمنح المنشأة حرية االختيار ولمرة واحدة فقط -

بالقيمة العادلة، بالتالي أتيحت لها فرصة تسجيل أرباح التغير في قيمة محفظتها االستثمارية ضمن 

 .أو تخفيها في حقوق الملكية الخسائر قائمة األرباح و 
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نية المنشأة عند تصنيف أدواتها المالية اما للمتاجرة أو متوفرة للبيع أومحتفظ بها حتى تاريخ  -

الذي يتيح لالدارة فرصة المالية، و قاق، األمر الذي يصعب اكتشافه من قبل مستخدمي القوائم االستح

تسجلها بالتكلفة، لكن تخفي في نيتها تثماراتها حتى تاريخ االستحقاق و التالعب كأن تحتفظ باس

 القيمة العادلة. مفهومهنا تتالعب باألرباح من خالل ا بالتصرف فيها بغرض المتاجرة، و قصده

الناتجة عن اإلستثمار باألسهم  األرباح غير المتحققةاستغالل تقلبات أسعار السوق من خالل  -

 .رباح من سنة الخرى نقل هذه األو 

طابقته لنوايا مو  جانب اإلفصاح عن األحداث المالية كما حصلت بالفعلالذي يعاني منه القصور  -  

من الشفافية بقي عائقا أمام تقديم معلومات ذات الذي عجز عن تلبية درجة معقولة و  المنشأة الخفية

  (.6009مالئمة إلتخاذ القرار األفضل )الكبيسي، ة و جودة عالي

عند عدد كبير من  المحاسبين بينأزمة الثقة  كانت السبب في ظهور غيرهاهذه األسباب و  جميع

بسيط جزء لو و من تحمل  IASB الدولية مستخدمي القوائم المالية مما ال يبرئ ساحة مجلس المعايير

 لتسبب باألزمة المالية العالمية.من مسؤولية ا

 النظام االسالمي في الحد من االزمة المالية العالمية دور

أثبت النظام المالي العالمي التقليدي عدم أهليته للتعامل مع األزمة المالية العالمية التي 

يحد من بديل مناسب ليحل محله و البحث عن . لذلك كان ال بد من 6001 -6002حصلت عام

قُ التداعيات االقتصادية التي نجمت عنه. قال تعالى:"  ب ا اللاهُ  ي ْمح  ُيْرب ي الرِّ د ق ات   و   ُيح بُّ  ال   واهلل الصا

يأتي على الناس زمان  قال: " -صلى اهلل عليه وسلم -وعن رسول اهلل (. 622" )البقرة:أ ث يم   ك فاار   ُكلا 



36 
 

)بن حنبل/  "الربا، قيل يا رسول اهلل: الناس كلهم. قال: من لم يأكله، ناله من غبارهيأكلون فيه 

00031). 

ي جديد الشراك البلدان الصاعدة قد تعالت بعض األصوات المهتمة بانشاء هيكل مالو 

 النامية الكبرى في عملية اتخاذ القرار االقتصادي العالمي، كونها جزء ال يتجزأ من هذا النظام.و 

من ضمن هذه الحلول التي أقترحت النقاذ ما يمكن انقاذه من خسائر هذه األزمة اللجوء و 

هو ما يدعى بنظام المرابحة لذي يعتمد على نسب مالية ثابته و إلى تطبيق النظام المالي االسالمي ا

 (.6000المتزايدة ) بالربا( )الحنيطي وزويلف، في االسالم، بدال من معدالت الفائدة 

متماشية مع الشريعة االسالمية، المالي االسالمي يلزم بوجوب أن تكون المعامالت  فالنظام

مظهر من مظاهر الربا )الفائدة( والغرر)عدم اليقين واتضاح بالتالي عليها أن تكون خالية من أي و 

ْمُر  اي" لقوله تعالى:الميسر )القمار(، الرؤية( و  ا اْلخ  ُنوْا إ نام  ين  آم  اُب و األ ْزال ُم أ يُّه ا الاذ  ُر و األ نص  ْيس  و اْلم 

كما روي عن ابن عباس أنه قال:  (.90 :)المائدة "ل ع لاُكْم تُْفل ُحون   ل  الشاْيط ان  ف اْجت ن ُبوهُ ر ْجس  مِّْن ع م  

الربا ال سأله من سمعه( قال ألنهم يربون و ، قال لم؟ )، وال مجوسيا  ، وال نصرانيا  ال تشاركن يهوديا  "

 .(6000النووي، ) ل"يح

ليس على أساس مويل القائم على أساس المساواة و وفي االسالم تعطى األولوية الى الت

فيه يشار ضمنيا إلى أن الدائن أو )البنك( يعمل كوكيل . و (Kassim and Majid, 2009)الديون 

للمستلف حيث يكون ملما بالمعلومات الكاملة عن الكيفية التي سيستخدم بها المستلف القروض دون 

قد ورد عن رسول اهلل . و (Chapra, 1998)ترك أي مجال للمعلومات الغامضة أن تظهر بالصورة 

اال يكتب : وما يشهد عليه و اكاتبه." قالو الربا وموكله، وشاهديه و ليه وسلم: "لعن اهلل آكل صلى اهلل ع
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يكون داخله فاسدا، فاالعتبار بمعناه ال بصورته؛ ألن األعمال إذا أظهر في صورة عقد شرعي و 

ظر الى صوركم وال إلى في الصحيح: "إن اهلل ال ينوهذا تفعيل لمفهوم الجوهر فوق الشكل، و بالنيات 

 (.6422/6، مسلمرواه أعمالكم" )ر إلى قلوبكم و نما ينظا  أموالكم، و 

تبيع المنشأة أن  من الممارسات الربوية أيضا في االسالم ما يسمى ببيع العينة. فهوو 

، فتكون المحصلة نوع من التالعب بثمن أقلو  مرة أخرى نقدا تقوم بشرائهابثمن مؤجل ثم  السلعة

بسعر أعلى بعد فترة زمنية معينه، لكنه يسدده ، حيث أن المشتري يحصل على النقد ،يأخذ شكل الربا

، فيكون قصده بجني هذه األرباح نابع من نية االحتيال الربوي للحصول فكأنه قرض في صورة بيع

ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع على الفرق المادي بين الثمنين، لذلك 

احدى صور العينة: "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال،  قال محمد بن الحسن الشيباني فيمنه. و 

كما دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابن عمر رضي اهلل  (.0993اليمني، اخترعه أكلة الربا" )

م يقول: )إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، عنهما، قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

، )رواه أحمدعوا إلى دينكم( الجهاد، سلط اهلل عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجتركتم ورضيتم بالزرع، و 

4912/0.) 

 (6002)جعارات،  بأسهمها متاجرة المنشأة( 7-4-8)

هي ما يسمى بأسهم بأسهمها، عن طريق شراء أسهمها و  يمكن للشركة أن تقوم بالمتاجرة

المنشأة  هي أسهم المنشأة أو أدوات ملكيتها غير المتداولة سواء باعادة شرائها من قبلو  الخزينة

ية، وال يتم االعتراف بالمكاسب يتم طرح تكلفة شرائها من حقوق الملكالمصدرة أو بغير ذلك، و 

الشامل  لدخلاوال في خسارة الربح أو الاصدارها أو الغائها في  ئر المتعلقة بشرائها أو بيعها أوالخساو 
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و من قبل أعضاء المجموعة الموحدة، حيازتها من قبل المنشأة أ، ويمكن اقتناء أسهم الخزينة و اآلخر

 بأي اعتبارات يتم دفعها أو استالمها مباشرة في حقوق الملكية. يعترفو 

على الشركة الراغبة باعادة شراء أسهمها مراعاة متطلبات اإلفصاح المعمول بها خالل و 

االفصاح عنها وفقا لمتطلبات االفصاح خ تبليغها الموافقة على طلبها، و من تاري بدءا   ( أيام4مدة )

تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير الدولية العداد التقارير المالية المنصوص عليها في 

يتضمن االفصاح ما يلي )تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة ، و 6004معايير التدقيق لسنة و 

 :الصادرة عن هيئة األوراق المالية (6004لألسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 

اإلفصاح بشكل أسبوعي عن عدد األسهم التي تم شراؤها، متوسط السعر الذي تم التنفيذ عليه،  -أ

 األسهم المتبقية المنوي شراؤها. نسبة 

 عن أسباب العدول عن تنفيذ و/أو عدم االستمرار بشراء أسهم الخزينة. فصاحاإل -ب

افية المؤدية الى قناعة ، تتعالى درجة الشفبة من المنشأةلى االفصاحات المطلو إبالنظر  

ثقة أقوى بقراراتها لدى المستفيدين من قوائمها المالية. حيث أن هيئة األوراق المالية تلزم معقولة و 

ة باعادة شراء أسهمها بالتقدم بطلب من ضمن متطلباته كتابة المبررات المقنعة الشركات الراغب

ظاهرة أمام هيئة األوراق مبررات قد تكون ذات داللة واضحة و هذه ال للخوض في هذه العملية.

المالية، وفقا لما أفصحت عنه المنشأة في طلبها، لكنها قد تكون مبطنة بأسباب أخرى تقودها نية 

 منها:فاعادة شراء المنشأة أسهمها يكون لعدة أسباب،  حقيق مآربها غير معلنة.االدارة لت

 تخفيض رأس مال الشركة. 

 ذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيعع األرباح على شكل أسهم مجانية و توزي. 
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   جعل العرض أقل من الطلب عليه خالل تخفيض عدد األسهم القائمة و لزيادة ربحية السهم من

 .تزداد جاذبيته أمام المستثمر بغض النظر عن الزيادة المتحققة في سعره بالتالي 

 ثراء حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات األرباح نتيجة توزيع األرباح المحققة على عدد إل

 .أقل من األسهم القائمة

  سباب غير مرتبطة بأداء الشركةلزيادة الطلب عليها عند انخفاض أسعارها أل. 

  لحرة المتداولة لمراجعة عروض الشراء العدائية ألسهم الشركة عن طريق تخفيض عدد االسهم ا

 .بالتالي ارتفاع سعرها مما يضبط حقوق الملكية بما يحد من سيطرة بعض المساهمينو 

  انعكاس ة التزاماتها و رة خلف نية تخفيض أصول المنشأة وزيادمن الممكن أن تكون األسباب مستت

هذه الزيادة باالنخفاض في حقوق الملكية بنفس القيمة، مما يؤثر على الوعاء الضريبي للمنشأة فيما 

 يحقق مصلحتها.

  ادارة األرباح( 7-4-2)

تحت مفهوم إدارة األرباح هي احدى الممارسات المحاسبية التي تندرج ترى الباحثة أن 

التي تعتبر بشكل أو بآخر وجهين لعملة واحدة، ليس من السهولة التفريق بين المحاسبة االبداعية، و 

من جهة أخرى المالية، و فمن جهة تعبر بموثوقية عن حقيقة معينة تتضمنها القوائم حقيقتها أو زيفها. 

عب لخداع مستخدمي هذه القوائم. والضابط هنا هو البعد التالتخدم كوسيلة من وسائل االحتيال و تس

الفني الكامنين خلف نية معد القوائم المالية من تطبيقه لبعض الممارسات التي تنطوي بين القي و األخ

 هذه القوائم. ستخدمي ثناياها مقاصد خفية غير المقاصد المعلنة للم

المثيرة  للجدل، وهي ارسات الحديثة في علم المحاسبة و المم تعتبر ادارة األرباح احدى أهمو 

ممارسات متعمدة تتحكم من خاللها بالبيانات المالية، فينتج عنها تحريف في من ما تتخذه االدارة 
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بالتالي يؤثر صافي الربح، و  األداء المالي للمنشأة، يؤدي الى التأثير بشكل ايجابي أو سلبي على

في بعض األحيان  ات المحاسبة االبداعيةممارس عتبرتكما و  .ستخدمي القوائم الماليةعلى قرارات م

صدر عن نية التعمد، لعكس التالعب بالمعلومات المحاسبية كونه ة من وسائل االحتيال و وسيل

 .داء المنشأة الماليمصالح االدارة حيث يقدم صورة مختلفة عن الواقع ألرغبات و 

التالعب المفيد في النتائج المحاسبية بهدف  :” بأنه (Mulford & Coniskey, 2002) اكما عرفه

 ." عن األداء الحقيقي للشركةتصور مختلف ايجاد 

 تأخذ هذه الممارسات بعدين أساسيين:ما عادة و 

 زيادة األرباح في الفترة الحالية على حساب الفترات السابقة أو المستقبلية. -0

 تخفيض األرباح في الفترة الحالية لصالح الفترات السابقة أو المستقبلية. -6

يمكن تقسيم هذه الدوافع ادارة األرباح من منشأة ألخرى، و ية تختلف دوافع االدارة عند ممارستها لعملو 

 :(Healy & wahlen1998)لى ثالثة أقسام إ

 Contractual incentivesالدوافع التعاقدية  -0

تظهر هذه الدوافع عندما يكون التعاقد بين المنشأة مع غيرها من المؤسسات مبنيا على األداء المالي 

رة غير االدا نوايافيلجأ المدراء الى هذه الطريقة الظهار األرباح بأفضل صورة لمقابلة  للمنشأة،

زيادة الحوافز، أو الوصول الى درجة معقولة من الواضحة، كتضليل المقرضين، أوتعظيم المكافآت و 

 األمان الوظيفي بما أن المنشأة تحقق أرباح عالية بفضل اجتهادها.

 Market incentivesدوافع السوق  -6

بتحسين صورتها في أنظار ونواياها ادراة األرباح بشكل مباشر مع دوافع االدارة الذاتية  ترتبط  

لتتماشي مع تنبؤات  عن طريق زيادة أرباحها، وكذلك تحسين صورتها في السوق المالي المساهمين 
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، مما ينتج عنه ارتفاع الماليليين المتواجدين في السوق األرباح الصادرة عن  توقعات المحللين الما

 في أسعار أسهمها، بالتالي تعزيز وضها التنافسي في السوق.

 Regulatory incentivesالدوافع النظامية  -3

التشريعات الحكومية المفروضة ر األرباح المعلنة على األنظمة و ترتبط الدوافع النظامية بدرجة تأثي

تخضع الى قرارات حكومية  الرأي العام التي تكون موضع اهتمام الدولة و  المنشأةفعلى المنشأة. 

أن الزيادة في درجة التقلب في األرباح قد تجذب انتباه ، و تفرض عليها تكاليف سياسية اضافية

ا الحكومة كمؤشر لالحتكار، أما اذا اتجهت هذه التقلبات في األرباح الى النقصان، فقد ينظر إليه

 & Magrath)اضطرابها، مما يدفع الدولة إلى التدخل في الحالتين لتعسر المنشأة و  على أنها مؤشر

Weld, 2002) بنيةقد تكون الحيلة من وراء تخفيض األرباح عن طريق نقلها من فترة إلى أخرى . و 

 لعبء الضريبي على المنشأة.تقليص ا

المعايير الدولية العداد القوائم  ، ستحاول الباحثة البحث عن مواقع تسكين النية فيفي هذه الدراسة

أسس االفصاح و ، اد القوائم المالية، وصحة البيانات المذكورة فيهاالمالية، والبحث في أثرها على اعد

ة سابقا، أو في الجوانب التي ستظهر ور ، سواء كانت في الجوانب المذكقةعنها في الملحقات المرف

 أثناء تنفيذ الدراسة.
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الشريعة و  (IFRSs)بين المعايير الدولية العداد التقارير المالية النية ( 7-5)

  االسالمفي النية ، االسالمية

صلى اهلل  -مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال: سمعت رسول اهللأعن 

نما لكل امرئ ماإنما األعمال بالنيات، و يقول: " -عليه وسلم نوى، فمن كانت هجرته الى اهلل  ا 

مرأة ينكحها فهجرته الى ما ، أو اوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهارسورسوله فهجرته إلى اهلل و 

 (.0/2)صحيح البخاري، ليه"إهاجر 

 : الحديث أهمية

تعلقها بأفكار بها، الرتباطها بخفايا النفوس، و أصعبر هذا الحديث من أدق األحاديث و يعت

نه قال: هذا قد روي عن الشافعي أو  درجاتها.بالتفكر في مراحلها و  تنكشف اال التي الالقلوب 

بالتالي، فإن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى". " م، ويدخل في سبعين بابا من الفقهالحديث ثلث العل

صحة  ر جميع األعمال يرتكز على النيات،مداى أنه ال صحة لعمل اال بالنية، و فيه اشارة واضحة ال

. فالنية في االسالم هي عزم القلب ( 6000نقصا، واألفعال تقاس بمقاصدها )المنجد،ادا وكماال فسو 

قد خصت باالرادة المتوجهة نفع أو دفع ضر، حاال أو ماال. و  على ما يراه موافقا لغرض، من جلب

العمل اال  يصلح ال"، لما روي عن ابن عجالن: امتثاال لحكمهالفعل ابتغاء لوجه اهلل تعالى و  نحو

 االصابة " أي أن يؤدى على وجه الصواب شرعا"بثالث: التقوى هلل، والنية الحسنة، و 

. فبدون اخالص ال يمكن ألي عمل أن يقبل مهما كان ظاهره، ألن األساس عند (4600)الحنبلي،

"اللهم اجعل اهلل تعالى هو القصد الباطن من فعله، فقد كان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يقول: 

 (.6004خالصا، وال تجعل ألحد فيه شيئا")ابن تيمية،  اجعله لوجهكله صالحا، و عملي ك
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 IFRSsالدولية العداد التقارير المالية  في المعايير الدولية توقيت النية( 7-6)

 ستمدا من أحكام الشريعة االسالميةم

للتعبير عما يجول في ذهن االعتراف بالبند ضمن قائمة المركز المالي يحتاج إلى سبب 

هذا السبب ينبع من نفس المتصرف بغرض القياس والتصنيف. و  معدي القوائم المالية أو االدارة

فقد أجازت الشريعة االسالمية أحكام بالرجوع الى و ، يوجهه اراديا لتحقيق هدف معينالحدث و ليسبق 

 عن تأخيرها وأما الجملة، في ألوله مقارنتها وأوجبوا  العمل، أول على النية تقديم المذاهب األربعة

نما بالنيات األعمال إنما" -:وسلم عليه اهلل صلى - قوله لعموم يجوز فال العمل أول  ما امرئ لكل وا 

 من أحد . ولم يؤيدبمنطوقه النص عليه دل   العمل أجزاء من جزء أول مع النية وجود واعتبار ،"نوى

 عن النية تأخير بجواز حيث أقر الحنفية، من الكرخي إال العمل أول عن النية تأخير جواز العلم أهل

)ابن  الصالة من ليست اإلحرام تكبيرة أنفي  الحنفية مذهب رأي على بناء وهذا اإلحرام، تكبيرة

 (.0992قدامة، 

هي ف ،يقترن حدوثه بتحققها أن يجببل  العمل، أول على تتقدم النية أنوخالصة القول: 

وبما  تصميم على القيام به أو االمتناع عنه.سبق بعزم و حيث أن كل فعل يُ  ،باعثهو ومبدؤه ه أساس

في االسالم تتقدم الفعل، فال مفر من التوصل إلى أن توقيتها عند اعداد القوائم المالية  النية أن

في  هعرضبالبند وقياسه و  قياسه، ألن االعترافادراجه و  بالبند المراد عملية االعترافقبل يكون س

 نتيجة نية المنشأة التي سبقته.القوائم المالية هو 

وفي محاولة من الباحثة للتوصل إلى توقيت محدد للنية يدرج ضمن االطار المفاهيمي 

العداد التقارير المالية، لتوضيح أهميته وما له من أثر جوهري على عملية االعتراف بالبند وتصنيفه 
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يوضح متى تكون النية وما هو أثرها اعداد مرفق بمثال ح وقياسه وعرضه، قامت بوضع نموذج مقتر 

                             القوائم المالية، كما في الشكل التالي:

  توقيت النية :(0-7) الشكل

 

                                                  

     

                  

 

 

 اعداد الباحثة المصدر:

         شراء استثمارات مالية :مثال
 مثال على توقيت النية :(7-7) الشكل

 
 

    الحدث وهو نشوء                         

 

 
 

 المصدر: اعداد الباحثة

  

ث انتهاء النية ونشوء الحد

أو العملية والبدء 

 باالعتراف

المتاحة التصنيف: تسكين البند على بديل معين من البدائل  

 وسيتم قياسه حسب تصنيفه

القياس: منح قيمة نقدية للبند ومن نية االعتراف به 

 وتصنيفه

فهالعرض: إدراج بند في القوائم المالية بناًء على تصني  

ةتوقيت الني  

ءانتهاء النية من الشرا  

ربح أو تصنيفها: استثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال

 الخسارة

 

تصنيفها: استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

    FVTPLالخسارة  

 

عرضها: في قائمة المركز المالي كأصل متداول ضمن 

االستثمارات قصيرة األجل وعرض مكاسب وخسائر 

 التغير في قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة

 

 نية المنشأة بشراء

 استثمارات مالية
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والشريعة  IFRSsالعداد التقارير المالية بين المعايير الدولية تهذيب النية  (7-6)

 سالميةاإل

سلفنا  أقوالالسنة النبوية الشريفة، و  لذلك نجد في أرقاها،يعد علم السلوك من أدق العلوم و 

التي بنيت على و ، تخوض في هذا المجالالتي تجارب الالكثير من  تاريخ علمائنا األبرارو  ،الصالح

ة ومعالجة اإلراد فيها ة وطريقة اإلخالصفهم حقيقة الني لىالتطبيقية التي تؤدي إ العلوم العديد من

 (.0600)المنجد،  الدنيويةمع جميع مجاالت الحياة الدينية و ، لتتوائم الصادرة عنها

كمية التي ، افتقدت الصفة الأو ساكنة وذات صفة تصورية قد وصفت النية بأنها فكريةو 

عن  تعبرتصرفات، أفعال و  على صورة وجودها المادي لكن ينعكس ،األرقاميتسم بها عالم المال و 

، التعقيد أمر في غايةا وتصحيحها هو تهذيبه لذلك فإن غبة الذاتية أو النفسية لصاحبها.الر 

لو وجد هذا المظهر فإنه على وجودها في عالم المحسوسات، و الخارجي الدال  لمظهرالفتقارها ل

 سبحانه ية التي ال يعلمها إال اهللالباطنة الخفليست معلنة و ال الظاهرة  رادةاالسيكون على شكل 

 (.0060ى )المنجد، تعال

الذاتية والدنيوية، استحضار النية وتجريدها من الشوائب والرغبات بالتالي فإن عملية و 

لبية خفية قهي عملية  والضوابط االنسانية افقتها ألحكام الشريعة االسالميةمو تعالى و واخالصها هلل 

 ، لقولمنعها من التقلبوتقييدها و  تحديدهاليس لالطراف األخرى يد في ال يطلع عليها البشر و 

)الحنبلي، "طول االجتهادشد على العالمين من تخليص النية من فسادها أ: "يوسف بن أسباط

فأبعدنا قدر االمكان عن التعقيدات الدنيوية  ،دين يسر وليس عسرديننا الحنيف لكن  .(4600

من  اخالص النيةب أمرناحيث جل، هلل عز و ليسهل على الناس الوصول الى مبتغاهم في عبادة ا

و  بجعلها موافقة أيضا أمرناالركن الباطن للنية الحسنة، و بذلك يتحقق لمنظور قلبي هلل تعالى 
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كنين جمع االسالم بين الر قد الركن الظاهر منها. و بذلك يتحقق ل يةاالسالم الشريعة ألحكاممطابقة 

ومن هذا الحديث  : "إنما األعمال بالنيات"-سلمعليه و  صلى اهلل -معا في أكثر من موقف، كقوله

المباح ينقلب إلى طاعة أو معصية بالنية و  ،نستدل على أن الطاعة تنقلب معصية إذا خالفتها النية

لعمل، وصالح العمل بصالح النية" قول مطرف بن عبداهلل: " صالح القلب بصالح او  أيضا.

قال االمام أحمد: " أحب لكل عمل من صالة أو صيام أو صدقة أو نوع (، و 0992، البغدادي)

قال الفضل بن و  .(4600 بلي،)الحن من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل"

 .(0992، )البغدادي "ارادتكنيتك و  جل منكإنما يريد اهلل عز و  : "عياض

، نحو الفعل بانطالق االرادة، تحقيقهاتوجهت النية نحو أدركت الحاجة أو المنفعة، فإذا 

هذا ما يؤيد قول البعض بأن ، و يكون العمل قد اكتملف، ملموسةئج مرئية و على هيئة نتا لتظهر

تشريع نهج متكامل، و حنيف هو بما أن ديننا الو النية ليست مجرد طلب، بل هي الجد في الطلب. 

من على جميع مجاالت الحياة و تشريعاته ياة، فإنه يمكننا تطبيق أركانه و مجاالت الح شامل لكافة

 ضمنها النواحي االقتصادية.

اعداد القوائم  فيما يتعلق بالنية على عملية الشريعة االسالمية قواعدمن خالل تطبيق ف

هو عملية االعتراف المبدئي. حيث أن االعتراف بالبند قبل المالية، نجد أن نقطة االلتقاء ستكون 

المبررات في االفصاحات معد القوائم المالية والذي يجب أن يظهر بالقرائن و  نيةعن  الحدث الناتج

 وقد اقترحت الباحثة ثالثة أسس ال بد من توفرها في كل عمل ليتم االعتراف به: المرفقة.

  Intentionالنية من العملية  -0

 Actionالعملية أو الحدث  -6

 Resultنتيجة العمل وهي االعتراف  -3
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اعداد  بنية الشخص المسؤول عن لالعترافوضع معيارين  من خالل دراستهاالباحثة  حاولتو 

 ة:التاليالمدرج في الصفحة  يتلخصان بالشكل  ،القوائم المالية

 

  النيةاالعتراف معايير   :(3– 7الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الباحثة

 

فالنية  .(6000)المنجد، هي المحافظة على ثبات هذه النيةثم تأتي المهمة األصعب و ومن 

ليست مجرد فكرة تخطر في القلب فجأة ثم ال تلبث أن تزول، فتكون سريعة التقلب وغير ثابته، 

 بن أ ن س حديث عنه ،استمراريتهااصالحها، أن يعمل على ثباتها و و  فيتوجب على المسلم بعد تنقيتها

ُسولُ  ك ان  ) ق ال:  عنه اهلل رضي مالك لاى اللاه   ر  ل ْيه   اللاهُ  ص  لام   ع  س   اْلُقُلوب   ُمق لِّب   ي ا:  ي ُقول   أ نْ  ُيْكث رُ  و 

ل ى ق ْلب ي ث بِّتْ  ين ك   ع  ُسول   ي ا: ف ُقْلتُ .  د  ناا!  اللاه   ر  ا ب ك   آم  ب م  ْئت   و  افُ  ف ه لْ  ب ه   ج  ل ْين ا ت خ   ن ع مْ :  ق ال   ؟ ع 

ة معايير االعتراف بالني  

 معيار موضوعي

مدى اإللتزام بتطبيق المعايير الدولية العداد 

، ودرجة الشفافية في IFRSsالتقارير المالية  

في داخل المنشأة من االفصاح عما يدور 

أحداث تؤثر على مركزها المالي سواء كان 

 بصورة ايجابية أو سلبية.

 

 

 

 غير موضوعيمعيار 

 يأخذ باالعتبار شخص معد القوائم المالية أو

صاحب القرار في اعدادها،  في ضوء ما صدر 

 ماليةارسات وسلوكيات محاسبية وعنه من مم

 سواء كانت مقبولة أو مرفوضة.

فيجب البحث عن قصده  مراقبة اتجاهاته 

ة، الال ارادية أثناء اعداد القوائم المالياالرادية و

اسة وضع المنشأة المالي الحالي من خالل در

 نالسابق والتوقعات المستقبلية لما يجب أو

ولة إن مقبالتسجيل االنحرافات غير يكون عليه و

 وجدت
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نْ  ُأْصُبع ْين   ب ْين   اْلُقُلوب   إ نا  اب ع   م  قول سفيان و   (.6040/الترمذيرواه ) (ي ش اءُ  ك ْيف   ُيق لُِّبه ا اللاه   أ ص 

 ألنها تتقلب علي " : " ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي –رحمه اهلل  –الثوري 

 . (6002السعيدان)

في محاولة من الباحثة لدراسة العالقة بين مستوى االفصاح عن نية من هذا المنطلق و 

المنشأة و درجة الشفافية التي تتسم بها القوائم المالية، وجد أن العالقة تتجه نحو الطردية، بحيث 

قة بالتالي ازدياد ث، ازدادت درجة الشفافية فيها، و كلما ازداد االفصاح عن نية معدي القوائم المالية

يؤدي الى تحسين صورتها وبالتالي التأثير على أرباحها  ، مماهذه القوائم بالمنشأة مستخدمي

 واسعار االسهم فيها، والعكس بالعكس.

 الدراسات السابقة( 7-2) 

فادة من ست، بهدف االلسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةفيما يلي عرض للدراسات ا

 حسب تسلسلها الزمني استعراض هذه الدراسات، ويمكن فيهااألدب النظري اجراءاتها المنهجية و 

 على النحو التالي:

 ، بعنوان: (2007دراسة السعيدان )

 "رسالة في تحقيق قواعد النية"

شرح مفهوم النية عن طريق جمع تفاصيلها ضمن إلى الباحث في هذه الدراسة  تطرق

أحكامها، وإلرجاع الفروع إلى أصولها و  مكانها وتوقيتها لمعرفةلفهمها و  ، تيسيرامحددة ومفسرةقواعد 

 والجزئيات إلى كلياتها. ولم يعتمد في دراسته إال ما ورد فيه دليل شرعي قاطع وصريح.
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واتبع الباحث تسلسال محددا في دراسته، حيث بدأ بذكر النية، ثم أعقبها بشرح ألفاظها إن كان من 

الي، ثم ذكر ما يدل عليها من األدلة ضمنها لفظ يحتاج إلى شرح، ثم أعقبه بشرح المعنى اإلجم

 بشرح الفروع المنبثقة عن قواعد النية الرئيسية.شرع الشرعية، وفي النهاية 

قاعدة فقهية تضم في ثناياها توقيتها  ةولخص الباحث مفهوم النية من خالل أربع عشر 

دم قبوله. وحكمها ومواضع وجودها وأثرها على صحة العمل من عدم صحته، ودورها في قبوله وع

 ولخص مفاهيم النية تحت القواعد التالية: 

( 4( ال ثواب إال بالنية )3( العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات )6( األعمال بالنيات )0)

( يبلغ العبد 2( النية تتبع العلم )2النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك )

( أحكام الدنيا على الظواهر 1ن نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده )( م2بنيته ماال يبلغه بعمله )

( القصود في العقود معتبرة 9والسرائر تبع لها، وأحكام اآلخرة على السرائر والظواهر تبع لها )

( األيمان مبناها على المقاصد واألغراض 00(النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام )00)

( 03( اليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالما فعلى نية المستحلف )06لفاظ )ال على المباني واأل

( استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها 04الكنايات تفتقر في ترتب أثرها إلى النيات )

 فضيلة.

 (، بعنوان:2112)الحلبيدراسة  

موثوقيددة البيانددات دور مدددقق الحسددابات الخددارجي فددي الحددد مددن أثددار المحاسددبة اإلبداعيددة علددى "

 "لشركات المساهمة العامة األردنيةالمالية الصادرة عن ا

 علــىا ثرهــأالمحاســبة اإلبداعيــة المســتخدمة و  ســاليبأالدراســة الــى التعــرف علــى هــذه هــدفت 

 ،مثــل هــذه األســاليبتخدام اســالتــي دفعتهــا للجــوء إلــى اإلدارة  ومعرفــة نوايــا، الماليــة القــوائمموثوقيــة 
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تلجـأ الحـد مـن إجـراءات المحاسـبة اإلبداعيـة التـي  دور مـدقق الحسـابات الخـارجي فـيعلـى والتعرف 

 .القوائم المالية عند عملية إعدادالشركات المساهمة العامة االردنية  إليها

 :همهاأمن  النتائج وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من

 الفرصــــة  انتهــــازن المحاســــبة اإلبداعيــــة هــــي عمليــــة تالعــــب باألرقــــام المحاســــبية مــــن خــــالل أ

يناســــب أهــــداف اإلدارة بمــــا  اإلفصــــاح  مبــــادئالقواعــــد المحاســــبية وبــــدائل القيــــاس و  الســــتغالل

 لمعلنة ويمكنها من تحقيق نواياها الخفية في ذات الوقت.ا

   الماليـة الصـادرة عـن الشـركات المسـاهمة القـوائم تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على موثوقية

 العامة األردنية . 

المــدققين أهــم التوصــيات التــي طرحتهــا هــذه الدراســة ضــرورة وجــود اإلهتمــام الكــافي مــن قبــل  ومــن

للتعـرف علـى كافـة ممارسـات ومكونـات القـوائم الماليـة  بنـودعند تنفيذ عملية تدقيق جميـع الخارجيين 

منعهـــا مـــن اســـتغالل الثغـــرات نيـــة المنشـــأة و  لضـــبطتطبيقهـــا بداعيـــة المحتمـــل ســـاليب المحاســـبة اإلأو 

تقــديم قــوائم ماليــة تتســم بدرجــة عاليــة ل IFRSsالموجــودة فــي المعــايير الدوليــة العــداد التقــارير الماليــة 

   من الموثوقية والتمثيل الصادق.

     (، بعنوان:7112دراسة النزلي )

القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات المساهمة  التالعب في"ركائز منع التحريف و 

 العامة األردنية المنشورة"

الحسابات الخارجيين عن مدققي ى تحديد مسؤولية مجالس االدارة و هدفت هذه الدراسة ال

التالعب في القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية، التحريف و 

االدارة من تحقيق مآربها التي تختبئ خلف سائل الكفيلة لمنع تحديد مسؤوليتها عن توفير الو وكذلك 
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نواياها والتي تتمثل في رفع أدائها المالي خاصة إذا كان أداؤها التشغيلي على درجة ملحوظة من 

 التدني.

 لضبط ت مقننةقواعد ومحددا IFRSsالدولية العداد التقارير المالية  عاييرمال فرضبالرغم من و 

بعض الشركات ، إال أن مجالس االدارة في القوائم الماليةاالفصاح في مشاكل القياس واالعتراف و 

التالعب إما احداث و  النجاح في عكس نواياها الخفيةي تمكنها من الت الثغرات عن ال زالت تبحث

معهم، وبذلك تظهر أرباح تلك الشركات ومراكزها  بالتواطؤرجيين، أو ابغفلة من مدققي الحسابات الخ

مما يؤدي إلى تقديم قوائم مالية مضللة وتفتقر في محتواها إلى الصدق المالية على غير حقيقتها، 

 والموضوعية.

 في القوائم المالية إلى الفئات التالية: التالعب من الحد مسؤولية حمل الباحث ماسبق إطار وفي

 .المنشورة المالية القوائم إعداد عن القانون بحكم المسؤولة كونها الشركة إدارة مجالس( 0

 .المالية القوائم تلك تدقيق  فحص عن المسؤولين كونهم نيالخارجي الحسابات مدققو (6

قرارو  وضع عن المسؤولة كونها واإلشراف الرقابة جهات( 3   إعداد تحكم التي المهنية المعايير ا 

 .المعايير تلك بمخالفة يقوم من على فرض العقاب مع القوائم تلك  تدقيق
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 ، بعنوان:(7107دراسة  فرج )

ن ظاهرة التطويع أثر استخدام نظم الخبرة في التقديرات المحاسبية للمخصصات للحد م"

 :"المصطنع لألرباح

 التدقيق في جمهورية مصرمحاسبة و على قطاع ال لجأ الباحث إلى عمل دراسة ميدانية

إخفاء ضعف إيراداتها أو زيادة الدخل بنية  الكامنة خلفللتوصل إلى كشف نوايا اإلدارة  ،العربية

، أو تخفيض الدخل بنية تخفيض الضرائب، أو تمهيد الدخل في نهاية العامزيادة المكافآت 

Income Smoothing  بنية تخفيض التقلبات الحادة في األرباح سعيا  وراء استقرار أسعار األسهم

من خالل التالعب بالتقديرات المحاسبية  وق المالي وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة.في الس

 في القوائم المالية. المدرجة

مفردة توزعت ما بين مدراء التدقيق الخارجيين، والمدققين  (066عينة الدراسة )وبلغ حجم 

العاملين في كبرى شركات التدقيق في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى بعض المديرين ومراقبي 

 الحسابات العاملين في قطاع المحاسبة وأساتذة الجامعات في جامعة بني سويف. 

خصيا على مفردات العينة، ومن خالل وتم تجميع البيانات من خالل استبيانات وزعت ش

ستخدام نموذج تحليل التباين أحادي اإلتجاه عن طريق االتوصل إلى النتائج اإللكتروني. وتم البريد 

ANOVA Way One  الختبار مدى اتفاق مفردات العينة على أهمية وأثر إستخدام نظم الخبرة

ؤشرات عند تحديد مخصص الديون أهمية توفر بعض المو  في التقديرات المحاسبية للمخصصات

 المشكوك في تحصيلها.
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التقديرات المحاسبية الالزمة  في القوائم المالية قبل ادراج صافي األرباحبدراسة  الباحث قام

كما هو مدرج في خطط  إذا كانت أقل/أكبر من الحد األدنى المقرر لحساب مكافآت اإلدارة

فإذا كانت األرباح تزيد عن الحد األعلى  بعد إدراج التقديرات فيها. األرباحومقارنته مع المكافآت 

 لحساب مكافآت اإلدارة فإن اإلدارة تقوم بإجراء تقديرات محاسبية بنية تخفيض صافي الربح.

 المشكوك الديون مخصص تقديروأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي اتفاق مفردات العينة على أن 

 الذاتية المصالح اإلجتهادات المختبئة خلف عن وبعيدة وصحيحة ةموضوعي بطريقة تحصيلها في

واستخدام نظم الخبرة المقننة في قياس التقديرات المحاسبية يؤدي إلى الحد من ظاهرة إدارة  لالدارة

 األرباح، وبالتالي الحصول على قوائم مالية أقرب ماتكون إلى الواقع. 

 ، بعنوان :Schipper (7107)دراسة 

Business model-based (Intent –Based) accounting”" 

غير نموذج األعمال الذي تتبناه اإلدارة نواياها عكس معرفة كيف ي بحثت هذه الدراسة في

 متكررإلى أن كلمة "نية/نوايا" قد وردت بشكل  الدراسة التي تطمح إلى تحقيقها، وأشارت  المعلنة

أخرى بشكل  ومرة  وواضح مرة  بشكل صريح ، IFRSsالتقارير المالية  في المعايير الدولية العداد

 ضمني يستدل عليه من المعيار نفسه.

الذي نموذج األعمال دارة مع نية اإلما بين  تربطوذكرت الباحثة عدة أمثلة محاسبية 

وراء ية الكامنة من نموذج األعمال المعتمد في المنشأة والن حاولت إيجاد العالقة بينو  ،تتبعه

النية من و األصول أو التخلص منها  من اقتناء والنيةنموذج األعمال  اختياره وأوضحت العالقة بين

بين  وفي ذات الوقت ميزت توجهاتها لتحقيق األرباح. بناء  علىاالحتفاظ باإللتزامات أو تحويلها 
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بالطريقة التي  يهتمالذي تتبعه، حيث ذكرت أن نموذج األعمال وبين نموذج األعمال  المنشأة ةني

من اقتناء هذه األدوات. وطرحت الباحثة  أو الهدف تدير فيها المنشأة أدواتها المالية وال يتعلق بالنية

أهدافها الكامنة خلف تحقيق مشكلة الدراسة في السؤال التالي:هل توجد عالقة بين نية اإلدارة ا

 هذه النية؟ يقمن أجل تحق تقوم بهالذي  أو العمل اءر جبين اإلو الخفية 

االعتراف باألصول وااللتزامات وحقوق هل توجد عالقة بين نية اإلدارة من بمعنى آخر: 

 الذي تقوم به لتوليد األرباح؟ الظاهر قائمة المركز المالي وبين الفعل الملكية كما هي في 

المالية  للتقاريرفي االطار المفاهيمي لعملية ادخال النية الدراسة تحليال  تتضمنو 

، مع بيان آثارها االيجابية والسلبية األهداف لمقارنة،االتالية: المالئمة،  الصفاتوبالتحديد ضمن 

 عل عملية اعداد القوائم المالية. 

 (، بعنوان: 7104دراسة عرنوق )

في قياس األدوات المالية  2ثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أ"

  "لمصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليةل

العداد  من المعيار المحاسبي الدوليأثر التحول على التعرف إلى  هدفت هذه الدراسة

باألدوات  انعلقالمت IFRS 9 الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار إلى IAS 39 التقارير المالية

التي يبلغ و المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  في المصارفالقياس والتصنيف" المالية "

 30عددها أحد عشر مصرفا ، وذلك من خالل تحليل البيانات المالية لهذه المصارف كما في 

 .ومقارنتها 6000كانون األول 
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معيار الواضحة لقياس أثر تطبيق الليات اآلغياب لوقد لجأ الباحث إلى عمل هذه الدراسة 

وقد  .بنية اإلدارة من وراء اجراء مثل هذا التغيير والتكهن IFRS 9 ارير الماليةالعداد التق الدولي

 :سيناريوهين قد تقوم المصارف باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما افترض الباحث

 تحت فئة األدواتوقياسها تحت  AFSالمالية المتاحة للبيع  جميع األدواتإعادة تصنيف  -0

 . HFT المالية المحتفظ بها للمتاجرة

 إلى فئة األدوات LARمن فئة القروض والذمم المدينة المالية وقياسها  األدواتإعادة تصنيف  -6

عادة تصنيف HTM المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المتاحة المالية وقياسها  األدوات، وا 

. وقد توصل الباحث إلى أن HFT بها للمتاجرةإلى االستثمارات المالية المحتفظ  AFSللبيع 

في المصارف المدرجة في سوق دمشق IFRS 9 المحاسبي الدولي  التحول إلى تطبيق المعيار

 :لألوراق المالية يؤثر جوهريا  في

  قيمة األدوات المالية المتاحة للبيعAFS  إلىقيمتها صفرا ، بسبب إعادة تصنيفها بحيث تصبح 

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمالية إلى أدوات  أو، HFT حتفظ بها للمتاجرةمالية م فئة أدوات

HTM. 

 قيمة األدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة HFT إعادة تصنيف االستثمارات  إذا تم، باستثناء

 قية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاإلى استثمارات مال AFSالمالية في أدوات الدين المتاحة للبيع 

.HTM  

  قيمة األدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقHTM من فئة تصنيفها في حال ُأعيد 

   AFS.للبيع مالية متاحةأدوات 
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 IFRS 9المحاسبي الدولي العداد التقارير المالية  التحول إلى تطبيق المعيارأن  اكم

في المصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق  المتعلق باألدوات المالية " التصنيف والقياس"

 على:المالية لن يؤثر جوهريا  

قيمة نتائج أعمال السنوات السابقة للمصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية في  -

 .السيناريوهات كّلها

الية الدولي العداد التقارير الم قيمة االلتزامات المالية كونها تتماشى مع متطلبات المعيار  -

IFRS 9 . 

عند التحول إلى المستخدمة تحديد تقنيات قياس القيمة العادلة  ضرورةب يوصي الباحثو 

التي و المسعرة في السوق  قياس أدوات حقوق الملكية غيرخاصة عند  ،IFRS9تطبيق المعيار

 المعياريجب إعادة قياسها بالقيمة العادلة بموجب هذا المعيار بعد أن كانت تُقاس بالتكلفة بموجب 

IAS 39  ال تترك الفرصة أمام اإلدارة باستغالل فرص التالعب من خالل مفاهيم القيمة حتى

  العادلة.

 ، بعنوان :(7105النجيب )دراسة حمد و 

  "دورها في ادارة األرباح في المنشآت الصناعيةبدائل القياس المحاسبي و "

 )بالتطبيق على المنطقة الصناعية الخرطوم بحري( 

إدارة  في تطبيق عمليةومدى مساهمتها بدائل القياس المحاسبي تقييم تناولت الدراسة  

وتجلت أهمية هذه الدراسة في تحديد واتباع البديل األفضل في  األرباح في المنشآت الصناعية.

القياس المحاسبي والمعلومات المحاسبية المقدمة والدور الذي تلعبه في ممارسة إدارة األرباح 



57 
 

وتوضيح أساليبها وأشكالها لمساعدة المدققين والمحللين الماليين على تقدير التأثيرات المحاسبية 

 المصطنعة في األرباح وتوقع األرباح المستقبلية

 وتضمنت أهداف الدراسة النقاط التالية:

  .إدارة األرباح عملية توضيح مدى تأثير بدائل القياس المحاسبي على -0

 يؤدي إلى تقديم قوائم مالية ذات جودة أعلى.الذي و  ألنسبقياس المحاسبي اتحديد بديل ال -6

 من ممارسة عمليات إدارة األرباح.دارة اإل نوايامعرفة أساليب و  -3

 : أهمهامن ، جوتوصل الباحث إلى عدة نتائ 

 .األرباح ادارة أساليب تنوع فى يؤثر المحاسبى القياس بدائل استخدام مرونة -0

مدراء الشركات تقديرات عالية للعمر النافع ولقيمة الخردة لتقليل مصروف اإلهتالك  يستخدم -6

 وزيادة األرباح.

تغيير طريقة تقييم المخزون السلعي آخر العام من فترة  تلجأ بعض المنشآت الصناعية إلى -3 

 ألخرى مما يؤدي إلى إحداث تأثير جوهري في تكلفة البضاعة المباعة وبالتالي يؤثر على األرباح.

من أساليب إدارة األرباح تدخل اإلدارة في عمليات تصنيف المصاريف التشغيلية على انها  -4

 مصاريف استثمارية 

االلتزام بالثبات عند إختيار بديل من بدائل القياس  يات التي طرحها الباحثومن أهم التوص

القوائم المالية  مستخدمي ضرورة إلمامباالضافة إلى  ،المحاسبي مما يؤدي إلى الثبات في األرباح

 .إدارة األرباح وطرقبأساليب 
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 (، بعنوان:7105دراسة الحوراني )

 حكمها الشرعي"دوات االستثمار المالي حقيقتها و "أ

التي تعكس صور التبادل في سوق رأس موضوع أدوات االستثمار المالي، لت الدراسة تناو  

السندات، والتي تمثل حقيقة التبادل المالي في سوق رأس األسهم و أهم هذه األدوات ، ومن المال

سوق النقد مثل أذونات الخزينة  المال، اضافة الى األدوات المالية التي تحكم عالقة التبادل في

 غيرها.وشهادات االستثمار والصكوك االسالمية و 

تحديد عمليات االستثمار دورها في احث حقيقة هذه األدوات وطبيعتها المالية و قد ناقش البو 

التي تترتب على النية من اقتناء هذه  اإلختالفاتاألنشطة المصاحبة لها، مع االشارة إلى المالي و 

الباحث إلى أن أدوات االستثمار المالي تتفاوت  وتوصل وأثرها على عمليات اإلستثمار. األدوات

 وبالتحديد، لتي تحكم عالقات سوق رأس المال وسوق النقدفي الحكم الشرعي بحسب الضوابط ا

 الكسب الحرام.تميز بين الكسب الحالل و الضوابط الشرعية التي 

 بعنوان : Nour   ،7105دراسة 

“Earning management methods and their impact on reliability of the 

published financial statements of the Jordanian Public Shareholding 

Companies” 

ألساليب  األردنية ممارسة الشركات المساهمة العامةمعرفة مدى هدفت هذه الدراسة الى 

القوائم المالية  الشفافية التي يجب أن تتسم بها درجةهذه الممارسات على أثر رة األرباح، و ااد

 :الدراسة تضمنتها الدراسةومن أهم النتائج  ،المنشورة
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خاصية التمثيل الصادق التي على  ةكبير  تؤثر بدرجةباح ر دارة األإليب ساأل ممارسة المنشأةأن  -0

 في الشركات المساهمة العامة IFRSsنصت عليها المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

 األردنية.

استخدام معامالت صورية أو غير  عملية إدارة األرباحمن أكثر األساليب المتبعة ضمن  -6

 .في اعداد القوائم الماليةالتالعب عتبر نوعا من أنواع الغش و ت والتيحقيقية 

 :أهم التوصيات التي طرحها الباحث في هذه الدراسة نمو  

، رافية )مثل دائرة مراقبة الشركاتالسلطات الرقابية واإلش تفعيل أنظمة الحوكمة من قبل ضرورة -0

في الشركات المساهمة  البنك المركزي األردني، وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة األوراق المالية(

 .عامة المدرجة في سوق عمان الماليال

يالء المزيد من الخارجيين، و  الحساباتمدققي ظة على استقاللية مجلس االدارة و حافمال -6 ا 

 .عند القيام بالمهام الموكلة إليهم تعزيز دور لجان التدقيقاإلهتمام ب

 ( ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 7-01)

المراجع ذات العالقة بموضوع الدراسات و  العديد منالمكثف على بعد االطالع الموسع و 

عدم وجود دراسات تتعلق باختيار االفصاحات عن النية التي أوجبت الدراسة، الحظت الباحثة 

اإلفصاح عنها، كذلك وعدم تأطير مفهوم النية،  IFRSsالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

منعها من  IFRSsالقصور في المعايير الدولية العداد التقارير المالية ووجود نوع من العجز و 

لتطبيق أكثر من معيار من معاييرها.  هوم النية الذي ورد كشرط أساسيح لمفايجاد تعريف صري

 هذا المفهومأخرى لدراسة أثر مهنية جهة أي  دراسة أو مرجع أو أيأن تطرقت لم يصدف و  أيضا

  بيان اهميته في مهنة المحاسبة.و المالية  القوائمعلى 
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حيث أن الباحثة ستعمل قدر االمكان  ،عن غيرها من الدراسات ما يميز هذه الدراسةهذا و 

من  ةدممست IFRSsلنية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية بناء اطار مفاهيمي ل على

 الشريعة االسالمية.

لالطار للوصول إلى صياغة أكثر دقة  النوعيالمنهج  ستسلك الباحثة في هذه الدراسةو 

 استكشافية من خالل عمل دراسةمحاولة كشف النقاب عن هذا المصطلح و  المفاهيمي المقترح للنية

 المساهمة العامة المالية لمجموعة من الشركاتبيانات فعلية مستمدة من القوائم  تحليل مبنية على

 (، باالضافة الى استخدام أسلوب المقابلة6002-6002لفترة )لة في السوق المالي المدرج األردنية

 وجهات نظر المعنيين بالموضوع.ى اسئلة معدة سلفا لمعرفة آراء و ة علالمرتكز  المهيكلة
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 الفصل الثالث

 تاالجراءاالطريقة و 

 ( المقدمة3-0)

 ( منهجية الدراسة3-6)

 ( مجتمع الدراسة3-3)

 ( عينة الدراسة3-4)

 ( أداة الدراسة3-2)

 ( طرق جمع البيانات3-2)
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 ( المقدمة 3-0)

الدراسة. أسئلة على االجراءات المنهجية التي استعانت بها لالجابة  بعرضستقوم الباحثة 

بما يحقق لدى الباحثة و   على المعلومات المتوفرة ءالدراسة بنالنمط  شملت هذه االجراءات تحديدا  و 

بحيث يشير الى البحث كذلك تحديد المنهج المستخدم في ، و األهداف التي نشأت الدراسة من أجلها

تحديد أداة جمع ، ثم تحديد مجتمع الدراسة وعينته، و للتوصل إلى النتائج المرجوةالكيفية المتبعة 

ومن ثم االنتقال الى  ،تشير الى الوسيلة التي سيتم بها جمع البيانات الالزمة التيالبيانات 

رة مبدئية، للتوصل إلى تحليلها بصو تنظيم البيانات وتصنيفها و االجراءات التنفيذية من خالل 

  .المرجوةالنتيجة النهائية 

 الدراسة  ية( منهج3-7)

  استكشافيةدراسة  منهجية نوعية، حيث قامت بعملهذه الدراسة  اتبعت الباحثة في

لشركات المساهمة لعينة متنوعة من افعلية مستخلصة من القوائم المالية  فيها على بيانات اعتمدت

، كما قامت بإجراء بعض المقابالت مع (6002 -6002) رة ما بينالفتخالل العامة األردنية 

التي تسبق عملية االعتراف   سيئة( –)حسنة للتعرف على طبيعة النية أصحاب االختصاص 

 :على نوعين من مصادر المعلومات هيقد اعتمدت الباحثة و  .والقياس واالفصاح في القوائم المالية

الرسائل العلمية التي كتبت في الدوريات واألبحاث و الكتب و  على في الجانب النظرياعتمدت  -0

في  االستفادة منهاحيث تم  منظور محاسبي أو من منظور اسالمي،سواء كانت من الدراسة  مجال

 صياغة فرضياتها.و مشكلتها تحديد مفاهيم الدراسة و 
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القوائم المالية المنشورة للعينة المدروسة خالل الفترة  علىاعتمدت الباحثة في الجانب العملي  -6

ضافة إلى اتباع أسلوب المقابلة مع بعض األشخاص من ذوي ، باال6002 -6002ما بين 

 العالقة.

 ( مجتمع الدراسة 3-3)

المدرجة في سوق عمان  المساهمة العامة  يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات

 .شركة ( 324يبلغ عددها )المالي، و 

 ( عينة الدراسة 3-4)

 عينة الدراسة قطاعات مختلفة منالعينة العنقودية، حيث شملت  اسلوب تم اختيار

البالغ عددها و  ،6002لعام  المدرجة في سوق عمان المالي األردنية الشركات المساهمة العامة

يحتوي على  والذي في المالحق المرفقة بالدراسة  (0-3وتم ارفاق الجدول رقم )، شركة 324

 العينة وكانتمفردات عينة الدراسة كما وردت في سوق عمان المالي ضمن المالحق،  أسماء

 موزعة كما يلي:

 من مجموع الشركات المساهمة  %6.2نسبته  تقارب شركات أي ما 00: القطاع الصناعي

 المدرجة في بورصة عمان .األردنية العامة 

 من مجموع الشركات المساهمة العامة  %0.1نسبته تقارب  مابنوك أي  2: قطاع البنوك

 المدرجة في بورصة عمان.األردنية 
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 الفنادقالسياحي والكهرباء و  النقلات خدمية موزعة ما بين التعليم و شرك 2: قطاع الخدمات ،

من مجموع الشركات المساهمة العامة االردنية المدرجة في بورصة  %0.3أي ما تقارب نسبته 

 عمان.

 من مجموع الشركات  %0.3نسبته تقارب ما أي شركات تأمين أي ما نسبته  2 :طاع التأمينق

 المدرجة في بورصة عمان.األردنية المساهمة العامة 

  نسبته تقارب ما أي نسبته ما أي، واحدة فقطتمثلت العينة في شركة قطاع االتصاالت: و 

 المدرجة في بورصة عمان.من مجموع الشركات المساهمة العامة األردنية  0.62%

 تقارب ما أي نسبته ما أي  تينزراعي تينشركالمالية التابعة لقوائم ال: استخدمت قطاع الزراعة 

 .عمان بورصة في المدرجة األردنية العامة المساهمة الشركات مجموع من %0.63 نسبته

 أداة الدراسة ( 3-5)

لشركات المساهمة ا من المأخوذةللعينة  السنويةالقوائم المالية  دراسةالباحثة الى  لجأت

وتحليل البيانات المالية  6002-2006الواقعة ما بين المدرجة في بورصة عمان للفترة العامة 

 الواردة فيها.

نظرا  االمكانمحددا قدر  ون فيها السؤالالتي يكالمهيكلة المقابالت استخدام اسلوب ب كما قامت

 في حال كان ذلك اضافة المزيد من االسئلة أثناء اجراء المقابلة، مع امكانية لحساسية الموضوع

 مسموحا.
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 ( طرق جمع البيانات3-6)

 هما:لجمع البيانات و  أسلوبيناستخدمت الباحثة 

 المقابلة:  -أوال

البحوث النوعية جمع المعلومات في في الرئيسية تعتبر المقابلة من الطرق المهمة و حيث 

 ما يدور للتعرف علىمحاولة  في وجهات نظر اآلخرين، آراءف على الباحث من التعر  التي تمكنو 

 الدقيقة لموضوع الدراسة.تالي الكشف عن المعاني العميقة وبالو نواياهمأذهانهم و  في

 ئم المالية القودراسة ا  -ثانيا

القوائم المالية نوعي هي دراسة الطريقة األساسية الثانية لجمع البيانات في البحث ال 

 المذكورة  فيها بعض البنودتفسير و وصف و  6002 – 6002 ما بين السنواتمقارنتها خالل و 

اطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية  ايجادمباشرة تفيد الباحثة في  للتوصل إلى معلومات

  .IFRSsالعداد التقارير المالية 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة                      

 ( المقدمة4-0)

 التيو  IFRSsالعداد التقارير المالية  الدولية المعايير بموجب المقره المحاسبية الممارسات( 4-6)

في عينة  المقبولة غير والممارسات المقبولة الممارسات ضمن تسكينها في دور النية تلعب

 الدراسة.

 قياسها.التي تتضمنها القوائم المالية و  االعتراف بالبنودو بين النية  عالقةال( 4-3)

المرفقة االفصاحات التي يمكن ادراجها في المالحظات  ضمنتوثيقها ضبط النية و  امكانية( 4-4)

  بالقوائم المالية.

الذي يمكن االستفادة منه في و الشريعة االسالمية  االطار المفاهيمي للنية الذي تتضمنه( 4-2)

 .IFRSs العداد التقارير المالية الدوليةتعديل المعايير وضع و 

 IFRSsوضع اطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( امكانية 4-2)

  .االفصاحات المرفقة بالقوائم الماليةوادراجه ضمن 
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  ( المقدمة4-0)

القوائم المالية  منالالزمة بجمع البيانات قامت الباحثة  الدراسةبهدف االجابة على أسئلة 

 ،على مدى عشر سنوات مختلف القطاعاتفي  أردنية مساهمة عامة شركة لثالثين العائدة

التي تكسب هذا النوع من لة الحاسمة في البحوث النوعية، و المرح باعتبارهاها تحليلو تنظيمها، و 

 العصف الذهني من مهاراتما يلزم للقيام بأوسع   مجاال   تتيح للباحثالخاص و  طابعهالدراسات 

البحث النوعي عن البحث الكمي بشكل واضح،  التي تميزكما أنها المرحلة . الذاتي التفسيرو 

على العمليات اإلحصائية، بسيطة كانت مثل المتوسطات  بشكل أساسييعتمد  فالبحث الكمي

 التحليليعتبر بأنواعه، والقياسات المتكررة ونحوها. بينما  ت، أو المعقدة مثل تحليل التباينوالتكرار 

للتوصل إلى ، المراد بحثهاالمشكلة  خباياسرد في  أكثر توضيحابعد عمقا و في البحث النوعي أ

ببعض االعتراف خاصة عند ، و القوائم المالية في السبب الفعلي الذي أدى إلى النتيجة المعلنة

التي أدت  ألسبابا الوقوف على، و بها الغاء االعترافأو  بعضها اآلخر أو اعادة تصنيف البنود

ببعض  لالعترافاألسس الكمية و ، من سياسة محاسبية إلى أخرى إلى التحول االختياري

التي تتضمن االجابة عن عدد من األسئلة بطريقة  المقابالتأسلوب  تم اعتمادكما . المخصصات

تعكس  قد التيو  آراء المعنيين الشخصيةفي محاولة لمعرفة نها، مباشرة أو االجابة عليها في مضمو 

  .بهذا الشكلالقوائم المالية  عرضوراء من  النية الحقيقية

دائرة ضريبة ، و مدراء عينة من البنوك االسالميةمن عدد قامت الباحثة بمقابلة  حيث

لتقارير النية في اعداد اكانت هذه العينة قصدية )عمدية(، ألن موضوع الدخل ومكاتب التدقيق، و 

، كونه يتعلق بخفايا النفس االنسانية يصعب اكتشافهو  نادر في أصولهالمالية هو موضوع جديد و 

تتضمنها  التي البنودكافة أن علما ب ،مجاال للخوض فيهاالكثير من أفراد العينة التي قد ال يتيح و 
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لشركات المساهمة العامة جميع ا قوائم فيمن الممكن أال توجد و  هاتتاثر بنية معدي القوائم المالية

 ،كونها األكثر تأثرا باألزمة المالية العالمية عام تعمدت الباحثة التوجه إلى البنوك بشكل، فاالردنية

السبب الحقيقي )النية( من المقصود لبعض األدوات المالية و  التي أدت إلى االستخداملمعرفة النية 

البنوك االسالمية بشكل خاص، كونها تطبق و  ،ن بعضها اآلخرالتخلص مإعادة التصنيف أو وراء 

من تأثرها بتداعيات هذه ، األمر الذي خفف في استخدام األدوات المالية أنظمة الشريعة االسالمية

لمعرفة أسباب االعتراف ببعض البنود الخدمية الصناعية و بعض الشركات  باالضافة إلى ،زمةاأل

دائرة ضريبة الدخل لمعرفة السبب من وراء عدم اعترافها ببعض المصاريف ، و الواردة في قوائمها

بصفة الشك المهني  مدققي الحسابات كونهم يتمتعون أخيراو عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة، 

في حال  البحث المعمق في بعض األمورصالحيات  المصحوبة بالحق القانوني الذي يخولهم

 المقدمة لهم من قبل العميل. قوائم الماليةبالعدم اقتناعهم ارتيابهم و 

معرفة كين النية في القوائم المالية، و حاولت الباحثة في هذه الدراسة البحث عن أماكن تس 

اطار مفاهيمي يتضمن تعريف ، للتوصل إلى وضع سواء كان نوعيا أو كميا األثر الناجم عنها

استخدامها كوسيلة من وسائل التالعب في  عند، في محاولة للتمكن من ضبطها واضح ومحدد لها

 . ةمقنعمن التحول إال بمبررات موضوعية و منعها و  الماليةالقوائم 
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العداد التقارير  الدولية المعايير بموجب المقره  المحاسبية الممارسات( 4-7)

 المقبولة الممارسات ضمن تسكينها في دور النية تلعب والتي IFRSsالمالية 

 في عينة الدراسة المقبولة غير والممارسات

من خالل دراسة القوائم المالية الخاصة بعينة الدراسة، وجدت الباحثة أن العديد مما ورد 

 ذكره سابقا في االطار النظري من مواضع تسكين النية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية

IFRSs  حاولت الباحثة قدر االمكان حصرها كما يلي:قد عدد معين من أفراد العينة. و في  بالفعل 

  المحاسبية األخطاء أوال:

 القوائمالحدوث عند اعداد  ركر خطاء المحاسبية هي أمر مت، فإن األسابقا هذكر  تم كما 

 أي غير متعمد،االحتيال، أو هو متعمد أي صادر عن نية الغش و  منها ما ذكر أيضا أنالمالية. و 

و بالسياسات المحاسبية أالجهل  وأ المهنية الالزمة الخبرة اإلفتقار إلىبسبب  بدون قصد أنه حدث

 .الذي يكلل الطبيعة اإلنسانية النسيان

 سبب والتي لم يدرج في عينة الدراسة، االخطاء أماكن تواجدبعض ل عرض فيما يليو  

 حسنة أم سيئة،، فيما إذا كانت نية المتسببة بها النيةعن ، أي لم يفصح الفصاحاتفي ا حدوثها

 :البنود الكمية بأثر رجعي فقط بتصحيح تم االكتفاءبل 

وجدت الباحثة أنه  ،CJC شركة األلبسة األردنيةل من خالل دراسة القوائم المالية التابعة  

، لنفس الشركة 6000كانون األول  30المالية الموحدة للسنة المنتهية في  القوائمعادة عرض إ تم

أخطاء معالجة حتساب تكلفة المبيعات، و ثر تعديل األخطاء المحاسبية المتعلقة في إأخذ ذلك بأو 

السياسات ب المتعلق IAS 8المحاسبي الدولي رقم بحسب متطلبات المعيار المالية، و  القوائمتوحيد 
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ألخطاء، فقد تم تصحيح هذا الخطأ بأثر رجعي، غيرات في التقديرات المحاسبية واالمحاسبية، الت

كانون  30المالية الموحدة للسنه المنتهية في  للقوائم عادة عرض بعض أرقام المقارنةإلذلك تم 

 .6000األول 

 على أرقام المقارنة كما يلي :  العرض والتصنيفوكان أثر اعادة 

 تكلفة باحتساب المتعلق الخطأ تصحيح بعد األردنية األلبسة شركة بيانات عرض اعادة :(0- 4) الجدول

 المبيعات

 
 

 المصدر: القوائم المالية التابعة لشركة األلبسة األردنية

 

قد  6000كانون األول  30الذي حصل في ، ما سبق نالحظ أن أثر تصحيح الخطأم 

 أعيد بعد تصحيحهو  .شركةالخسائر ارتفاع و  عن القيمة السابقة انخفاض قيمة المخزون في  تسبب

قياس البند أعيد وتم اإلعتراف به و ، 6000ول كانون األ 30المنتهية في عرض البيانات المالية 

لكن  ظهر تفصيل ذلك في االفصاحات المرفقة بالقوائم المالية الخاصة بتلك السنة.و العالقة، ذي 

المركز المالي  قائمةبنود 
 )بالدينار األردني( ةالموحد

 أثر التعديل بعد التعديل قبل التعديل

 7101كانون الثاني  0كما في 
 المخزون

 المدورة الخسائرا

 
 

3138423 
(86230) 

 
 

7558564 
(566841) 

 
 

422212 
(422212) 

كانون األول  03كما في 
7101 
 المخزون

 المدورة الخسائر
3184072 

(383822) 

 
7614708 

(863286) 
422212 

(422212) 
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عن  هذا الخطأ هل صدر: ، بمعنى آخرمتعمدا أم غير متعمدذا كان هذا الخطأ أبدا فيما إ لم يذكر

خاصة وأن  التي تترتب على المعلومة الصحيحةالخسائر  لتقليل  من قبل االدارة نية مشبوهة

الخسائر، فنرى أنها بعد التعديل هذه ويتوافق الفعل مع النية السيئة لتقليل  الشركة تعاني من خسائر

 %1.05الخسارة من نسبة زيادة ، أي 566841دينار إلى  86230من  6000قفزت في سنة 

إلى دينار اردني  383822ة أيضا من . كما قفزت الخسار 0/0/6000في تاريخ  %0.08إلى 

أم  .%0.8إلى  %1.8، أي بزيادة نسبة الخسارة من 30/06/6000في دينار أردني 863286

  رادة الشركة.ظهر نتيجة أسباب خارجة عن إو غير متعمد  خطأال أن هذا

 األحكام الشخصية  ثانيا:

تدخل دون استثناء في تحديد الكثير تالشخصية  االجتهاداتمما ال شك فيه أن األحكام و  

األنسب  سة المحاسبيىةتستخدم األحكام الشخصية عند اختيار السياو من بنود القوائم المالية. 

 المالية، وتم اقرارها القوائمعداد القيم التقديرية التي تستخدم عند إتحديد بعض  للشركة، أو في

 .IFRSsضمن االطار المفاهيمي ومعظم التقارير المالية العداد التقارير المالية 

خصية، دام األحكام الشستخقوائم أي شركة من الشركات من إ لم تخلُ  ،سة العينة المقدمةبعد دراو 

التقديرات إال في عدد ال يكاد يذكر هذه األحكام و اختيار وراء من لنية الكامنة لكن لم يفصح عن ا

 من الشركات المدروسة.

تفسير مالية و فيما يلي بعض النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل دراسة القوائم الو  

 :بشكل مباشر إلى تدخل النية فيها التي تشيرو البيانات المذكورة فيها 

 التغير في السياسات المحاسبية  أ(

 أكثر من شركة من الشركات المدرجة في عينة الدراسة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي قامت

 األدواتب المتعلقان IAS 39 الدولي المحاسبي المعيار من بدال IFRSs 9لتقارير المالية عداد اال
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 الموجودات لقياس أساسيتين فئتين IFRSs 9 المعيار يتضمن حيث والقياس، االعتراف: المالية

سواء كانت بالقيمة العادلة  العادلة القيمة فئةو  ،Amortized Cost المطفأة الكلفة فئة وهما المالية

أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  FVTPLمن خالل الربح او الخسارة 

FVTOCI، الدولي المعيار يتضمنها التي الفئات ويلغي IAS 39 المالية الموجودات :وهي 

 القروض ،AFS للبيع المتوفرة المالية الموجودات ،HTM االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ

هذه الشركات كانت  احدىو  .HFTوالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة  LAR المدينة والذمم

اعتبارا من  الشركةقامت المساهمة العامة المحدودة. فقد  شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

ولم يتم تعديل ، IFRS 9بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي العداد التقارير المالية  0/0/7100

نما تم إعادة تصنيف أ االستثمارات وتعديل االرصدة رقام المقارنة حيث يسمح المعيار بذلك وا 

للمجموعة. ونتج عن تطبيق المعيار اعادة المدورة واحتياطي القيمة العادلة ر االفتتاحية للخسائ

دينار  623586بقيمة  AFSفئة موجودات مالية متاحة للبيع تصنيف الموجودات المالية من 

 من خالل الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلةإلى فئة  30/07/7101 كما وردت في

. وتعتبر 0/0/7100دينار في تاريخ  527006واعادة تقييمها بقيمة  FVTOCIاآلخر

موجودات مالية تنحصر بأدوات  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ي والتي بلغت قيمته ف ملكية ولم تعد تخضع الختبار خسائر تدني الموجودات المالية

ورد في الجدول  وكان أثر التغير في السياسة المحاسبية كما .دينار (60002) 30/07/7101

 التالية:
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لشركة الزي  أثر تغير تصنيف الموجودات المالية على قائمة المركز المالي :(7-4جدول )ال

 الجاهزة لصناعة األلبسة

 7101 7100 البند

 326586 - موجودات مالية متوفرة للبيع

 - 527006 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2.631587 2.624027 مجموع الموجودات غير المتداولة

 30/07/7100المصدر: القوائم المالية لشركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة كما وردت في 

 

 AFSمن فئة موجودات مالية متوفرة للبيع  تصنيف الموجودات الماليةنالحظ أن اعادة  

بهدف التطبيق  FVTOCIإلى فئة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

في قيمة الموجودات غير المتداولة،  قد أثر IFRS 9 العداد التقارير المالية المبكر للمعيار الدولي

ت باقي القيم المدرجة تحت بند الموجودات غير دينار مع افتراض ثبا 63521حيث بلغ الفرق 

المتداولة. ولم تستطع الباحثة معرفة األهمية النسبية للمبلغ الناجم عن اعادة التصنيف بالنسبة 

للشركة. أي ال نستطيع الجزم أن نية الشركة من إعادة التصنيف هي زيادة قيمة الموجودات غير 

 لسوقي في بورصة عمان. المتداولة للشركة بهدف رفع سعر سهمها ا
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على  الجاهزة أللبسةصناعة ازي لالأثر التغير في السياسة المحاسبية لشركة  :(3-4جدول )ال

 المتراكم في القيمة العادلةالخسائر المدورة وعلى التغير 

 األثر بعد التعديل قبل التعديل البند

 875 169 (130 365 4) (005 535 4) مدورةخسائر 

 (875 169) (030 73) 845 96 المتراكم في القيمة العادلةالتغير 

 - 160 438 4 160 438 4 المجموع

 30/07/7100المصدر:القوائم المالية لشركة الزي لصناعة األلبسة كما وردت في 

 

وبعد دراسة القوائم المالية الخاصة بالشركة وجدت الباحثة أن خسائر الشركة بلغت في عام  

المعيار المحاسبي الدولي  وتطبيق دينار، لكن بعد تغيير السياسة المحاسبية (322205) 6000

أي دينار،  323307تحولت الخسارة إلى أرباح بلغت قيمتها  IFRS 9العداد التقارير المالية 

كما أن التحول إلى السياسة الجديدة أدى إلى تخفيض دينار.  253172تحقق زيادة مقدارها 

وراء يثير الشك في نية الشركة من  كل ما سبقدينار.  062825رصيد الخسائر المدورة بقيمة 

الهدف من  بخالف ما ذكر عن IFRS 9الدولي العداد التقارير المالية  للمعيار التطبيق المبكر

تعزز  وأسهل فهما  وتوفير معلومات أكثر مالئمة وموثوقيةوهو تقديم قوائم مالية أقل تعقيدا   هوضع

 .من جودة القوائم المالية المعروضة

 التقديرات المحاسبية ب(

قيام  يتطلب IFRSs المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية إن اعداد القوائم

لموجودات والمطلوبات واإليرادات المحاسبية  لافتراضات تؤثر في قيم التقديرات و  اإلدارة باجتهادات

استنادا لألحكام الشخصية  الفعلية من ذلك، فإن احتمالية اختالف النتائج الرغمب لكن ،المصاريفو 
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قد بنسب متفاوته. و  واردةالعرض العادل التي تتميز بالتمثيل الصادق و التقديرات  اإلفتراضات عنو 

له مؤكدة رات غير تقديفيها استخدام  يمكن أن يتمالتي  البنودملخص لبعض إلى  توصلت الباحثة 

 :في القوائم المالية البيانات الكمية المدرجةجوهري على تأثيره ال

 مكانية على تقديراتها حول إ يلها اعتمادا  دراة بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصاإل قيام

استنادا إلى المعيار  IFRSs التقارير المالية استرداد تلك الذمم وفقا للمعايير الدولية العداد

 .األخطاءالتغير في التقديرات المحاسبية و المتعلق بالسياسات المحاسبية،  IAS 8المحاسبي 

 استنادا  إلى  عتمادا على تقديراتهااإلدارة باإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل للسنة إ قيام

 . المتعلق بضريبة الدخل IAS 12المعيار المحاسبي 

 جودات غير المو النافعة للممتلكات، اآلالت، المعدات و عادة تقدير األعمار االدراة بإ قيام

دارة ألعمارها ت اإلتوقعاالحالة العامة لهذه الموجودات و  على عتمادا  الملموسة بصورة دورية إ

 المتعلق باألصول غير الملموسة. IAS 38النافعة في المستقبل استنادا إلى المعيار المحاسبي 

 دارة بمراجعة القضايا المقامة ضد الشركة إن وجدت، اعتمادا على دراسة قانونية معدة اإل قيام

مستقبال جراء المخاطر المحتملة التي قد تتحملها الشركة  التي توضحمن قبل محامي الشركة، و 

عداد مخصص لها استنادا إلى المعيار المحا المتعلق  IAS 37سبي تلك القضايا وا 

 بالمخصصات، االلتزامات واألصول المحتملة.

  مة العادلة في القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القي الكشف عنقيام اإلدارة بتحديد و

 IFRS 13وفقا للمستويات المحددة في المعيار الدولي  فصل مقاييس القيمة العادلةو مجملها، 

كما ورد مثال  موضوعهذا ال المعايير األخرى التي تطرقت لمثلو ، المتعلق بقياس القيمة العادلة

لى التفريق بين المستوى ضافة إباإلالمتعلق باألصول غير الملموسة.  IAS 38في المعيار
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ت تحليل دقيق للمدخالجتهادات و ذلك يتطلب القيام بإة العادلة، و الثالث لقياس القيمالثاني و 

 المطلوبات.ل المحددة للموجودات و العوامدراسة و  المستخدمة للقياس

أي قائمة من القوائم المالية التابعة للشركات  بعد دراسة العينة تأكد للباحثة عدم خلو  و  

بدرجة شفافية بعض النقاط المثيرة للشك فيما يتعلق مع وجود ، المدروسة من التقديرات المحاسبية

لمستخدمي القوائم المالية، نذكر  ثرموثوقية أكو  أعلى تقديم معلومات ذات جودةهذه التقديرات في 

 بعضها فيما يلي:

المركزية مدقق الخارجي أن الشركة ، ورد في تقرير ال(CJC)شركة األلبسة األردنية  

تقم لم  (CJC)وهي شركة تابعة لشركة األلبسة األردنية  –شركة ذات مسؤولية محدودة  –لأللبسة 

المنتهية في القوائم المالية مخصص بضاعة بطيئة الحركة في بمخصص للذمم المدينة و  باإلعتراف

مما أدى إلى زيادة الموجودات وتخفيض الخسائر  ،دينار أردني 022311 بمبلغ  30/06/6000

للشركة وبالتالي للمجموعة بنفس المبلغ المذكور. وقد اعتبر عدم ذكر المخصصات نوع من أنواع 

، وتم  IAS 8عي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي لية بأثر رجاألخطاء وتم تصحيحه في القوائم الما

إعادة عرض وتصنيف بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

30/06/6000. 

عتراف عدم اإل أدىو . إلى إصدار تقرير متحفظ الخارجي بالمدقق وقد دفع هذا األمر 

قد األردنية شركة األلبسة فيما إذا كانت بدأت التساؤالت نوايا االدارة، و  فيإلى الشك  بالمخصصات

ائمها عن طريق زيادة أمام مستخدمي قو تها تحسين صور ل تعمدت عدم اإلعتراف بالمخصصات

لم يفصح في و . ، أم كان ذلك خطأ تقني خارج عن إرادتهاتخفيض خسائرهاموجوداتها و 

  كتفي بالتعديل فقط.ا، بل سبب الكامن خلف عدم اإلعتراف بهاال عن اإليضاحات
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مجلس إدارة جمعية  احثة إلى مقابلة احد أعضاء، لجأت البولإلجابة عن هذا التساؤل  

رأيه في عدم إعتراف بعض الشركات بمخصص للذمم  االردنيين لمعرفةالمحاسبين القانونيين 

تستر خلفها نية التالعب في القوائم المالية تيب التي الذي أوضح بدوره أن معظم االسالو المدينة، 

تتمحور في بند المديونين، حيث تلجأ المنشأة إلى تخفيض قيمة مخصص الديون المشكوك في 

أو تلجأ في بعض األحيان إلى تعمد  المستثمرين ناظر ها لتحسين مركز المنشأة المالي أمامتحصيل

 سين سيولتها.األخطاء في تصنيف تلك الحسابات بنية تح

للسنة المنتهية في لم تقم الشركة بأخذ مخصص للضريبة  :الشركة الوطنية للدواجن -

ستثمار بأنه وفقا ألحكام قانون تشجيع اإلقد قامت الشركة باالفصاح عن السبب ، و 30/06/6002

ت من أرباح مسالخ الدواجن العائد للشركة معفاة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوا%22فإن 

الشركة، حيث أن القوائم  نواياللشك في  ما خلق مجاالوهذا  ،0992من شهر تموز  اعتبارا  

، لذلك يفتقر تبرير الشركة للصدق والموضوعية قدمت بعد فترة اإلعفاء، 6002المعروضة في عام 

ضريبة كما ذكر في المثال السابق إال من عدم تحديد مخصص ال الشركة لنيةفال يوجد تفسير 

تخفيض المصروفات أو تضخيم األصول، وبالتالي تحسين صورة الشركة ومركزها المالي أمام 

 أصحاب العالقة. 

يعات عن الممارسات المبالداخلي في دائرة ضريبة الدخل و  عند سؤال مدير دائرة التدقيقو  

اليرادت الشركات بطريقة غير مباشرة للوصول إلى مبتغاها عن طريق اخفاء بعض االتي تقوم بها 

أو اظهار بعض المصاريف في حساباتها على الرغم من كونها  خاضعة للضريبةفي حال كانت 

 قلةالذي يرتبط ب سببين، األول يتعلق بافتراض حسن النية ، أعزى ذلك إلىغير مقبولة ضريبيا
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والثاني يتعلق بسوء نية بعض المكلفين التي  الوعي الضريبي عند المكلف في بعض األحيان،

 .التهرب الضريبيالتمكن من عملية  فيأمال واستغاللها  علهم يبحثون عن الثغرات المحاسبيةتج

 اعادة تصنيف األصول المالية  ثالثا:

 شركات وجدت الباحثة أنه ال تكاد شركة من لعينة الدراسة خالل دراسة القوائم المالية من 

العملية العينة تخلو من عمليات اعادة التصنيف، دون االفصاح عن األسباب في حال كانت هذه 

 من هذه الشركات :ليست الزامية، و منبثقة عن أسباب شخصية و 

عادة تصنيف األصول با 0/0/6000في  عة المواسير المعدنيةاالعربية لصن قامت الشركة -

دينار أردني إلى  7512457المسجلة بقيمة و  AFSبيع فئة موجودات مالية متاحة للالمالية من 

بقيمة  تر ي ظهالتو  FVTOCIلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفئة موجودات مالية بالقيمة العاد

بلغت قيمته  حدوث إنخفاض ملموس في قيمة األصولب مما تسببدينار أردني،  7123274

 فيما يلي:( 4-4رقم )جدول الو ( 3-4)رقم جدول الكما يوضح  دينار أردني 403261

التابعة للشركة العربية لصناعة المواسير  اعادة تصنيف الموجودات المالية :(4-4جدول )ال

 من فئة متوفرة للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المعدنية

 قبل تطبيق المعيار الدولي

لتقارير المالية العداد ا

IFRS 9 

 القيمة المسجلة

بعد تطبيق المعيار الدولي 

العداد التقارير المالية 

IFRS 9 

 القيمة المسجلة

موجودات مالية متوفرة 
 AFSللبيع 

2 507 452 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

 FVTOCIالشامل اآلخر 
2 093 924 

 30/07/7100المواسير المعدنية كما في المصدر: القوائم المالية للشركة العربية لصناعة 
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الحركة الحاصلة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  :(5-4الجدول )

 الشامل اآلخر

 7100 7101 

 556 592 2 452 507 2 الرصيد في بداية السنة

صافي حركة اإلستثمارات خالل 

 السنة

(53 792) (46 267) 

 (211 65) - خسائر التدني

 374 26 736 359 التغير في القيمة العادلة

 452 507 2 924 093 2 الرصيد في نهاية السنة

 30/07/7100 في كما المعدنية المواسير لصناعة العربية للشركة المالية القوائم: المصدر

بالتطبيق المبكر للمرحلة األولى من المعيار الدولي للتقارير بررت الشركة ذلك لقيامها و   

المالية الموحدة كما  القوائمعداد الموجودات المالية عند إ صنيفتس و المتعلق بقياو  IFRS 9المالية 

وفقا لألحكام االنتقالية متطلبات هيئة األوراق المالية، و وفقا ل 6000في األول من كانون الثاني 

مع وجوب القيام بذلك مما ينفي معه امكانية المقارنة  رقام المقارنةاألللمعيار، حيث لم يتم تعديل 

نما تم فقط إللفترة السابقة، و  فتتاحية لبنود األرباح تعديل األرصدة االعادة تصنيف االستثمارات و ا 

 التالي:وفقا للجدول  6000في كانون الثاني  التغير المتراكم في القيمة العادلة كماالمدورة و 
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 الحركة الحاصلة على التغير المتراكم في القيمة العادلة خالل السنة :(6-4جدول )ال

 7101 7100 البند

 777 344 151 371 الرصيد في بداية السنة

 (342 99) (791 383) التغير خالل السنة

 الشامل الدخل قائمة إلى المحول

 505 60 - البيع نتيجة

الشامل  الدخل قائمة إلى المحول

 - 055 24 البيع نتيجة اآلخر

 211 65 - خسارة التدني

 374 26 (736 359) صافي التغير في القيمة العادلة

 إلى المدورة األرباح من المحول

 - (289 212) العادلة القيمة في التغير

 151 371 874 200 الرصيد في نهاية السنة

 30/07/7100 في كما المعدنية المواسير لصناعة العربية للشركة المالية القوائم: المصدر

الرغم من تخفيضه الشركة بالتطبيق المبكر على  هو أسباب قياملكن ما يدعو إلى التساؤل  

في هذه الحالة يمكن ؟ 6002لم تنتظر إلى موعد تطبيقه بشكل إلزامي في عام ل م لقيمة األصول، و 

وبعيدة عن مبسطة افتراض حسن النية لدى الشركة والذي يتمثل في الوصول إلى قوائم مالية 

 تعتمد أساسا  موحدا  للقياس لتقديم المزيد من الشفافية والمالئمة لخدمة مستخدميها.و  التعقيد

 لسنةبتعديل القوائم المالية التابعة  المحفظة الوطنية لألوراق الماليةأيضا قامت شركة  

محتفظ بها بأثر رجعي لتعديل أثر تصنيف بعض اإلستثمارات من فئة موجودات مالية  6000
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يفة ليتم تصنيفها كإستثمارات في شركات حل AFS وموجودات مالية متاحة للبيع HFT للمتاجرة

وبسبب وجود  IAS 28اسبية الدولي نيتها في تطبيق المعيار المحل باستخدام طريقة حقوق الملكية،

تأثير هام لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية على تلك الشركات. وظهر أثر تلك التعديالت 

 على القوائم المالية كما يلي:

أثر اعادة تصنيف بعض االستثمارات في شركة المحفظة الوطنية لألوراق  :(2-4جدول )ال

 المالية

 األثر بعد التعديل قبل التعديل 0/0/7101كما في رصدة األ 
 (278 316 1) 537 337 5 815 653 6 موجودات مالية للمتاجرة

 (000 330 6) 193 541 1 193 871 7 استثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
 034 282 8 034 828 - استثمارات في شركات حليفة

 (484 37) 568 120 084 83 مخصصات اخرى
 (760 139) 151 374 3 391 234 3 احتياطي اجباري

 898 516 1 374 156 8 (478 639 6) خسائر مدورة
 (410 975 1) - (910 975 1) التغير المتراكم في القيمة العادلة

 األثر بعد التعديل قبل التعديل 30/07/7101 كما في رصدةاأل 
 (092 130 1) 121 001 2 123 313 موجودات مالية للمتاجرة

 (000 656 5) 687 239 687 895 5 استثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
 382 479 7 382 479 7 - استثمارات في شركات حليفة

 (484 37) 536 116 052 79 مخصصات اخرى
 (032261) 151 374 3 391 324 3 احتياطي اجباري

 (046 432) (593 047 1) (639 906 10) خسائر مدورة
 (000 84) - (000 84) التغير المتراكم في القيمة العادلة

 30/07/7101المصدر: القوائم المالية لشركة المحفظة الوطنية كما في 
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 كما يلي: 30/06/6000كما ظهر أثر اعادة التصنيف على أرباح وخسائر السنة كما في 

المحفظة الوطنية على صافي بعض االستثمارات في شركة أثر اعادة تصنيف  :(8-4جدول )ال
 خسارة السنة

أرباح وخسائر السنة المنتهية في 
30/07/7101 

 األثر بعد التعديل قبل التعديل

 (248 76) (248 76) - حصة الشركة من خسائر الشركات الحليفة
 (465 725) (716 278 2) (251 553 1) خسائر موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

 (713 801) - - على خسارة السنةاجمالي األثر 
 30/07/7171المصدر: القوائم المالية التابعة لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية كما 

الخسائر في تخفيض ظهرت جلية نية المنشأة من اعادة التصنيف  مما سبق نالحظ أن   

التغير المتراكم في القيمة العادلة في قوائمها المالية المنتهية في  الناتجة عنوالخسارة  المدورة

30/06/6000.  

دينار أردني، وبعد  (6632428أن قيمة الخسائر المدورة في بداية الفترة كانت )حيث 

دينار أردني،  8056324عملية اعادة التصنيف انخفضت مشكل  ملحوظ وتحولت إلى ربح قيمته 

 30/06/6000ر المدورة في قيمة الخسائ وظهر األثر أيضا بانخفاض، %73أي ما تقارب نسبته 

 نسبةني أي ما تقارب دينار أرد( 01424523)دينار أردني إلى ( 01216632)البالغة 

انعكس أثر  كماأيضا لم يتبقى أي خسائر في قيمة التغير المتراكم في القيمة العادلة،  .3.2%

 دينار أردني.  810203اعادة التصنيف على اجمالي الخسارة للسنة بانخفاض قيمته 

تاج نية الشركة من كل هذه الدالئل التي تم اإلفصاح عنها تقودنا بشكل مباشر الى استن

 اعادة التصنيف.
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 األصول المالية مع نية التخلص منها رابعا: 

900290029002

49

70027002

3 890 000250 000

3 640 000

99

8 739 4063 144 032

5 595 374

44

93377002
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430

70027002

003370094.4250 000
250 

000

944
74

7033
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3 640 

000

3 890 

000

250 

000

93377002

 

في  HTMبالتخلص من الموجودات المالية للمتاجرة  االسالمياألردن دبي بنك أيضا قام 

 منذ بدايةأي  ،6001ذلك بعدما أخذت هذه الموجودات بتحقيق الخسائر منذ عام ، و 6000عام

 األزمة المالية العالمية.

دينار أردني، وحقق بيعها   002107  30/06/6009وبلغت قيمة هذه الموجودات في 

عن نيته التي سبقت  اإلسالمي قد أفصح بنك األردن دبيو  أردني. دينار 01133أرباح بقيمة 

نخفاض باال والتي بررها، ضمن اإلفصاحات المرفقة بالقوائم المالية هذه الموجودات الماليةاستبعاد 

  .في قيمتها منذ بداية االزمة المالية المستمر
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 أسهم الخزينة  خامسا:

بتخفيض رأس مالها عن  30/2/6000في  الماليةلألوراق شركة المحفظة الوطنية  قامت

وعند البحث في األسباب لحدوث ذلك  سهم. 0111111طريق اطفاء أسهم الخزينة كاملة وعددها 

وجدت الباحثة أن الفترة الممنوحة من مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية للشركة لإلحتفاظ 

 دينارا 2171054  تكلفتهااألسهم البالغة  باألسهم قد انتهت في ذات التاريخ، لذلك تم إطفاء هذه

 .اردنيا دينارا 710000 بلغت 2010 /06/ 31 في كما السوقية وقيمتها اردنيا

 النية من اقتناء الموجودات المالية  سادسا:

يعتبر تصنيف األداة المالية بناء  على النية من اقتنائها هاما  لغايات متعددة، لألسباب 

 التالية:

 المعاملة المحاسبية لألداة باعتبارها أصال أو التزاما تحديد -0

القيمة تحديد كيفية قياس األداة المالية حيث يوجد ثالثة أسس للقياس: التكلفة، التكلفة المطفأة،  -6

 العادلة.

بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن قياس األداة بالقيمة العادلة، سواء  تحديد كيفية اإلعتراف -3

 (.6002كان االعتراف بها في قائمة األرباح أو الخسائر، أو في قائمة الدخل الشامل )جعارات، 

المتعلق باألدوات المالية كيفية المحاسبة عن أدوات  IAS 39ولم يتطرق معيار المحاسبة الدولي 

من قبل المنشأة، لكنه تطرق إلى المحاسبة عن المطلوبات المالية في حال كانت  الملكية الصادرة

 التزام أو حق ملكية. 

المتعلق باألدوات المالية: العرض، كيفية التصنيف  IAS 32وتطرق معيار المحابة الدولي 

ة األدوات المالية إلى أصول أو مطلوبات، حيث ذكر فيه أنه إذا ترتب على األداإلى تصنيف 
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المالية تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة، تصنف على أنها أصول مالية، وتصنف ضمن 

 أربع فئات: 

 Financial Assets at Fair Valueأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اوالخسارة  -0

Through Profit or Loss (FVTPL). 

 .Held To Maturity investments (HTM)اإلستثمارات المقتناة لحين االستحقاق  -6

 .Loans And Receivables (LAR)القروض و الحسابات المدينة  -3

 .Available- For- Sale financial assets (AFS)األصول المالية المتاحة للبيع  -4

ا أة، تصنف على أنهأما إذا ترتب على األداة المالية تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من المنش

 مطلوبات مالية وتصنف ضمن فئتين، هما:

 Financial Liabilities at Fairالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  -0

Value Through Profit or Loss (FVTPL). 

 Financial Liabilities measured atالمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  -6

Amortized Cost (AC) ،(.6002)جعارات 

 دون استثناء الشركات المساهمة العامة المحدودة الموجودة في عينة الدراسة جميعبشكل عام فإن 

قامت بتصنيفها و  ،6002 –6002قامت باقتناء األدوات المالية في فترات مختلفة خالل السنوات  

 ومن األمثلة على ذلك ما ذكر في الجدول التالي: اقتنائها.من والهدف  حسب النية
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الموجودة في عينة  تصنيف الموجودات المالية حسب النية من اقتنائها :(00-4جدول )ال

 الدراسة

 التصنيف االعتراف النية من االقتناء

 الموجودات المالية

 FVTPL بها للمتاجرةموجودات مالية محتفظ  تحقيق الربح من التغيرات قصيرة األجل في األسعار

الحصول على دفعات نقدية ثابة أو محددة مسبقا وليس لها 

 تاريخ استحقاق

 LAR القروض والحسابات المدينة

تنوي المنشأة اقتناءها حتى تاريخ االستحقاق بغض النظر 

 عن التغير في األسعار السوقية

موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ 

 االستحقاق

FVTPL 

المقتناة  غيرت المنشأة نيتها وقامت ببيع الموجودات اذا

 حتى تاريخ االستحقاق 

يعاد تصنيفها كموجودات مالية متاحة 

 للبيع

FVTPL 

 FVTPL موجودات مالية متاحة للبيع الحصول على أرباح من بيع الموجودات خالل فترة طويلة

 المطلوبات المالية

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  السريع(نية المتاجرة بااللتزام )البيع 

 الربح والخسارة

FVTPL 

لم تنوي المنشأة تصنيفها كمطلوبات مالية من خالل الربح 

 والخسارة

مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 باستخدام أسلوب الفائدة الفعال

AC 

 المصدر: اعداد الباحثة

 في الشركات المسيطر عليها )التابعة( اإلستثمارات :سابعا

بيع كامل  ،2/9/6009بتاريخ  شركة المحفظة الوطنية لألوراق الماليةقرر مجلس إدارة 

الستثمار وادارة المباني )وهي شركة أردنية تابعة لشركة المحفظة لة أركان ي شركحصصها ف

ثر المالي لهذه العملية ، وسجل األدينار أردني 7166111مبلغ ب( %000الوطنية بنسبة ملكية 

  .دينار أردني 518344  ذات طبيعة غير متكررة كربح بقيمةالتي تعتبر 
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في قائمة  6009و 6001ر عليها في عامي وقد ظهر حساب اإلستثمارات في الشركات المسيط

 المركز المالي كما في الجدول التالي:

في الشركات المسيطر عليها لشركة المحفظة الوطنية  حساب اإلستثمارات :(07-4جدول )ال

 لألوراق المالية

 7118 7112 الموجودات غير المتداولة

استثمارات في موجودات مالية متوفرة 

 للبيع

 - 

  - االستثمارات في الشركات التابعة

  - ذمم شركات تابعة

   االستثمارات في األراضي

 -  موجودات تحت االنشاء

   عدات بالصافيمالممتلكات وال

 810 756 2 105 163 10 مجموع الموجودات غير المتداولة

 30/07/7112المصدر: قائمة المركز المالي التابعة لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية كما في 

ء نية التخلص من الشركة المسيطر عليها، اافصاحات عن السبب ور أي  دراجولم تقم الشركة با

مبلغ  30/06/6001بلغت في  الشركة المسيطر عليهاذمم قيمة لكن من المالحظ أن 

، وبعد أداء الشركة المسيطر عليها الماليمجاال للشك في  مما يخلق دينار أردني، 0541580

قبل شركة المحفظة الوطنية لأُلوراق المالية،  حدوث عملية البيع تم تحصيل قيمة هذه الذمم من

 وظهرت ضمن التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية كما يلي:

  



89 
 

جزء من األنشطة اإلستثمارية لقائمة التدفقات النقدية لشركة المحفظة  :(03-4جدول )ال

 الوطنية لألوراق المالية

التدفقات النقدية من األنشطة 

 اإلستثمارية
7112 7118 

 ( 323 25 ) 559 132 تابعة شركات في استثمارات

 -  تابعةشركاتذمم

 (323 25) 140 673 1 المجموع

 30/07/7112المصدر: القوائم المالية التابعة لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية كما في 

 من 6001باإلستثمارات المحلية في عام من المتاجرة اإلجمالية المتأتية كما تحولت خسائر الشركة 

. بالتالي فإن 6009في عام  دينار أردني 649101أرباح بقيمة ( دينار أردني إلى 0881500)

 نية التخلص من الشركة المسيطر عليها كانت في مصلحة الشركة المسيطرة.

 نية االستمرارية :ثامنا

رأيا  متحفظا  في تقريره الصادر بتاريخ  المدقق الخارجي لشركة الجنوب لاللكترونيات أصدر

، لحصوله على أدلة موضوعية تنفي نية االستمرارية للشركة، وتمثلت هذه األدلة  30/06/6000

وتبلغ قيمتها  بوجود مطالبات من الشركة ألطراف ذات عالقة بمبالغ غير محددة مواعيد السداد

إلى ظروف صعبة من  عن تلك األطرافدينار، وتشير المعلومات المالية الصادرة  03433635

كما أثبتت تحصيل هذه المبالغ.  األداء المالي مما يعتبر مؤشرا على عدم امكانيةحيث السيولة و 

القوائم المالية أن شركة هير الشرق األوسط وهي شركة تابعة لشركة الجنوب لاللكترونيات تعاني 

دينار أردني، ومجمل  (3388102) 30/06/6000من عسر مالي، حيث بلغت خسارتها في 

دينار أردني،  (00826218دينار أردني، مجموع خسائرها المتراكمة ) (0428060خسائرها )

دينار  75111111من رأسمالها المدفوع والمسجل بقيمة  %42وتشكل هذه الخسارة ما نسبته 
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المتعلق بعرض القوائم  IAS 1فرضية االستمرارية في معيار المحاسبة الدولي  تشترطأردني. و 

 الى ان الشركة ال بد من أن تتوفر لديها النية في االستمرارية العداد قوائمها المالية.المالية 

 تحديد القيمة العادلة  :تاسعا

الحظت الباحثة أن معظم الشركات تحاول قدر اإلمكان االقتراب من المستوى الثالث في 

من تقليل الفجوة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية مكان قدر االتقدير القيمة العادلة حتى تتمكن 

 لألصل أو االلتزام. 

للبنك المطلوبات المالية القيمة العادلة لبعض الموجودات و وفيما يلي مثال على تحديد مستويات 

 :30/06/6004للفترة المنتهية في ي نالتجاري االرد

المالية والمطلوبات المالية التي تقيم  أفصح البنك التجاري األردني عن بعض الموجودات

ال تقيم بالقيمة  المالية التي المطلوباتوبعض الموجودات المالية و  بالقيمة العادلة بشكل مستمر

طرق التقييم والمدخالت  في نهاية كل فترة مالية، وأدرج باالفصاحات العادة بشكل مستمر

 المستخدمة.
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للموجوات المالية والمطلوبات المالية التي تحدد مستويات القيمة العادلة  :(04-4جدول )ال

 للبنك التجاري األردنيبالقيمة العادلة بشكل مستمر 

الموجودات 
 المالية/المطلوبات المالية

 القيمة العادلة القيمة العادلة

مستوى القيمة 

 العادلة

طرق التقديم والمدخالت 

 المستخدمة

مدخالت هامة 

 ملموسةغير 

العالقة بين 
المدخالت 
الهامة غير 
الملموسة 

 والقيمة العادلة

13/31/1132 13/31/1131 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل

      

 األولالمستوى  484 440 5 485 815 4 أسهم شركات
األسعار المعلنة في 

 الماليةاألسواق 
 ال ينطبق 

     483 440 4 485 815 4 المجموع

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل
      

أسهم متوفر لها أسعار 
األسعار المعلنة في  المستوى األول 720 472 7 713 493 9 سوقية

 األسواق المالية
 ال ينطبق 

أسهم غير متوفر لها 
مقارنتها بأسعار أداة    المستوى الثاني 011 162 2 458 815 2 أسعار سوقية

 مالية مشابهة
 ال ينطبق 

     731 638 9 426 315 2 1 المجموع

إجمالي الموجودات المالية 
     214 079 5 1 911 130 17 بالقيمة العادلة

 30/07/7104المصدر: القوائم المالية للبنك التجاري األردني كما في 

. فبعض 6004و 6003بين عامي ق وجود بعض الفروقات في األسعار الجدول السابنالحظ من 

لكن النتيجة  الموجودات ارتفع سعرها خالل الفترة، والبعض اآلخر انخفض سعرها خالل نفس الفترة

دينار أردني، أي ارتفاع  2051697بقيمة  اجمالي الموجوداتأسعار تفاع كانت في صالح ار 

نستطيع الجزم في النوايا التي استنتجت هذه القيم المالية، ألن القيمة العادلة ال . %03.6بنسبة 

تعتمد على عدالة الشخص المقيم لها وليس على عدالتها بحد ذاتها، إذ أنها مجرد أرقام تستنتج من 

وفيما يلي جدول  قبل بعض األشخاص الذين تتجه نواياهم الخفية لتحقيق مصالحهم أوال وأخيرا.
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ليات تحديد القيمة العادلة لبعض الموجودات والمطلوبات المالية التي ال تحدد قيمتها يوضح آ

 العادلة بشكل مستمر:

التجاري األردني  للبنك المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة لقيمةا :(05-4جدول )ال
 مستمر بشكل العادلة قيمتها التي ال تحدد

الموجودات المالية/المطلوبات 
 المالية

 كانون األول 30
مستوى 

 القيمة العادلة
7104 7103 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية
 دينار دينار دينار دينار

موجودات مالية غير محددة القيمة 
 العادلة

     
 أرصدة لدى بنوك مركزية

82 302 524 82 302 524 106 486 716 106 486 716 
المستوى 

 الثاني
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات 

 837 300 61 837 300 61 861 197 97 861 197 97 مصرفية
المستوى 

 الثاني
 قروض وكمبياالت وأخرى

523 866 661 523 866 661 517 278 113 517 278 113 
المستوى 

 الثاني
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

348 262 176 348 262 176 257 322 849 257 322 849 
المستوى 

 الثاني واألول
  044 124 55 044 124 55 077 706 72 077 706 72 موجودات أخرى

مجموع موجودات مالية غير 
  222 212 229 559 512 997 299 335 106 1  299 335 106 1 محددة القيمة العادلة

 القيمة محددة غير مالية مطلوبات
      العادلة

 مصرفية ومؤسسات بنوك ودائع
14 332 699 14 332 699 112 125 777 112 125 777 

المستوى 
 الثاني

 عمالء ودائع
810 255 595 810 255 595 743 003 938 743 003 938 

المستوى 
 الثاني

 تأمينات نقدية
69 424 845 69 424 845 65 354 747 65 354 747 

المستوى 
 الثاني

 مقترضة أموال
3 920 572 3 920 572 2 000 000 2 000 000 

المستوى 
 الثاني

 غير المالية المطلوبات مجموع
  462 534 922 462 534 922 711 933 023 1 711 933 023 1 العادلة القيمة محددة

 30/07/7104 في كما األردني التجاري للبنك المالية القوائم: المصدر
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 .6004و 6003يمة العادلة بين عامي الق فيفروقات  وجودنالحظ من الجدول السابق 

بعض الموجودات والمطلوبات المالية ارتفعت قيمته والبعض اآلخر انخفضت قيمته لكن المحصلة 

 قيم المطلوبات المالية. اجمالي في  ارتفاعقيم الموجودات المالية و  اجمالي في ارتفاعكانت 

من عملية التقييم هذه، تطابق القيمة العادلة مع القيمة  البنكفي نوايا  أكثر يثير الشك ما

الدفترية للموجودات والمطلوبات  مالدفترية في كل عام. فتضييق الفجوة الواقعة بين القيم العادلة والقي

وفي محاولة لالستعالم عن هذه النقطة قامت المالية هي نوع من أنواع التالعب بالقيمة العادلة. 

تطابق القيم العادلة  عن سبب ير دائرة التدقيق الداخلي في البنك التجاري األردنيمد الباحثة بسؤال

أن ذلك عائد  ألعمار بدوره أوضح والذي الدفترية لبعض الموجودات والمطلوبات المالية،  مع القيم

االستحقاق قصيرة األجل التي تخص هذه الموجودات والمطلوبات المالية، فقصر فترة  االستحقاق 

خاصة وأن تقييم أسعار الفائدة يتم باستمرار  ،يدع مجاال  لحدوث تغيرات ذات أهمية في قيمهاال 

لكن ترى الباحثة عدم امكانية تعميم هذا التعليل، خاصة بعد ما  .عبر فترات متقاربة خالل السنة

عب عمليات التاللعبت ، إذ 6001حدث في األزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم في عام 

بالقيم العادلة للموجودات المالية دور ال يمكن التغاضي عنه واهماله واعفاؤه من حدوث األزمة، 

وخاصة عند ظهور ما يسمى بالمشتقات المالية، وهي نوع من أنواع األدوات المالية الحديثة، تكون 

دورها  السيئة لعبت النوايا فقدعلى شكل عقود تشتق قيمتها من قيم األصول الموجودة في العقد، 

بالتالعب في القيم العادلة لهذه األصول وتضخيمها واظهارها على غير حقيقتها لجذب المستثمرين 

 ى إلى تظليلهم والتغرير بهم في اتخاذ قرار االستثمار في هذه األدوات.للتعامل معها، مما أد

تعاملها بهذا النوع من بالمقابل لم تتأثر البنوك االسالمية بتداعيات هذه األزمة، نظرا لعدم 

. وفيما يلي مقطع من القوائم وجد له ضوابط تحكمه وتحكم اجراءات تقييمهلية الذي ال ياألدوات الما

 ، أي فترة األزمة المالية العالمية:6009 و 6001المالية للبنك اإلسالمي األردني في عامي 
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مقطع من قائمة المركز المالي للبنك االسالمي األردني كما في  :(06-4جدول)ال

30/07/7118 

 30/07/7112 30/07/7118 البند

 049 998 6 492 644 11 موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

16 860 729 18 434 000 

 049 432 25 221 505 28 المجموع
 30/07/7118القوائم المالية التابعة للبنك االسالمي األردني كما في المصدر: 

 

مقطع من قائمة المركز المالي للبنك االسالمي األردني كما في  :(02-4جدول )ال

30/07/7112 

30/07/7112 البند  30/07/7118  

 492 644 11 032 452 28 موجودات مالية متاحة للبيع    

    موجودات مالية محتفظ بها حتى 
 قتاريخ االستحقا

04 452 520 16 860 729 

 221 505 28 201 208 007 المجموع     
 30/07/7112المصدر: القوائم المالية التابعة للبنك اإلسالمي األردني كما في 

 

المالية نالحظ مما سبق عدم قيام البنك االسالمي بأي عمليات اعادة تصنيف ألصوله 

المدير التنفيذي للدائرة المالية في البنك اإلسالمي األردني سؤال  أثناء األزمة المالية العالمية. وعند

م تتأثر ، قال أن البنوك االسالمية بشكل عام للبنوك االسالمية باالزمة الماليةعن مدى تأثر ا

تطبيقا لمبادئ الشريعة  الماليةبالمشتقات ، نظرا إلحجامها عن التعامل بتداعيات األزمة المالية
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بالتقابض، وتحرم الرهان لمبادالت الحقيقية و اإلسالمية، حيث أن المعامالت في اإلسالم تقوم على ا

بما أن المشتقات المالية تحتوي على كل هذه المحظورات وكل معاملة تشتمل على الربا، و القمار و 

كل  خاص لم يتأثر نهائيا بآثار األزمة المالية كما أن البنك االسالمي بشفهي تعد جزءا من الربا. 

 العالمية ولم تحدث فيه أي عمليات اعادة تصنيف لمواجهتها.

المقرة بموجب المعايير تلخيص الممارسات المحاسبية من خالل الدراسة حاولت الباحثة 

ي الجدول مقبولة فال غيرالتي تلعب النية دور في تسكينها ضمن الممارسات المقبولة و الدولية و 

 التالي :

 

الممارسات التي تلعب النية دور في تسكينها ضمن الممارسات المقبولة أو  :(08– 4جدول )ال

 الممارسات غير المقبولة في المعايير الدولية

  

 غير مقبولة مقبولة الممارسة المحاسبية
مكانها في المعايير 

الدولية العداد القارير 
 المالية

 األخطاء المحاسبية
متعمدة أو نية تكن ب لمإذا 

 بقصد
 IAS 8 ة وبقصدتعمدمنية ب ا كانتإذ

األحكام الشخصية في 
 اختيار السياسات المحاسبية

إذا استخدمت لزيادة درجة 
 الموثوقية في القوائم المالية

إذا تم استخدامها للتالعب 
 بنتائج القوائم المالية

IAS 8 

 التقديرات المحاسبية
 إذا أفصح عن أسس قياسها

 بشفافية وموضوعية
إذا تم التالعب بأسس قياسها 

 لتحقيق نية اإلدارة الخفية
IAS 8, IAS36, 

IAS37 

 إقتناء األدوات المالية
إذا تطابق تصنيفها مع النية 

 من إقتنائها

وسيلة من وسائل التالعب 
بالقوائم المالية عند قياس 

المكاسب والخسائر غير المحققة 
 المرتبطة باقتنائها

IAS 32, IAS39, 
IFRS7, IFRS9 
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 : اعداد الباحثةالمصدر

 

 

 

 

 

 
 

إعادة تصنيف األصول 
 المالية

النية من اعادة أن تكون 
التصنيف تقديم معلومات 

 أكثر مالئمة وموثوقية

النية من اعادة أن تكون 
التصنيف تحقيق مصالح ذاتية 
كزيادة األرباح على حساب 

 لموثوقيةا

IFRS 9 

االعتراف باألصول 
والمطلوبات الضريبية، 

 المقاصة الضريبيةوعمل 

إذا وجدت نية السداد 
والحقوق القانونية الملزمة 

 للسداد

إذا وجدت نية التالعب باإليرادات 
 والمصاريف الخاضعة للضريبة

IAS 12 

 القيمة العادلة

اتباع تقنيات القيمة العادلة 
في عملية قياسها، وتضم: 

مدخل السوق، مدخل 
 التكلفة، مدخل الدخل

بموثوقية لتكون عدم قياسها 
 وسيلة تالعب بقيمة األصل

IAS 39,         
IFRS 9,IFRS 13 

 فرضية االستمرارية

إذا تم اإلفصاح عنها وفق 
المؤشرات الدالة عليها مثل 
نسب السيولة والتدفقات 

 التشغيلية

عدم اإلفصاح عن الشك في 
استمرارية الشركة الناتج عن 

 مؤشرات مسبقة.
IAS 1, IAS 28 

على القابضة الشركة سيطرة 
 .الشركة التابعة

التحكم بالسياسات المالية 
 والتشغيلية للشركة التابعة

عالقة السيطرة بدون وجود نية 
 السيطرة

IAS 27,IFRS 3, 
IFRS 10, IFRS 
11, IFRS 12 

 أسهم الخزينة
النية من شرائها تخفيض 

 رأسمال الشركة

النية من شرائها رفع أسعار 
المالي أسهمها في السوق 

 بواسطة طرف ثالث متخفي
IAS 1 
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 قياسهاالتي تتضمنها القوائم المالية و  عتراف بالبنوداإلو بين النية  ( العالقة4-3)

جمع أسالم ها  في اإلتوقيتعند الكالم عن هي روح العمل وأساسه. و  كما ذكر سابقا، النية 

 .(6002)سعيدان، حدوثه ل أنها المحرك الخفيعلى أنها تسبق العمل، بل  الفقهاء

ال بد من عقد النية قبل ، IFRSsبالعودة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و  

 قائمة المركز الماليفي  باألصولالالحق  القياساالعتراف المبدئي و  يعدو  .لبندباالمبدئي العتراف ا

 تصنيفها. من يتطابق عرضها مع النية  لذلك ال بد من أنبنية المنشأة من اقتنائها،  مرتبطا  

التي  واستخراج بعض األمثلة 6002تغطية عينة الدراسة لعام وقد لجأت الباحثة إلى ادراج 

 :يلي اكمالعالقة بين النية من اقتناء بعض األصول وانعكاسها على االعتراف بها وقياسها  تعمم

ببند النقد وما في حكمه ضمن األصول المتداولة وبقيمة  الشركة العربية الدولية للتعليماعترفت  -

ألن النية من وجوده هو توفر السيولة الالزمة للشركة عند  6001في عام  دينار أردني 434474

ل العامل وتم فاعتبرته جزء من رأس الما، خالل سنة أو خالل الدورة المالية أيهما أقل الحاجة إليها

 .(30/06/6001كما في  )القوائم المالية للشركة العربية الدولية للتعليم قياسه بالتكلفة

إلى االعتراف بالمواد واللوازم ضمن بند  (Orange)توجهت نية شركة االتصاالت األردنية  -

في  المخزون ألنه لم يكن في نيتها استخدامها للبيع، بل تم اقتناؤها بنية االستخدام الخاص للشركة

)القوائم  13/39/9032دينار أردني في   2579030وادراجها بقيمة ، وتم قياسها فترات قصيرة

 (.13/39/9032المالية لشركة االتصاالت األردنية كما في 
عدة شركات بهدف الحصول على األرباح على نية االستثمار في  البنك العربيتواجدت عند  -

، عن طريق ممارسة تأثير فعال على دون ذكر ذلك صراحة في االفصاحات المدى الطويل

. فتم %20-%60المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية وبنسب ملكية تتراوح بين  القررارات

تحت بند األصول غير المتداولة  بناء  على نسب الملكية المفصح عنها تصنيف هذه االستثمارات
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،  (Delloite, 2016)واعترف بها كاستثمارات في شركات حليفة وتم قياسها بطريقة حقوق الملكية

 ذلك في الجدول التالي:وتم توضيح 

 7105استثمار البنك العربي في شركات حليفة عام  :(02-4جدول )

 قيمة االستثمار نسبة الملكية اسم الشركة
Turkland Bank A.S 51% 087023 

 782563 %42 بنك عمان العربي
 7388035 %41 البنك العربي الوطني
 75257 %78 شركة التأمين العربية

 77468 متعددة أخرى
 7202721  المجموع

 30/07/7105المصدر: القوائم المالية للبنك العربي كما في 

 

وارد المعدنية المتعلق بالتنقيب عن الم IFRS 6يجيز المعيار الدولي العداد التقارير المالية  -

الشخصي لتطوير السياسة المحاسبية المتعلقة باالعتراف  هااستخدام اجتهادوتقييمها للمنشأة 

بمصروفات التنقيب والتقييم كأصول بدون األخذ بعين االعتبار المتطلبات الواردة في المعيار 

المتعلق بالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،  IAS 8المحاسبي 

إذا استغلت المنشأة ذلك  بسوء نية  تقع الكارثةلكن  ة.للوصول إلى معلومات موثوقة ومالءم

وقدمت معلومات مضللة ولو كانت على حساب مصداقية قوائمها المالية لتحقيق مصالحها الكامنة 

 خلف أهدافها المعلنة.

حيث اعتبرت ، 6002للعام  ة التابعة لشركة البترول الوطنيةاستخدمت الباحثة القوائم المالي

التكاليف المتعلقة بالحصول على حق التنقيب وتكاليف حفر اآلبار االستكشافية المنشأة جميع 

كموجودات غير متداولة بقيمة  والتقييم تكاليف راسمالية، وتم تسجيلها عند االعتراف المبدئي
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التمام عملية القياس الالحق  Cost model، ثم طبقت نموذج التكلفة دينار أردني 8228522

 .لالعتراف المبدئي

 من اقتناء الحافالت (Alpha) الشركة األردنية لالستثمار والنقل السياحيتوجهت نية  -

للشركة وتحقيق أرباح على فترات طويلة، وتم تصنيفها تحت بند االستثمارية المساعدة في األنشطة 

كممتلكات ومعدات وتم قياسها مبدئيا على أساس التكلفة موجودات غير متداولة واعترف بها 

دينار أردني باستخدام نموذج  0125870وخضعت لالهتالك وتم اعادة قياسها الحقا بقيمة 

 .(30/06/6002)لقوائم المالية للشركة األردنية لالستثمار و النقل السياحي كما في  التكلفة

االفصاحات التي يمكن ادراجها في  ضمنتوثيقها و  ضبط النية ( امكانية4-4)

 المالحظات عنها 

بامكانية الخروج عن تطبيق المعايير الدولية  IASBأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

، يترك فيها القرار لمعدي القوائم المالية في تفعيل في حاالت معينة IFRSsالعداد التقارير المالية 

لبدائل المحاسبية دون غيرها، سواء كانت هذه البدائل اجتهاداتهم الشخصية عند اختيار بعض ا

تتمثل في اختيار السياسة المحاسبية األنسب من وجهة نظر اإلدارة، أو في تحديد التقديرات 

وحدد ذلك بقيد وهو الوصول  ،المالية القوائمالمحاسبية إلتمام قياس بعض البنود المدرجة ضمن 

إلى معلومات أكثر موثوقية ومالئمة من المعلومات التي يمكن أن يمكن أن تتصف بالتضليل في 

 .IFRSsحالة تطبيق بعض المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

تيار تي تتيح لالدارة حرية االخاللتي تتصف بها المعايير الدولية و ترى الباحثة أن المرونة او 

عداد التقارير عن إو قانونية على الجهات المسؤولة خالقية أأوقيود التصرف بدون فرض ضوابط و 

، ألنها تتيح IFRSsالعداد التقارير المالية  المالية هي نقطة ضعف تتخلل هيكل المعايير الدولية
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انات صادقة ك على حساب تقديم بيفرصة استغالل البدائل المتاحة حسب نية المنشاة  ولو كان ذل

 أن بالموثوقية العالية ال بد من المعلومات تتصف ولكيشفافة ودقيقة لمستخدمي القوائم المالية. و 

 معلومات من فائدة يوجد فال ،فقط القانوني بشكلها االكتفاء وليس وحقيقتها بجوهرها االهتمام يتم

 بعيدةو  للواقع ممثلة غير الوقت ذات في ولكنها القانونية، العرض نماذج مع القانوني شكلها يتطابق

 (.6002)جعارات،  الحقيقة عن

بعد الدراسة الحثيثة التي قامت بها الباحثة على القوائم المالية الخاصة بعينة الدراسة، تبين 

أن اإليضاحات الملحقة بالقوائم المالية خالية من أي مظهر من مظاهر اإلفصاح عن نية الشركات 

عملية  قبل مرحلة االعتراف المبدئي بالبند، باالضافة إلى إهمال إدراج المبررات الشخصية عند

على عملية العرض  ذلك ، وأثروالناتجة عن تغيير نية الشركة بعض البنودالقياس الالحق ل

 القياس. و 

الطرق و  ،النية من اختيار بعض البدائل المحاسبية دون غيرهاعن أيضا لم يتم االفصاح و 

 ات.التقدير النسب الخاصة ببعض المخصصات و  عند احتسابالكمية 

 IFRSsالعداد التقارير المالية  ق، لم تشترط المعايير الدوليةإضافية إلى كل ما سب  

المحاسبية، بل اكتفي  النوايا المستترة التي أدت إلى حدوث األخطاءالتحقق من األسباب الخفية و 

والمتعلق بالسياسات المحاسبية، التغير  IAS 8معيار المحاسبة الدولي فقا لمتطلبات بتصحيحها و 

 اإلسهاب. ية واألخطاء، وبشكل عام يفتقر إلى الشرح و في التقديرات المحاسب

اختياره خارجا عن  ما كان السبب فيالمالية بالتفصيل في بعض القوائم بالمقابل ذكر و  

التعديالت االجبارية المفروضة من لزامي لبعض السياسات المحاسبية و مثل التطبيق اال ارادة االدارة

من في نوايا الشركة  لشكال يدع مجاال ل، األمر الذي IASBقبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 
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 ألنه ال يعكس نية الشركةال حاجة له  تطبيقها ، مع أن تبريراختيار هذه السياسات وتطبيقها

 الحقيقية بل جاء من باب اإللزام.

عند إعداد  هل يمكن ضبط نية الشركة: السؤال التالي قامت الباحثة بطرحمن هنا و 

التي  مرونةعن طريق استغالل  أمامها االحتيال المتاحةالمالية لتجنب فرص التالعب و رير التقا

 بأنهاالممارسات  هذه اعتبار، و (IFRSs) العداد التقارير المالية المعايير الدوليةتتصف بها 

ة بعيدلية مطابقة للواقع بكل تفاصيله و فع قوائم ماليةتقديم  كيف يمكن، و عنهاكونها تنبثق  قانونية

التي تؤدي بالنهاية إلى بغية تحقيق مصالحها الذاتية، و  خلف نواياهاكل البعد عما تضمره اإلدارة 

  تضليل مستخدمي القوائم المالية؟

أن  أحد أعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين األردنيينفي هذا المجال، أوضح 

التحدي األكبر الذي تواجهه عملية إعداد القوائم المالية ال ينحصر في البعد الفني فقط، بل يتعداه 

أكبر على مهنة المحاسبة بشكل عام. هو ما يشكل خطورة البعد األخالقي عند المحاسبين و  إلى

فس الشخص عادة ما يكون البعد األخالقي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقصد الخفي المختبئ في نو 

، بمعنى آخر النية التي ال يمكن الوقوف على حقيقتها الظاهرة، ؤول عن إعداد القوائم الماليةالمس

 إال أنها ذات أثر مهم على األرقام المحاسبية التي تؤثر على مدى مصداقية البيانات المعروضة.

ن االهتمام اإلشراف مزيدا مجهات الرقابة و  لى أن إبداءع السابق نفس المصدرقد أكد و 

المرفقة لزيادة درجة المصداقية والشفافية في القوائم المالية، يمكن أن يخفف من وطأة باالفصاحات 

األبعاد والسلوكيات والممارسات غير األخالقية، وهذا مالحظ بالذات فيما يجب أن يتمتع به المدقق 

عليه معايير التدقيق  الخارجي من نزاهة وحيادية واستقاللية وموضوعية وغير ذلك مما أكدت

 الدولية.
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المحاسبين  عضو جمعيةصاحب مكتب الوحدة العربية للتدقيق واالستشارات و كما اقترح 

تي تتدخل فيها األحكام العمل على زيادة اإلفصاحات المتعلقة بالجوانب ال القانونيين األردنيين

عند اإلعتراف  نوايا اإلدارةفي محاولة للتحقق من صدق التي تعكس الشخصية واجتهادات اإلدارة و 

عن  ، إضافة إلى توثيق كل سلوك أو ممارسة عند اإلعتراف المبدئي بالبندببنود القوائم المالية

عمال على مدى طويل، لتسهيل ضبط وحصر الممارسات طريق انشاء قاعدة بيانات تضم نتائج األ

 اإلنحرافات المفاجئة في نتائج األداء المالي. الجديدة و 

 االهتمام من المزيد المحاسبة على واإلشراف الرقابة جهات تولي أن ضرورةكما أكد على 

تي تؤدي طرق المحاسبة اإلبداعية الالقيود التي تحد من تطبيق  فرضو  ،المهنةأخالقيات تعزيز ب

 إلى تقديم معلومات مضللة ألصحاب القرار.

الذي يمكن و الشريعة االسالمية ( االطار المفاهيمي للنية الذي تتضمنه 4-5) 

 .IFRSs العداد التقارير المالية تعديل المعايير الدوليةو  وضع االستفادة منه في 

لة في صفات معينة تميز كل متمث السلوك الظاهري لإلنسانهي ذلك  الطبيعة البشريةإن 

، وهي ما بالنيةالباطنة والتي تسمى  عن سريرته بثقتنالصفات . غير أن هذه اآلخرشخص عن 

 .رش وأمن خير  داخلهيحتفظ به في و  يكتمهيضمره و 

ذا استقام اإلنسان،  إذا صلحت النية  –علي  نجد اإلماملذلك  .فسد سلوكه وعملهفسدت، وا 

:" طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب بقوله سريرته،  صلحتيمدح ويثني على الذي  -رضي اهلل عنه

 (.6003)دخيل،  "سريرته، وحسنت خليقته صلحتكسبه، و 

 فقد ،للسلوك اإلنساني والممارسات البشريةنظرا ألهمية النية كونها المحرك الخفي و 

إطار مفاهيمي  بهدف إيجادتب والدراسات، لذلك لجأت الباحثة في العديد من الك انتشرت تفاصيلها
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يمها على مفاهالتعرف  ، إلىIFRSsللنية المذكورة في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

عنوان "رسالة في الدكتور وليد سعيدان ب قدمهاأطروحة دكتوراه  دراسة خالل من وأحكامها وقواعدها

 ةقام من خاللها بجمع مفاهيم النية وأحكامها تحت أربع والتي 6002تحقيق قواعد النية" في عام 

رد الجزئيات إلى رقات، و المتف فهمها ولإلبتعاد عن التعقيد في جمعشرحها و عشر قاعدة، لتسهيل 

 كلياتها.

وقامت الباحثة بتلخيص قواعد النية في الشريعة اإلسالمية والتي من الممكن أن تساعدها 

 في وضع نموذج للنية وادراجه ضمن االطار المفاهيمي للتقارير المالية من خالل الشكل التالي:

 

 قواعد النية في الشريعة اإلسالمية :(0-4الشكل )

 

 

 

 

 

                      

     

 

 

 

 

  ع ضرما يراه موافقا لغرض لجلب نفع أو دف: القصد وانبعاث القلب نحو 
التوجه و 

القصد 

 الحقيقيان من

 ادراج البند في

  القوائم المالية

تنقلب عبادات بالنيات الصالحات(     العادات)القاعدة الثانية   

 )ال ثواب إال بالنية(لثالثة االقاعدة 

 )إنما األعمال بالنيات( األولىالقاعدة   

 ( وشرط لترتب الثواب في التروك )النية شرط لصحة المأموراتالقاعدة الرابعة 

 )النية تتبع العلم( القاعدة الخامسة 

 )يبلغ العبد بنيته ماال يبلغ لعمله(  القاعدة السادسة 

 ) من نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده(القاعدة السابعة 

المتعريف النية في اإلس  

 قواعد النية
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 (7112اعتمادا على قواعد النية )سعيدان،  المصدر: اعداد الباحثة

العداد التقارير وضع اطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية ( امكانية 4-6)

 صاحات المرفقة بالقوائم الماليةوادراجه ضمن  االف IFRSsالمالية 

 (IFRSs)االستخدام المكثف لمفهوم النية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية برز 

في المختبئ في النفس البشرية. دون وجود أدنى تأطير لهذا المفهوم، كونه يعبر عن القصد الخ

الذي ال يمكن الوقوف على حقيقته الظاهرة، إال أنه ذو  المتكررو  الرغم من استخدامه المرنعلى و 

طرق اإلعتراف بها ختالف تصنيف البنود المدرجة في القوائم المالية، وبالتالي ا أثر جوهري على

 إختالف أسس قياسها. مما يؤدي إلى

، حاولت الذي سبق شرحه الشريعة اإلسالميةومن خالل اإلطار المفاهيمي للنية في 

للتوصل إلى  المحاسبية مع ما يناسبها من المفاهيم اإلسالميةربط المفاهيم  قدر اإلمكان الباحثة

 IFRSsلمفهوم النية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  محددتأطير 

 

 )الكنايات تفتقر في ترتب أثرها إلى النيات( القاعدة الثالثة عشرة 

 )القصود في العقود معتبرة(القاعدة التاسعة  

 العام(  خصص اللفظالخاص وت )النية تعمم اللفظالقاعدة العاشرة 

 )أحكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها وأحكام اآلخرة على السرائر والظواهر تبع لها(القاعدة الثامنه 

 مالم يكن ظالما فعلى نية المستحلف(  الحالف)اليمين على نية القاعدة الثانية عشرة  1

 

 
 )استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها فضيلة( القاعدة الرابعة عشرة 

 )األيمان مبناها على المقاصد واألغراض ال على المباني واأللفاظ(القاعدة الحادية عشرة 
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 يةن الممارسات المحاسبتسكين قواعد النية ضم
 تسكين قواعد النية ضمن الممارسات المحاسبية :(7-4شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنما األعمال بالنيات  العمل انعكاس للنية، والعمل/الحدث في الممارسات المحاسبية هو االعتراف  

.المبدئي بالبند وما يترتب عليه من عرض وقياس وافصاح  

العادات تنقلب عبادات 

 بالنيات الصالحات

المقبولة  حسنة أو نية سيئة( هي التي تحدد الممارسة المحاسبيةطبيعة النية )نية 

 من غير المقبولة

 النية شرط لصحة المأمورات

وشرط لترتب الثواب في 

 التروك

 النية المشروطة هي التي يتطابق بها الهدف من اإلقتناء أو التصنيف الذي

.به من بنود ضمن القوائم المالية اعتمدته المنشأة مع ما تم اإلعتراف  

 النية تتبع العلم

من نوى الشر فإنه يعاقب 

 بنقيض قصده

ةالقصود في العقود معتبر  

ي األداء علم المنشأة أو اإلدارة بالنتائج التي تريد التوصل إليها والمتمثلة عادة ف

.المالي )األرباح( المرتفع  

ير الجزاء من جنس العمل، فالتالعب بالقوائم المالية إلظهار أدائها المالي على غ

المية، حقيقته ال بد من أن يؤدي إلى نتائج عكسية، مثلما حدث باألزمة المالية الع

 ومثل التالعب بمؤسرات االستمرارية. 

مية توثيق القصد من تصنيفه، وفيها تعبير واضح عن أهأن يطابق االعتراف بالبند 

 النية قبل الشروع باعداد القوائم المالية

ية من خصائص الشرط أنه ال بد من تحصيله قبل الفعل، لذلك ال بد من وجود الن

لحدوث العمل )االعتراف(، ويفضل ذكر النية قبل الشروع به كنوع من أنواع 

 التوثيق لتكون وسيلة من وسائل ضبطها ومنعها من التحول 

 استصحاب حكم النية شرط

 واستصحاب ذكرها فضيلة

ب الكنايات تفتقر في ترت

 أثرها إلى النيات

ة حتى الكنايات جمع كناية وهي اللفظ المحتمل الموهم، فطلب إقتران النية بالكتاب

ق عملية تدعمها وترفعها إلى مرتبة اليقين، ويرتبط هذا أيضا بالتوثيق الذي يسب

 االعتراف. 

 دالمقاص على مبناها األيمان

 المباني على ال واألغراض

 واأللفاظ

بلغ يبلغ العبد بنيته ماال ي

 بعمله

النية تعمم اللفظ الخاص 

 وتخصص اللفظ العام
األصول المتداولة هي لفظ عام، تخصص النية بنود معينة حسب النية من اقتناء 

 كل أصل. 

  

ة ريبية، ألن استحضار النياشتراط  وجود نية السداد عند إجراء المقاصة الض

.الحسنة هو الباعث على العمل الجيد  

ات التي عند تقييم نوعية القوائم المالية المقدمة يجب البحث عن النوايا من العملي

ة على أدت إلى النتائج المعلنة وليس مجرد النظر إلى النتائج، وتنطبق هذه القاعد

 عمليات المراقبة والتدقيق. 

ق تطابق النية مع الممارسة المحاسبية يزيد من جودة المعلومات المقدمة عن طري

ن بالقوائم رفع مستوى التمثيل الصادق والشفافية وبالتالي زيادة ثقة المستثمري

 المالية المفصح عنها. 

 

 ال ثواب إال بالنية
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 المصدر: اعداد الباحثة

ية أمكن تسكينها ضمن بعض أن قواعد النية في الشريعة اإلسالمنالحظ مما سبق 

الممارسات المحاسبية، بل وتكررت أكثر من قاعدة في نفس الممارسة كنوع من التأكيد على 

 النتيجة.

دلت على أن العمل هو نتيجة للنية المعقودة  فالقاعدة األولى )إنما األعمال بالنيات(

عليه، بمعنى آخر أن النية تسبق الحدث، وفي الممارسات المحاسبية نجد أن نية المتصرف من 

تصنيف بند معين هي التي تحدد طبيعته ومكانه ضمن القوائم المالية، لتبدأ مرحلة العمل عند نقطة 

 اإلعتراف بالبند.

 فيالنية  تصنفتجعلنا  تنقلب عبادات بالنيات الصالحات( القاعدة الثانية )العادات

 نوعين:

النية الحسنة: التي تنبثق عنها الممارسات المحاسبية المقبولة مثل الخطأ غير المقصود،  -0

 اختيار السياسات المحاسبية التي تقدم قوائم مالية تتسم بدرجة مالئمة وموثوقية عالية.

نبثق عنها الممارسات المحاسبية غير المقبولة مثل نية الغش النية السيئة: النية التي ت -6

 والتالعب.

 لها تبع والسرائر الظواهر على الدنيا أحكام) الثامنه القاعدةوتتشابه هذه القاعدة مع 

حيث عبرت هذه القاعدة عن أهمية استحضار النية  (لها تبع والظواهر السرائر على اآلخرة وأحكام

 الظواهر على الدنيا أحكام

 وأحكام لها تبع والسرائر

 والظواهر السرائر على اآلخرة

لها تبع  

تراف اإلعال يخوض مدققو الحسابات في النوايا الخفية التي تكمن خلف عمليات 

العب المبدئي في القوائم المالية، إال إذا وجدت القرائن التي تشير إلى عمليات ت

 بالحسابات. 

بين يديه من  في معظم عمليات التدقيق يتبع نظام العينات، فيظهر للمدقق فقط مايقع

السؤال في بعض األحيان إذا تم اإلشتباه بأمر معين يكتفي المدقق الخارجي ب و أدلة

.عنه دون البحث عن اثباتات أخرى  

 الحالفاليمين على نية 

ة مالم يكن ظالما فعلى ني

 المستحلف
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الحسنة عند الشروع بالعمل، وتلتقي مع المعايير الدولية العداد التقارير المالية في أن استحضار 

الشروع في عمليات الغش والتالعب، كما تلتقي هذه  القوائم المالية منالنوايا الحسنة تمنع معد 

القاعدة العاشرة )يبلغ العبد بنيته ماال يبلغ  ومعثواب إال بالنية( )ال  التاسعةالقاعدة القاعدة مع 

 بالنتيجة النهائية التي ستنجم عن نوع النية إذا كانت حسنة أم سيئة. بعمله(

تشير هذه  )النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك( القاعدة الثالثة

مع الممارسات المحاسبية التي تنبثق  اشتراط ان تتوافق النية عند اعداد القوائم الماليةالقاعد إلى 

 عنها وبالتالي مع النتائج المعلن عنها.

ى لو أن النية تصدر عن أهداف مدروسة بعناية حتالقاعدة الرابعة )النية تتبع العلم( 

كانت هذه األهداف غير معلنة، فمعد القوائم المالية بحكم الخبرة يعلم مسبقا النتيجة التي سيتوصل 

 مكنه من اعداد نوايا مسبقة وتشكيل النتيجة النهائية من العمل بما يوافق هذه النوايا.إليها، مما ي

أي أن النية السيئة التي القاعدة الخامسة )من نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده( 

ظهار األداء  تحوم حولها الشكوك واالتهامات بأنها تخفي في ثناياها قصد االحتيال والتالعب وا 

شأة على غير حقيقته ال بد لها من أن تتوقف عند نقطة معينة، ال تستطيع المنشأة المالي للمن

 وجود المؤشرات الكاملة إليها.عندها باالستمرار في العمليات المضللة، متل انكار نية االفالس مع 

أي أن يطابق الفعل القصد منه، فعلى سبيل  القاعدة السادسة )القصود في العقود معتبرة(

ذا كان قصد االدارة الحصول على تدفقات نقدية ، فانها تقوم بتصنيف األداة المالية كأداة المثال إ

 .HTMمالية محتفظ بها إلى تاريخ االستحقاق 

في هذه القاعدة  فضيلة( ذكرها واستصحاب شرط النية حكم استصحابالقاعدة السابعة )

الفعل. ومن باب الضبط يستحب الشرط يتم تحصيله قبل ألن ، داللة متكررة على توقيت النية

 توثيق النية.
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دليل آخر على أهمية توثيق  النيات( إلى أثرها ترتب في تفتقر القاعدة الثامنة )الكنايات

اليمين على نية الحالف ) القاعدة األخيرةتابة أو بالتلفظ بها أمام الشهود وتتفق مع النية سواء بالك

التي تشير إلى اأن اليمين وسيلة من وسائل اإلثبات ( مالم يكن ظالما فعلى نية المستحلف

 والتوثيق.

 للقوائم المالية اإلطار المفاهيميادراج مفهوم النية المقترح ضمن 

للقوائم المالية، والذي يهتم  تقترح الباحثة ادراج مفهوم النية ضمن االطار المفاهيمي

بوصف المفاهيم الرئيسية التي يتم على أساسها اعداد وعرض القوائم المالية، وبالتحديد ضمن 

والتي يمكن تعريفها بأنها:  (Qualitative Characteristics)الصفات النوعية للمعلومات المالية 

حتى تكون مفيدة ويمكن استخدامها  "صفات تتميز بها المعلومات المعروضة في القوائم المالية

كأساس سليم التخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة االبالغية من قبل مستخدمي القوائم المالية " 

 ( .6002)جعارات، 

 وتقسم الصفات النوعية للمعلومات المالية إلى قسمين : 

  (Fundamental Characteristics)الصفات الجوهرية  -0

 (Enhancing Characteristics)ة الصفات المساند -7

حاولت الباحثة ادراج مفهوم النية ضمن الصفات الجوهرية  التي حددت بخاصيتين أساسيتين وقد 

 هما: 

أن تكون المعلومات المالية المعروضة على صلة بالقرار الذي سيتم  :(Relevance)أ( المالءمة 

 إلى قدرتها على إيجاد فرق في القرارات المتخذة من قبل المستخدمين. اتخاذه، باالضافة
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أن تكون المعلومات المالية ممثلة  :(Faithful Representation)التمثيل الصادق  ب( 

بصدق للعمليات واألحداث التي حدثت في المنشأة، والتي تم التعبير عنها بالقوائم المالية، وقد حلت 

 .(Reliability)هذه الخاصية مكان المسمى السابق وهو الموثوقية 

، لتقديم معلومات دقخاصية التمثيل الصا اقترحت الباحثة في هذه الدراسة إدراج مفهوم النية ضمن

تتميز بدرجة مصداقية عالية وتتصف بالشفافية الالزمة لمنح أصحاب العالقة الثقة والطمأنينة عند 

 استخدام هذه القوائم أثناء عملية اتخاذ القرار.

 وتكون المعلومات المالية مقدمة بصدق وموثوقية إذا اتصفت بالصفات التالية:

    إذا كانت كاملة -0

      كانت حيادية إذا -6 

 إذا كانت خالية من األخطاء  -3

    توافق الممارسة مع النية -4

وتقترح الباحثة إدراج صفة إضافية تعبر عن مدى تطابق البيانات المقدمة مع النية الفعلية 

التمثيل  خاصية ولتوضيح ذلك، قامت الباحثة بإدراج النية ضمن من ادراجها في القوائم المالية.

 في الشكل التالي : الصادق
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(: ادراج مفهوم النية المقترح في االطار المفاهيمي للقوائم المالية الصادر عن 3-4الشكل )

 IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الباحثة

 IFRSsتعريف النية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

في المحاسبة النية  تمكنت الباحثة من وضع تعريف لمصطلحذكره، سبق  من جميع ما

النوعية الموجودة  الصفاتضمن  IFRSsالتقارير المالية  في المعايير الدولية العداد يمكن ادراجه

  ، كما يلي:المالية قوائماالطار المفاهيمي للفي 

يعكس و ، اإلعتراف المبدئي بالبنود الواردة في القوائم الماليةيسبق  مقصود: توجه النية

 به. اتم عرضهالذي  ويتوافق مع التصنيف القوائم المالية االعتراف بالبنود فيمن  الفعليالهدف 

 الصفات النوعية للقوائم المالية

Qualitative characterestics of financial statements  

 الصفات المساندة

Inhancing characteristics 

 الصفات الجوهرية

Fundamental characteristics 

 التمثيل الصادق

Faithflul 

representation 

 المالئمة

Relevance 

 توافق الممارسة مع النية

Correspondence 

between practice & 

intention 

 خالية من األخطاء

Free from error 

 حيادية

Nuetral 

 كاملة

Completeness 



111 
 

سواء كان ذلك باستخدام الممارسات المحاسبية المقبولة أو باستخدام الممارسات المحاسبية غير 

 حدد بمعيارين:تالمقبولة، و 

ذات الجهة المسؤولة عن اعداد القوائم سلوكيات وممارسات ب : يعنىغير موضوعيمعيار  -0

كانت ممارسات محاسبية غير مقبولة أو ممارسات محاسبية مقبولة لكنها ال تتوافق مع  سواء المالية

 . IFRSsالمعايير الدولية العداد لتقارير المالية

المعايير الدولية العداد  بالممارسات المحاسبية المقبولة المستمدة منمعيار موضوعي: يعنى  -6

             .IFRSsالقوائم المالية 

 ، هما:Intention Behaviors متعاكسينسلوكين النية المنيثقة عن هذين المعيارين و تتخذ 

: تنبثق عن الممارسات المقبولة وتتوجه إلى إظهار القوائم Good Intentionنية حسنة  -0

مما يؤدي إلى  المالية على حقيقتها ومطابقتها للممارسة المحاسبية التي تناسب عملية اإلعتراف

 تقديم قوائم مالية موثوقة تتصف بدرجة شفافية عالية.

: تنبثق عن الممارسات غير المقبولة وتتوجه إلى إظهار القوائم Bad Intentionنية سيئة  -6

المالية بشكل يخالف الهدف االساسي من اعدادها، مما يؤدي إلى تقديم معلومات مضللة تفتقر إلى 

وفيما يلي كيفية ادراج المفهوم المقترح للنية في االطار المفاهمي  ض العادل.التمثيل الصادق والعر 

 لللقوائم المالية في الشكل التالي:
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(: اإلطار المفاهيمي المقترح للنية في المحاسبة والذي يمكن تسكينه ضمن اإلطار 4-4الشكل )

 المفاهيمي للقوائم المالية

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 المصدر: اعداد الباحثة                                                      

النية 

Intention 

 معياران             

Two criteria 

 

 
موضوعي المعيار ال

Objective criterion 

 غير الموضوعيمعيار ال

Subjective criterion 

 مقصودة نية

Intended Intention 

i 

 مقصودة نية غير

Unintended 

Intention 

 نية حسنة

Good Intention 

 ممارسات مقبولة

Accepted 

Practices 

ممارسات غير 

 مقبولة

Unaccepted 

Practices 

سيئةنية   

Bad 

Intention 

 نية حسنة

Good 

Intention 

 

 

االلتزام بتطبيق  درجة

المعايير الدولية العداد 

 IFRSsالتقارير المالية 

Degree of 

commitment to 

the application of 

International 

Financial 

Reporting 

Standards 

IFRSs 

  

 من الفعلي الهدف ويعكس المالية، القوائم في الواردة بالبنود المبدئي اإلعتراف يسبق مقصود توجه

 باستخدام ذلك كان سواء. به عرضها تم الذي التصنيفويتوافق مع   المالية القوائم االعتراف بالبنود في

 المقبولة غير المحاسبية الممارسات باستخدام أو المقبولة المحاسبية الممارسات

Intended motivation precedes the initial recognition of the items included in the 

financial statements, it reflects the actual objectives behind the recognition of 

items in the financial statements corresponded with the classification presented. 

Whether using accepted accounting practices, or unaccepted accounting practices. 
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ويمكن باستخدام هذا النموذج ضبط النية وادراجها ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوائم 

ببعض البنود أو  ويعالج أثر التغير في نية معد  القوائم المالية عند التوقف عن اإلعتراف المالية،

المتعلق بالسياسات المحاسبية،  IAS 8اعادة تصنيف بعضها اآلخر في المعيار المحاسبي الدولي 

. وقد ( http://www.iasplus.com/standard/ifrs)التغيرات في التقدير المحاسبي واالخطاء 

عليها أساليب تطرق هذا المعيار إلى التغير الذي يحدث في السياسات المحاسبية التي تعتمد 

المعالجة الكمية للبيانات المالية والتي يفترض بها أن تتبع خاصية الثبات لتحقيق االتساق المطلوب 

 عند اثبات خاصية القابلية للمقارنة.

، التي يضعها المدقق الخارجيمحددات قانونية تحت مظلة التوثيقها  تقترح الباحثةكما  

تقديم شخصية عن طريق فرض قيود مشددة تفترض االجتهادات ال تضييق نطاقى علالعمل و 

توسيع السالسل الزمنية لعرض وضوعية  مقنعة للجهات المختصة. و ممبررات علمية وكمية و 

تقديم  إلىأو قلب النية  تغييرسبب  يعزىعندما  بالتحديدعند تغيير النية و  القوائم المالية المقارنة

التي تتمثل بشكل أساسي في فيفترض من الجهات المعنية و  ذات موثوقية أعلى،لومات مالئمة و مع

عن  للتحقق من صحة المبررات المقدمة متمكنةيق الخارجي ايجاد وسيلة مناسبة و مكاتب التدق

بعد تغيير على أدلة كافية تؤيد المبالغ وااليضاحات ومقارنة البنود المالية قبل و طريق الحصول 

لتحول الذي حدث في نية االدارة وانعكس على عملية العرض ا النية للوصول إلى قناعة مفادها أن

ن الدقة القياس عند اعداد التقارير المالية أدى إلى تقديم معلومات تتمتع بدرجة عالية مواالعتراف و 

 الشفافية.والموثوقية و 
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 الفصل الخامس

 التوصياتالنتائج ومناقشة 

 

 ( نتائج الدراسة 2-3)

 ( توصيات الدراسة2-9)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 ( نتائج الدراسة 5-0)

قاعدة تفسر وجود النية  ةوجود إطار مفاهيمي للنية في الشريعة اإلسالمية يتضمن أربع عشر  -0

 تضمنتهاومن هذه السلوكيات الممارسات المحاسبية التي  ،اإلنسانيةسلوكيات وأثرها في جميع ال

 .IFRSsالمعايير الدولية العداد التقارير المالية 

اعتمادا  IFRSsإمكانية وضع إطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية  -6

أنواعها سواء كانت نية و  لها، أ  يتضمن تعريف مي الموجود في الشريعة االسالميةعلى اطارها المفاهي

من  اعداد القوائم الماليةعملية وأثرها على  ،(4-4سيئة كما هو موضح في الشكل )أو نية  حسنة

حيث االعتراف والعرض والقياس واالفصاح وامكانية ضبطها من خالل الرجوع إلى قواعدها 

قياس هذه البنود ومنعها من ، ومحاولة استخدام األسس الكمية لالمذكورة في الشريعة االسالمية

 التحول إال بأدلة موضوعية كافية القناع الجهات المسؤولة بضرورة حدوث هذا االجراء.

ضمن اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية الصادر عن في المحاسبة ادراج  مفهوم النية امكانية  -3

لصفات النوعية تحت مسمى ، وضمها للصفات الجوهرية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

 (.3-4الشكل ) جديد وهو  توافق الممارسة مع النية كما تم تضيحه في
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 IFRSsمعرفة وتحديد مواضع تسكين النية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  امكانية -4

عدم ذكرها بشكل ، على الرغم من عن طريق دراسة القوائم المالية وتحليل بنودها بعناية مهنية فائقة

 صريح في القوائم المالية.

المعايير الدولية العداد التقارير المالية المستندة إلى ممارسات المحاسبية تتحكم النية في ال -2

IFRSs  المحاسبية المستندة بالرغم من قبولها الممارسات ومدى قبولها، حيث أن هناك بعض

ي تتمثل في عمليات الغش والتالعب لتحقيق المصالح الت معلنة ال غيرتنبثق عن نية المنشأة لكنها 

 غير المعلنة في قوائم المالية. ةالخفي

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 ( توصيات الدراسة 5-7)

 ، توصي الباحثة بما يلي:الدراسةإليها  تالتي توصل النتائجبناء على 

النوعية فات إطار مفاهيمي للنية يدرج ضمن الصفات الجوهرية التي تندرج تحت الصاقتراح  -0

، بحيث (3-4كما هو موضح في الشكل ) التحديد في خاصية التمثيل الصادقبللتقارير المالية، و 

 رفع من درجة الشفافية في المعلومات المقدمة ألصحاب العالقة.ي

البدء بإدراج إفصاحات إضافية تتضمن مفهوم النية في المحاسبة كما هو موضح في الشكل  -6

المحاسبية المقبولة والممارسات المحاسبية غير المقبولة وتحديد مسارها  ( لتحديد الممارسات4-4)

في حال صدرت عن نية حسنة أو عن نية سيئة من قبل معد القوائم المالية، لزيادة درجة الشفافية 

 في اإلفصاح.

اجتهادات تتدخل فيها األحكام الشخصية و تتعلق بالجوانب التي إفصاحات إضافية إدراج ب البدء -3

في قوائمها المالية الذي تقدمه  إلى الواقعما تكون بصورة أقرب الفعلية اإلدارة لتعكس نواياها 

عاني منها المعايير الدولية إلعداد تتقليل الثغرات التي المساعدة في عالج القصور و بالتالي و 

 وزيادة درجة الشفافية المقدمة في القوائم المالية. IFRSs  التقارير المالية

توثيق االعتراف المبدئي بالبنود المدرجة في القوائم المالية عند المدقق الخارجي الذي تتعامل  -4

معه المنشأة في تارخ االعتراف بالبند، ومتابعة  الممارسات المحاسبية التي تقوم بها المنشاة خالل 

جل لمراقبة أي انحراف في سلوك المنشأة عن الذي سجل عند المدقق فترات دورية قصيرة األ

 وتصحيحه في ذات الوقت.
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تنمية بمن اإلهتمام المزيد المتمثلة في مكاتب التدقيق اإلشراف ضرورة أن تولي جهات الرقابة و  -2

بالمعلومات السطحية التي  عدم إكتفائها، و كل موظف من موظفيهاشخصية في الشك المهني  روح

البحث عن أدلة و  ،الدوليةلمعايير التدقيق من باب أنها موافقة تظهر أمامهم أثناء أداء وظيفتهم 

  مقا عند الشك بنوايا المنشأة من إعداد قوائمها بهذا الشكل.أكثر ع

ا  للحيلولة التي تم االفصاح عنهلقوائم المالية تغيير نية معدي ا تمنعفرض محددات قانونية  -2

 .الثبات  مفهوم، عن طريق تفعيل تضليل مستخدمي البيانات الماليةدون 
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 قائمة المراجع

 العربية : المراجعأوال

 األجنبية : المراجعثانيا
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 المراجع العربية  :أوال

 القرآن الكريم 

 ( 6006البخاري، محمد بن اسماعيل .)دار ابن كثير. بيروت: صحيح البخاري. 

 ( 6004ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم)3. ط. مجموع فتاوي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية .

 . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالمدينة المنورة. 

 ( 6000ابن حنبل، احمد .)بيروت. دار احياء التراث العربي.مسند االمام أحمد بن حنبل . 

  دار 3ط المغني.  فصل تقديم النية على الطهارة.(. 0992عبداهلل )ابن قدامة، موفق الدين .

 عالم الكتب.

 للنشر صادر دار. بيروت. 3ط. العرب لسان. (6000مكرم ) بن محمد منظور، ابن. 

 ( 6000أفندي، محمد عالء .)فقه أبوحنيفة. رد المختار على الدر المختارشرح تنوير األبصار .

 والنشر.بيروت. دار الفكر للطباعة 

 ( 0992البغدادي، عبداهلل بن محمد .).القاهرة. دار البشائر للنشر.0ط كتاب اإلخالص والنية . 

 ( 0991الترمذي، محمد بن عيسى .)بيروت. دار الغرب 2. طسنن الترمذي -الجامع الكبير .

 اإلسالمي.

 ( 6002تسعديت، بوسبعين .) محلولةات المالية مدعمة بتمارين محاضرات في محاسبة االدو .

جامعة أكلي محند  .المحاسبية(في العلوم، التجارية، المالية و  )مطبوعة موجهة لطلبة الماجستير،

 الجزائر. أولحاج. البويرة.

 ( 6002الجعارات، خالد .)دار صفاء للنشر  .عمان.المعايير الدولية العداد التقارير المالية

 التوزيع.و 
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 ( 0913الجرجاني، علي بن محمد .) بيروت. دار الكتب العلمية.0. ط التعريفاتكتاب . 

 ،المنهاج دار جدة. .المذهب دراية في المطلب نهاية(. 6002) عبداهلل بن الملك عبد الجويني 

 والتوزيع. للنشر

 ( 0992حبان، محمد بن حبان .)بيروت. دار الكتب 3. طالسيرة النبوية وأخبار الخلفاء .

 الثقافية.

 ( أقسام النية6000آل حريد، عفاف بنت يحيى .) موقع االسالم الدعوي واالرشادي. وزارة .

 .6000ذو القعدة،  02الشؤون االسالمية. االثنين،

 ( 6009الحلبي، ليندا حسن .) دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار المحاسبة

رسالة . األردنيةاإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة 

 ماجستير غير منشورة. عمان. جامعة الشرق األوسط.

 بدائل القياس المحاسبي ودورها في إدارة األرباح (. 6002النجيب، اسماعيل )، و حمد، محمد

 .Vol.16(1)2015مجلة العلوم االقتصادية . مجلة العلوم االقتصادية. في المنشآت الصناعية

 ،هيئة. سوريا.  دمشق.  عن معايير المحاسبة الدولية"مقدمة  ".( 6009) مأمون حمدان 

 السورية. واألسواق األوراق

  ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من (. 6004) زين الدين عبدالرحمنالحنبلي

 . دمشق. دار السالم للنشر.جوامع الكلم

 المصارف االسالمية في تقييم تجربة (. 6000و زويلف، أنعام محسن ) الحنيطي، هناء محمد

. بحث مقدم إلى الملتقى الدولي األول. االقتصاد االسالمي الواقع ظل األزمة المالية العالمية

 . عمان. األردن.64/6000 – 63ورهانات المستقبل. في الفترة 
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 علوم حكمها الشرعيدوات االستثمار المالي حقيقتها و أ( .6002، ياسر عبد الكريم )الحوراني .

 6، العدد 47لمجلد الشريعة و القانون، ا

 بيروت. دار المرتضى للنشر.0. طنهج البالغة .( 6003، علي )دخيل . 

 ( أعالم الموقعين عند رب العالمين. ط0990الزرعي، محمد بن أبي بكر .)بيروت. دار 0 .

 الكتب العلمية.

 ( 6004الزرقا، مصطفى أحمد .)دار القلم. .. دمشق0األول. ط. الجزء المدخل الفقهي العام 

 ( 6000الزركشي، بدر الدين .)بيروت: دار الكتب العلمية0. طالمنثور في القواعد ..  

 ( رسالة في تحقيق قواعد النية. أطروحة دكتوراة غير منشورة. 6002السعيدان، وليد بن راشد .)

 .http://www.shamela.ws.  االلكترونية المكتبة

 ( األزمة المالية العالمية من منظور محاسبي. بحث غير منشور. 6000شعيب، شنوف .)

 جامعة بومرداس. الجزائر.

 ( 6000شلتوت، محمود .)القاهرة: دار النشر.01. طاالسالم شريعة وعقيدة . 

 ( موافقة الُخبر الخب ر. حديث ابن ماج0993العسقالني، أحمد بن محمد .)جدة. دار 6ه.ط .

 المنهاج للنشر.

 ( 6009عبود، سالم ، )بحث مقدم إلى الشفافيةلية العالمية بين مبدأ اإلفصاح و األزمة الما( .

 ( . عمان ، األردن.69/4/6009-61المؤتمر العلمي الثالث للفترة 

 ( 0994العدوي، علي بن أحمد .)دار . بيروت. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني

 الفكر للنشر.

http://www.shamela.ws/
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 ( 6004عرنوق، بهاء غازي .) أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

مجلة  .في قياس األدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية 2رقم 

  .6004 -العدد األول- 30المجلد  –جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

 أثرها على األزمة المالية العالميةمحاسبة القيمة العادلة و . (6000دي )، روحي وجعواد .

 ير منشورة(. عمان. جامعة الشرق األوسط، عمان.)رسالة ماجستير غ

 ( 0992الفتوحي، تقي الدين .)عمان. مكتبة العبيكان3. طشرح الكوكب المنير .. 
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 ( 6009الكبيسي، عبد الستار عبد الجبار .) معايير المحاسبة الدولية والمسؤولية عن األزمة

 ان. جامعة العلوم االسالمية.. بحث غير منشور. عمالمالية العالمية الحالية

 ( 6009مركز أبحاث فقه المعامالت االسالمية .)مجمع الفقه االسالمي الدولي بشأن حكم  قرار

 التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف االسالمية.

 ( 6000المنجد، محمد صالح .)02. الموقع الرسمي للشيخ محمد صالح المنجد،معالجة النية 

 .6000 ابريل،

 ( 6009النزلي، محمد جمال .) ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم المالية المنشورة

. رسالة ماجستير غير منشورة. عمان. الصادرة عن الشركات المساهمة العامة االردنية المنشورة

 جامعة الشرق األوسط.

 ( 6000النووي، محي الدين .)ر الفكر للنشر.. بيروت. دا6. طالمجموع في شرح المهذب 
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 ( 0992النووي، محي الدين .)دمشق. دار الكتب 6ط . شرح صحيح مسلم.كتاب األمارة .

 العلمية.
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 قائمة المالحق

 (0الملحق رقم)

 االختصارات المحاسبية التي وردت في الدراسة

 االختصار المصطلح المقابل باللغة اإلنجليزية معنى المصطلح باللغة العربية

 لجنة معايير المحاسبة الدولية
International Accounting 

Standadrds Committee 
IASC 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية
International Accounting 

Standardards Board 
IASB 

 معايير المحاسبة الدولية
International Accounting 

Standards 
IASs 

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

 والمقبولة قبوال عاما

Generally Accepted 

Accounting Principles 
GAAP 

 لجنة تفسيرات معايير المحاسبة
Standing Interpreyation 

Committee 
SIC 

المعايير الدولية العداد التقارير 

 المالية

International Financial 

Reporting Standards 
IFRSs 

لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 اليةالعداد التقارير الم

International Financial 

Reporting Interpretation 

Committee 

IFRIC 

مجلس معايير المحاسبة المالية 

 األمريكي

Financial Accounting 

Standards Board 
FASB 
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 لجنة األسهم والبورصة األمريكية
Securities & Exchange 

Committee 
SEC 

القيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

Fair Value Through Profit 

or Loss 
FVTPL 

 الدخل الشامل اآلخر
Other Comprehensive 

Income 
OCI 

 Available For Sale AFS المتاحة للبيع

 Loan And Receivables LAR القروض والحسابات المدينة

 Held to Maturity HTM المقتناة لحين اإلستحقاق

 Held for Trading HFT النقتناة للمتاجرة

 Fair Value FV القيمة العادلة
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 (7رقم)الملحق 

 أسماء الشركات المدرجة في عينة الدراسة

         اسم الشركة       الرقم
 قطاع الصناعة         

 شركة االلبسة االردنية 0

 الزي لصناعة االلبسة 7

 العربية لصناعة المواسير المعدنية 3

 المتكاملة المعدنية 4

 شركة البوتاس العربية المساهمة العامة 5

 شركة البترول الوطنية المساهمة العامة 6

 دار الدواء 2

 شركة الجنوب لاللكترونيات 8

 شركة الدباغة األردنية 2

 شركة النساجون العرب 01

 قطاع البنوك      
 البنك االسالمي االردني 00

 البنك العربي 07

 البنك العربي االسالمي 03

 بنك األردن دبي االسالمي 04

 كابيتال بنك 05

 بنك االستثمار العربي األردني 06

 البنك التجاري األردني 02

 قطاع التأمين         
 شركة التأمين العربية العامة 08

 شركة الشرق العربي للتأمين 02

 شركة العرب للتأمين 71

للتامينشركة المنارة  70  
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 شركة النسر العربي للتامين 77

 قطاع الخدمات
االستثمارشركة االسراء للتعليم و 73  

التقل السياحي )ألفا(الشركة االردنية لالستثمار و 74  

االستثمارلشركة العربية الدولية للتعليم وا 75  
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. (3الملحق رقم )  
الدراسةأسماء أفراد عينة الدراسة الذين تمت مقابالتهم حسب ترتيب ذكرهم في   

 مكان العمل وظيفته اسم الشخص الرقم

السيد عبد الحميد  0

 أبوصقري

 البنك اإلسالمي األردني مدير تنفيذي للدائرة المالية

جمعية المحاسبين القانونيين  عضو مجلس إدارة السيد حسام رحال 6

 األردنيين

مكتب الوحدة العربية  مدقق خارجي السيد أحمد أبوعمرو 3

 واالستشاراتللتدقيق 

 


