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ABSTRACT 

 

The accounting disclosure is influenced by several factors. There are many 

studies  that clarify these factors, but still accounting disclosure exposed to some 

problems. Hence researcher studies the impact of the separation between the real 

economy and the financial economy on the accounting disclosure. So she has 

been collecting data from books and previous studies on accounting disclosure, 

where she deducted the main factor of them. Where the study shows  financial 

economy is based on the pyramids of debts, this showed the financial position 

non-real. This is a contrary to the rules and principles of accounting disclosure. 

 Greece has  used  its financial derivatives to hide the debts for enter to euro area.  

Researcher found the separating  economy  is the main factor affecting the 

accounting disclosure so it has to make the real process to link between the real 

economy and the financial economy to strengthen trust between them in giving 

of financial data.  

Keywords: accounting disclosure, influencing factors on accounting 

disclosure , the separation between the real economy and financial economy, 

Greek crisis.  
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 الملخص:

إن اإلفصاح احملاسيب يتأثر بعدة عوامل وقامت الدراسات السابقة بتوضيح هذه العوامل. إال إن الزال اإلفصاح يتعرض إىل العديد 
احلقيقي على اإلفصاح  احملاسيب، ومت  االقتصاداملايل و  االقتصادبني  االنفصالمن املشاكل، لذلك ركزت الدراسة حول مدى أتثري 

 االقتصادجيعل  االنفصالمجع البياانت من الدراسات السابقة واستنباط منها العامل املؤثر على اإلفصاح احملاسيب. حيث بينت أن 
ما أن اليوانن قامت املايل قائم على أهرامات من الديون وهذا يظهر املركز املايل على غري حقيقته، ويعد خمالف للقواعد اإلفصاح ك

ي هو االقتصاد االنفصالابستخدام املشتقات املالية إلخفاء ديوهنا لتتمكن من الدخول يف منطقة اليورو. وتوصلت الدراسة إىل أن 
 .أحد العوامل الذي يؤثر على جودة اإلفصاح احملاسيب لذلك البد من القيام بعملية ربط بينهما لتعزيز الثقة يف املعلومات املالية

املايل،  االقتصاداحلقيقي و  االقتصادبني   االنفصالكةلمات الدال : اإلفصاح احملاسيب، العوامل املؤثرة عةلى اإلفصاح احملاسيب، 
 احلقيقي عةلى اإلفصاح احملاسيب، األزم  اليوانني . االقتصاداملايل و  االقتصادبني  االنفصالأتثري 

 
 مقدم  البحث:

يعد اإلفصاح احملاسيب من املوضوعات املهمة يف احملاسبة، حيث ظهر اإلفصاح احملاسيب منذ ظهور شركات املسامهة وانفصال  
اإلدارة عن امللكية، فجودة املعلومات املفصح عنها هلا أمهية كبرية لدى متخذي القرارات. كما أيضاً عزز التطور التكنولوجي وتنوع 

الية مبدأ اإلفصاح احملاسيب،  اما زاد اهتمام املنظمات احملاسبية الدولية به واصدار معايري كحكم قواعد العرض وسائل تداول األوراق امل
واإلفصاح، حىت يتم عرض املركز املايل بشكل صحيح  ودون وجود أي تالعب. ومع ذلك الزالت املعلومات املالية تتعرض إىل 

مت استخدام املشتقات املالية كأداة كحوط من اخلسائر وكحقيق األرابح  إال إن   1002ة عمليات تالعب. ففي األزمة املالية العاملي
كان هلا آاثر سلبية على اإلفصاح احملاسيب. حيث إن املشتقات املالية عبارة عن عقود استثمارية مشتقة من األوراق املالية أي إهنا 

احلقيقي يتمثل  االقتصاداحلقيقي، ف االقتصاداملايل عن  االقتصاد تعتمد على أصل مايل وليس أصل حقيقي، وهذا انتج من انفصال
املايل يتمثل يف األسهم والسندات والنقود ففي حال فصلها   يتم  االقتصاديف أصول حقيقية مثل االرض و املباين وغريها، أما 

ويف اليوانن مت استخدام املشتقات املالية  معتمد على أهرامات من الديون يف توازن هش.  االقتصادجتاوز الرافعة املالية ويكون 
 كوسيلة لتخفيض الديون والدخول يف منطقة اليورو، هذا قلل من جودة اإلفصاح  يف التقارير املقدمة من اليوانن. 

ثري ابلغ على الوطين وذلك من خالل املعلومات والبياانت املالية اليت هلا أت االقتصادومن املعروف أن املعلومات احملاسبية تؤثر على 
ي، أي إن االقتصادالقرارات التخطيط واالستثمار والتمويل والرقابة  يف الدولة، فبالتايل إن هناك عالقة بني جودة اإلفصاح والوضع 

 ي  يؤثر على اإلفصاح احملاسيب أم ال؟االقتصاد االنفصالالوطين ولكن هل  االقتصادجودة اإلفصاح احملاسيب تؤثر على 
 : طبيع  املشكةل 

العاملي ككل، وإن جودة  االقتصادالوطين فقط، إمنا على  االقتصادمن املعلوم أن جودة املعلومات احملاسبية ليس هلا أتثري على 
املعلومات احملاسبية تتحقق إذا توافرت يف املعلومات العديد من اخلصائص منها اإلفصاح احملاسيب، فبالتايل إذا كان اإلفصاح احملاسيب 
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من خالل الثقة اليت يعطيها يف املعلومات املعروضة. إال أن هناك العديد من العوامل تؤثر  االقتصادلية يؤثر ذلك على ذو جودة عا
على اإلفصاح احملاسيب، وقد قامت العديد من الدراسات مبحاولة إجياد هذه العوامل لغرض االحتياط منها واخذها يف احلسبان، 

ؤسسات الواضعة للمعايري احملاسبية، عدم وضع ضوابط ومعااجات لدأدوات املالية املبتكرة، عدم منها: أتثري أصحاب املصاحل على امل
املستقبلية، عدم اثبات التيارات املستقبلية، عدم وضع ضوابط ومعااجات حماسبية للتمويل خارج امليزانية كذلك  االلتزاماتاثبات 

ا عن طريق شركات التوريق، تعد هذه العملية خمالفة للقواعد ومبادئ كحويل القروض املمنوحة إىل سندات مالية ومن مث بيعه
اإلفصاح احملاسيب. وذلك ألن األرقام يف احلساابت اخلتامية تكون غري واقعية يف عكسها حلقيقة املديونية. حيث ال ميكن القول أبن 

على اإلفصاح ولكن ميكن القول أبن هناك عامل هذه العوامل اليت مت ذكرها ليس هلا أتثري أو أن هي مجيع العوامل اليت تؤثر 
أساسي أدى إىل وجود هذه العوامل ومن مث أتثريها على اإلفصاح احملاسيب, فرتى الباحثة أن اإلفصاح احملاسيب ليس له أتثري على 

تؤثر أيضا على جودة اإلفصاح احملاسيب, فبالتايل يكون هناك أتثري متبادل لكل  يةاالقتصادفقط وإمنا النظم والقوانني  االقتصاد
 منهما.

واإلفصاح  االقتصاداملايل جيعل هناك عدم توازن اقتصادي وهذا ما يؤثر على  االقتصادو احلقيقي  االقتصادبني  االنفصالحيث إن 
 احملاسيب، فيمكن أن نلخص مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

 املايل يؤثر سلبا على اإلفصاح احملاسيب؟   االقتصادو احلقيقي  االقتصادبني  االنفصال هل .1
 هل أحد أسباب األزمة اليواننية هو التالعب احملاسيب ؟ .1
 املايل دور يف  األزمة اليواننية ؟ االقتصادو احلقيقي  االقتصادهل لالنفصال بني  .3

إن اإلفصاح احملاسيب له أمهية كبرية وذلك ألنه يؤثر على االستقرار املايل وكذلك القدرة على مواجهة األزمات  أمهي  البحث: 
املالية. حيث قامت العديد من الدراسات بتوضيح العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح احملاسيب إال إن الزالت املعلومات املالية تتعرض 

ية، لذلك تنبع أمهية هذه الدراسة مبعرفة العامل األساسي املؤثر على اإلفصاح احملاسيب وحماولة إىل التالعب خلدمة مصاحلهم الشخص
 تقدمي حل لذلك.

 
 تتجلى أهداف البحث فيما يلي:أهداف البحث: 

 التعرف على ماهية وأمهية اإلفصاح احملاسيب. .1
 احلقيقي. القتصاداملايل اب االقتصادالتعرف على أمهية ارتباط  .1
 على وضع اليوانن ومستوى جودة اإلفصاح احملاسيب والعامل املؤثر فيها.التعرف  .3
 املايل على اإلفصاح احملاسيب يف اليوانن.  االقتصاداحلقيقي و  االقتصادبني  االنفصالالتعرف على مدى أتثري  .4

كل ما تستطيع الباحثة   لتحقيق أهداف البحث سوف تعتمد  الباحثة على املنهج االستنباطي، وذلك ابلدراسةمنهجي  البحث: 
احلصول عليه من مراجع ومؤمترات وأحباث من خالل املكتبات املختلفة وكذلك عرب االنرتنت متهيدًا الستنباط اإلجابة على 
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 التساؤالت الدراسة والنتائج. 
  خط  البحث:

 املبحث األول: مفهوم اإلفصاح احملاسيب .
 املايل. االقتصاداحلقيقي و  صاداالقتي بني االقتصاداملبحث الثاين: االرتباط 

 املبحث الثالث: أزمة الديون اليواننية .
   الدراسات السابق 

 الدراسات اخلاص  ابإلفصاح احملاسيب  
. حيث أوضحت هذه 1002هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر اإلفصاح احملاسيب يف األزمة املالية دراس  سامل حممد عبود:  

الدراسة أبن هناك العديد من األسباب  اليت أدت إىل حدوث األزمة من بينها  ضعف اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات الواجب 
مببادئ الشفافية من حيث مالئمة جودة  االلتزامعف عرضها عن حركة النشاط واألصول ومصادر التمويل املركزي وكذلك ض

وكان من أسباب اليت أدت إىل ضعف اإلفصاح احملاسيب والشفافية هي أتثري أصحاب املصاحل على املؤسسات الواضعة  املعلومات  
املستقبلية، عدم اثبات  االلتزاماتللمعايري احملاسبية، عدم وضع ضوابط ومعااجات حماسبية لدأدوات املالية املبتكرة، عدم اثبات 

التيارات املستقبلية، عدم وضع ضوابط ومعااجات حماسبية للتمويل خارج امليزانية، كحويل القروض املمنوحة إىل سندات متداوله يف 
مبادئ اإلفصاح األسواق املالية ما يعرف ) ابلتسنيد ( ويتم بيعها من خالل شركات التوريق، وتعد هذه العملية خمالفة للقواعد و 

 احملاسيب وذلك ألنه األرقام يف احلساابت اخلتامية غري واقعية يف عكسها حلقيقة املديونية.
 

 بعنوان jiangliet 2004دراس  
Relationship lending accounting disclosure and credit validity during 

crisis:  
يف األزمات املالية والفرتات اليت يشهدها العامل من عدم استقرار املايل. ومت  هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اإلفصاح احملاسيب

تطبيق الدراسة على األسواق املالية األسيوية اليت شهدت هزة مالية عنيفة قبل عدة سنوات، إذ قام الباحثون بعمل دراسة ميدانية 
شركة  11. ومت تطبيق الدراسة على 1003وحىت  1111على أسواق املال األسيوية على مدار مخس سنوات يف الفرتة من 

بلدان يف شرق أسيا. حيث أوضحت نتائج الدراسة إن القروض الغري مضمونة هي اليت أدت إىل  1مسامهة عامة موزعة على 
س املال انعدام الشفافية واخنفاض مؤشر الثقة اما أدى بدورة إىل اخنفاض مستوى اإلفصاح احملاسيب الذي أدى إىل اهنيار سوق رأ

 األسيوي.
:  هتدف هذه الدراسة إىل توضيح أسباب دراس  انبال قصب  بعنوان اسباب حدوث األزم  املالي  العاملي  و احلةلول املقرتح 

حزم وتداول حدوث األزمة املالية العاملية. فقد وضحت الدراسة أسباب حدوث األزمة هي: اإلفراط يف حجم اإلقراض العقاري، 
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صعوبة فهم األدوات امللكية العقارية، نقص الشفافية والرقابة عند إصدار وتصنيف وتداول سندات الرهن العقاري،  نزع السندات، 
مالءمة اإلطار القانوين والتشريعي، تشجيع إفالت املؤسسات املالية املتعاملة يف سندات الرهن العقاري من الرقابة، املالية )التعقيد(، 

املايل، تقدير متدن لدرجة املخاطر املرتفعة املرتبطة بسندات  االبتكارة الرتاخي يف شروط منح القروض، احلكومة األمريكية سياس
فشل نظام إدارة املخاطر، انتشار املشتقات املالية خارج حدود الرهن العقاري، زايدة نسبة  القروض إىل رأمسال املؤسسات املالية، 

ع الديون، منح سندات الرهن العقاري تصنيفات ائتمانية مرتفعة ال تستحقها، دفع املكافآت  اإلفراط يف عمليات توريق وبيالرقابة، 
 كنسبة من الدخل بغض النظر عن املخاطر. 

التوم عثمان احلسن آدم. اإلفصاح احملاسيب ودوره يف احلد من األزمات املالي  )دراس  ميداني (/عثمان احلسن آدم التوم  
تناولت ص: 021-7107رطوم: جامع  السودان لةلعةلوم والتكنولوجيا كةلي  الدراسات التجاري ،اخل-اببكر إبراهيم الصديق

الدراسة اإلفصاح احملاسيب ودوره يف احلد من األزمات املالية. ومتثلت مشكلة الدراسة يف ضعف اإلفصاح عن املعلومات الواجب 
النظام احملاسيب والرقايب والتنظيمي أدى إىل تعرض معظم  عرضها عن حركة النشاط واألصول واملصادر التمويل املركزي، وضعف

الدول لدأزمات املالية. وهدفت الدراسة ملعرفة العالقة بني اإلفصاح احملاسيب واألزمة املالية العاملية، وقامت الدراسة ابختبار 
ة حيد من األزمة املالية العاملية، عدم اإلفصاح التام بتطبيق متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالي االلتزامالفرضيات اآلتية: 

احملاسيب يف منح التمويل العقاري أحد أسباب األزمة املالية العاملية. توصلت الدراسة اىل عدة نتائج منها: عدم التزام الشركات 
ياسة االئتمانية وخصوصا يف بقواعد ومعايري اإلفصاح احملاسيب مع ضعف الرقابة والتدقيق على شروط اإلقراض رافقها ضعف يف الس

ظل فرتة االزدهار يف قطاع االستثمار العقاري، ضعف اإللتزام مببادئ اإلفصاح احملاسيب من حيث جودة املعلومات أدى إىل دخول 
بنوك خمتلفة ابالندماج ودخوهلا يف جماالت جتارية دون إجراءات حماسبية أصولية. وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة 

ضع ضوابط ومعااجات حماسبية لدأدوات املالية املبتكرة مع البحث عن قواعد ومعايري احملاسبة اليت تساعد يف احلد من األزمة املالية و 
 العاملية. وتقوية النظام احملاسيب والقانوين والزايدة يف اإلفصاح عن نسبة الديون املعدومة من مجلة أصول املصارف والنظام املصريف.

 خاص  ابليوانن : دراسات  
بينت هذه الدراسة أبن اإلنفاق العايل هو الذي أدى  بعنوان إدارة اخلطر ذو السيادة اليوانني : Chiara Oldaniدراس  

إىل حدوث األزمة يف سوق السندات السيادية يف اليوانن، كما بينت أبن األزمة اهليلينيه نتاج لعديد من السنوات من الكساد وبطئ 
ي وضعف معدل اإلنتاج  وقبل كل شيء سوء اإلدارة املالية العامة وتقرير غري مرضي حول إدارة املخاطر صاداالقتالنمو 

واملمارسات احملاسبية. حيث إن املعلومات حول اليوانن اندرة ولكن عدم قابلية اهليئات األوروبية لفهم سوء اإلدارة املدهش كذلك 
 اليواننية يف سوق السندات السيادية وهلذا مت اخفاء الديون عن طريق استخدام عقود املبادالت .عالقة البنوك األوروبية ابألخطار 

: مت إلقاء الضوء على البنك العتيد غول دراس  يوسفات عةلى بعنوان احليل احملاسبي  و املالي  ودورها يف خةلق االزمات املالي 
، الذي كان مسؤول عن تفجري أزمة تعد من أكرب االزمات املالية العاملية دمان ساكس ودوره الكبري يف ابتكار أدوات مالية مركبة

. كما اضطلع البنك بدور حصان طروادة للحكومة اليواننية اليت كان مهها الوحيد الدخول اىل 1111بعد الكساد العظيم يف عام 
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 )1( امللحم عدانن بن عبدهللا، 1003، معوقات و اسباب عدم اإللتزام ابلتطبيق الكلي ملتطلبات اإلفصاح احملاسيب يف الشركات املسامهة السعودية: دراسة 

. 1، جامعة امللك فيصل ، السعودية ، النسخة الكرتونية،صميدانية  
)1( لطيف زيود، حسان قطيم، أمحد فؤاد مكية، م دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق االوراق املالية يف ترشيد قرار االستثمار م جملة جامعة تشرين للدراسات و 

 البحوث العلمية اجمللد 11، العدد االول، سوراي، 1001 ، ص101-101.  

 ، هتدد مكانته واستمراره بسبب هذه األزمة. منطقة اليورو مهما كان الثمن. وها هو اليورو يواجه األن أكرب معضلة يف اترخيه
إن أسباب األزمة اليواننية هي العجز يف امليزانية، : 7101يشري ال مبري مبيال  يف مقال بعنوان األزم  اليوانني  أبقالم األفارقه 

 افية يف البياانت العامة .الدين العام، البطالة املرتفعة، سوء اإلدارة املالية العامة، واألهم من هذا كله هو عدم وجود شف
 ما مييز هذه الدراس  عن الدراسات السابق  :  
إن ما مييز هذه الدراسة هو أن الدراسات السابقة اخلاصة ابإلفصاح أوضحت العديد من العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح احملاسيب  

ملؤسسات الواضعة للمعايري احملاسبية، عدم وضع مثل القروض الغري مضمونة وكذلك ضعف الرقابة وأتثري اصحاب املصاحل على ا
املستقبلية، عدم اثبات التيارات املستقبلية، عدم وضع  االلتزاماتضوابط ومعااجات حماسبية لدأدوات املالية املبتكرة، عدم اثبات 

احلقيقي  االقتصاداملايل و  االقتصاد بني االنفصالضوابط ومعااجات حماسبية للتمويل خارج امليزانية. إال إهنا مل تتطرق إىل مدى أتثري 
على اإلفصاح احملاسيب، كما أيضا أن الدراسات السابقة حول األزمة اليواننية أوضحت أبن اليوانن قامت إبستخدام عقود 
املبادالت وذلك لغرض إخفاء ديوهنا وعجوزها لتتمكن من الدخول يف منطقة اليورو إال إن مل توضح أبن ذلك أثر على جودة 

املايل له  االقتصاداحلقيقي و  االقتصادبني  االنفصالفصاح احملاسيب يف اليوانن لذلك تقوم هذه الدارسة بتوضيح ذلك وإثبات إن اإل
 أتثري سليب على جودة اإلفصاح احملاسيب. 

 
 املبحث األول :اإلفصاح احملاسيب

صبح حيظى إبهتمام زائد من قبل خمتلف ااجهات املعنية على تزايد االهتمام ابإلفصاح احملاسيب والشفافية يف اآلونة األخرية حىت أ
مستوى املؤسسات اخلاصة والعامة حمليًا أو دولياً، إال إن التزال املؤسسات تعاين من مشاكل اإلفصاح احملاسيب والشفافية إىل هذه 

 اللحظة.
 مفهوم اإلفصاح احملاسيب:

يعترب اإلفصاح احملاسيب وسيلة رئيسية وأداة فعالة إليصال نتائج اإلعمال للمستخدمني وذلك لدعم قراراهتم خصوصاً تلك القرارات 
من أكادمييني ومهنيني يف جمال احملاسبة  واالختصاصاملتزايد ألصحاب الفكر  لالهتماماملتعلقة مبجاالت االستثمار والتمويل، ونظراً 

أمهية اإلفصاح احملاسيب والشفافية يف التقارير املالية فإن ذلك يؤدي إىل استمرار الضغوط على املهنة لتطوير أدائها يف واملراجعة حول 
يف تعريف أخر لإلفصاح احملاسيب على إنه مشول التقارير (  1) خدمة قطاعات اإلعمال من انحية ودعم نظام الرقابة واملساءلة فيها.

. وبني وادي (2)مات الالزمة إلعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبيةاملالية على مجيع املعلو 
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 )3( وادي مدحت، اثر التضخم على اإلفصاح احملاسيب للقوائم املالية يف الوحدات اإلقتصادية الفلسطينية، دراسة كحليلية تطبيقية، مارس1002، ص 71 
)4(Jiangli,et . al ,2004,36- Jiangli, W., Unal, H., Yom, C. (2004), Relationship Lending, 
Accounting Disclosure, and Credit Availability during Crisis,36. 

 )1( أمحد زغدار، حممد سفري،م خيار ااجزائر ابلتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق املعايري احملاسبية الدولية. 1001 ، جملة الباحث، العدد 07، ص24.  
)2( لطيف زيود، عقبة الرضا، روال اليقة ماإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف وفقا للمعيار الدويل رقم 30 – حالة تطبيقية يف البنك التجاري 

. 1002،103، سوراي،1، العدد12السوري م جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية، اجمللد   

 اإلفصاح:

 هو األداة اليت تفسر القوائم املالية وخترب عما كحتويه. -1  
 هو املدخل األخالقي ملهنيت احملاسبة واملراجعة. -1  
 (3)هو أحد أركان القوائم املالية. -3  

 القول أبن اإلفصاح احملاسيب هو الذي خيلق الثقة بني املتعاملني واألسواق املالية. وميكننا 
تنبع أمهية اإلفصاح احملاسيب كمبدأ اثبت يف إعداد التقارير املالية إىل كونه احد األسس   jiangliيرى  أمهي  اإلفصاح احملاسيب:

وتدعو هذه املبادئ إىل اإلفصاح الكامل عن مجيع   ((GAAPالرئيسية اليت ترتكز عليها املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 
 (4)العالقة بنشاط ااجهة املعنية. املعلومات احملاسبية واملالية وغريها من املعلومات املهمة ذات

ويرى أمحد زغدار أن أمهية اإلفصاح احملاسيب تتضح من خالل خمرجات النظام احملاسيب )القوائم والتقارير املالية(، وهي مصدر املهم 
جات النظام إن مل يكن الوحيد للعديد من املستخدمني للحصول على املعلومات املهمة حول املؤسسة، وابلتايل  حىت تكون خمر 

احملاسيب موضوعية ومفيدة وكحظى بثقة املستخدمني وتليب احتياجاهتم، ال بد أن يتم  إعدادها وعرضها بطريقة منظمة ومقبولة من 
 (5)طرف احملاسبني ومجيع األطراف اليت هلا مصاحل ابملؤسسة، ويعين يف ذلك توفري كافة املعلومات والبياانت ملختلف مستخدميها.

أكتسب اإلفصاح أمهية متزايدة يف الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق ابلبنوك نظرًا لتعقيد  صاح احملاسيب يف البنوك:أمهي  اإلف
عمليات األدوات املالية املستعملة من املشتقات واألوراق املالية واتساع حجم تداوهلا واملخاطر املتعلقة هبا. ومع إزالة القيود يف 

الية وارتفاع حدة املنافسة وتطور التقنيات املستخدمة. ويف هذا الصداد فإنه يتوجب على إدارة البنوك تعامالت البنوك واملؤسسات امل
أن تعمل على كحليل مجيع أنواع املخاطر املرتتبة عن التعامل يف هذه األدوات، منها خماطر االئتمان، والسيولة، وخماطر أسعار 

قة هبذه املخاطرة يعترب أمرًا حيواي، ونتيجة لكل هذه فقد أصبحت مهمة أجهزة الصرف. ولذلك فإن اإلفصاح عن البياانت املتعل
لية الرقابة أكثر تعقيداً مثلها يف ذلك مثل ابقية املتعاملني يف األسواق املالية. فهي ابلتايل حباجة إىل إفصاح شامل عن املعلومات املا

زل للرقابة البنكية دور هام يف جمال اإلفصاح يف البنوك حيث إن املبادئ كما جند إن اجنة اب  (6)يف إطار نشاطهم الرقايب وامليداين.
األساسية اليت أصدرهتا تضمن للسلطات التحقق من إتباع البنوك للسياسات احملاسبية املناسبة، كما مت إصدار عدة  تقارير بشأن 
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)7( طارق عبد العال محاد موسوعة معايري احملاسبة – شرح املعايري احملاسبية الدولية واملقارنة مع املعايري األمريكية والربيطانية والعربية – عرض القوائم املالية 1, 

.442-447،  ص1003ااجزء الثاين, الدار ااجامعية , مصر,     
)2( روالكاسر اليقه  م القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك و دورمها يف ترشيد قرارات االستثمار م، مذكرة ماجستري، جامعة تشرين، سوراي،  

.111، ص1007،   
 )1( عبري بيومي حممود حممد أمني، اثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة القرار االستثماري بسوق األوراق املالية املصرية، رسالة ماجستري، كلية 

.  10-22، ص 1011جامعة القاهرة ،  –التجارة   

 )10( د. حسني أمحد دحدوح ، د. رشا أنور محادة ، دور اإلفصاح االختياري يف تعزيز الثقة ابلتقارير املالية للشركات املدرجة يف سوق دمشق لدأوراق املالية 

. 111، ص  1014-العدد الثاين-30)دراسة ميدانية( كلية اإلقتصاد جامعة دمشق / جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية اجمللد    

ة قياس وإدارة املخاطر، وذلك مبا يكفي ملستخدمي القوائم اإلفصاح يف القوائم املالية يف البنوك، واملتاجرة ابملشتقات املالية وكيفي
ويف هذا اإلطار ونظرًا ألمهية اإلفصاح احملاسيب يف البياانت املالية   (7)املالية من تقييم قدرة البنك يف إدارة خمتلف أنواع املخاطر.

ة )اإلفصاح(. ويعود إصدار اللجنة هلذا املعيار نظراً األدوات املالي IFRS 07للبنوك, أصدرت اجنة املعايري احملاسبية الدولية معيار 
لتطور عمل البنوك وملا هلذا القطاع من أثر يف سوق األعمال, وحاجة مستخدمي البياانت املالية للبنوك إىل معلومات موثوق هبا 

    (8)ية واالستثمارية.االقتصاد وقابلة للمقارنة تساعدهم يف تقييم مراكزها املالية وأدائها بشكل يفيد هم  يف اختاذ القرارات

 
 أنواع اإلفصاح احملاسيب 

 .من حيث درج  اإللتزام : 0
يتم إبصدار املعايري احملاسبية اليت جيب أن تتبع عند إعداد القوائم املالية وكحدد املعلومات احملاسبية اليت جيب أن  إفصاح إجباري:   

  ( 9)تفصح عنها املنشاة.
تعددت الدراسات اليت تناولت مفهوم اإلفصاح االختياري إال أهنا كلها أمجعت على إن اإلفصاح االختياري   إفصاح اختياري:

يتمثل يف إضافة معلومات وبياانت بواسطة شركات اإلعالم متخذي القرارات عن املعلومات املالية وغري املالية  زايدة على متطلبات 
  (10)اإلفصاح اإلجباري.
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  )11( حنان، رضوان الطبعة، األويل1000 النموذج احملاسيب املعاصر، هيكل نظرية احملاسبة، دار وائل للنشر،ص447.
 )11( جربوع يوسف، مدى تطبيق والقياس واإلفصاح يف احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ابلقوائم املالية يف الشركات املسامهة الصناعية العامة يف قطاع غزة، 

. 111، ص1002فلسطني، حبوث و دراسات لتطوير  مهنة مراجعة احلساابت ملواجهة املشكالت املعاصرة،  
 )13( لطيف زيود، مصدر سابق،ص121-120، 1002. 

 )14( احليايل ، وليد انجي )1004( ، دراسات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة ، دار و مكتبة احلامد ، عمان ، األردن.
)11( حسني عبد ااجليل آل عزوي ،اإلفصاح احملاسيب يف ظل توسيع املنهج احملاسيب املعاصر ليشمل احملاسبة االجتماعية ، حبث لنظرية احملاسبة ، األكادميية 

. 2،ص 1001العربية يف الدمنارك كلية اإلدارة و اإلقتصاد قسم احملاسبة    
 
   
 
   

 اإلفصاح :.من حيث مقدار 7
هو احلد األدىن الواجب نشره من املعلومات وتشمل القوائم املالية واملالحظات واملعلومات اإلضافية املرفقة هبا وكل إفصاح كايف: 

املعلومات املتاحة املتعلقة ابملنظمة لتجنب تضليل األطراف املهتمة ابملنظمة. ويعد اإلفصاح الكايف من أهم املبادئ الرئيسية إلعداد 
 (11)القوائم املالية.

إن اإلفصاح العادل يتمثل ابإلفصاح عن املعلومات بطريقة تضمن وصوهلا بنفس القدر إىل كافة املستفيدين دون إفصاح عادل: 
 (12)كحيز إىل جهة معينة.

أييت الرتكيز على  : يشري إىل مدى مشولية التقارير املالية وأمهية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر حمسوس على القارئ.إفصاح كامل
ضرورة اإلفصاح الكامل من أمهية القوائم املالية كمصدر أساسي يعتمد عليه يف اختاذ القرارات وال يقتصر اإلفصاح على احلقائق 
حىت هناية الفرتة احملاسبية بل ميتد إىل بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم املالية اليت تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك 

 (13)لقوائم.ا

هناك إمجاع عام يف احملاسبة أبن اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية ينبغي أن يكون كاماًل )يسمى أيضا  شاماًل( ومناسبًا وعادالً. 
ويتطلب اإلفصاح الكامل أن تصمم وتعد القوائم املالية املوجهة إىل عامة املستخدمني بشكل يعكس بدقة مجيع األحداث واحلقائق 

 14وااجوهرية اليت أثرت على املنشاة خالل الفرتة.املالية 
 

 أهداف اإلفصاح احملاسيب :
يهدف اإلفصاح بدرجة األوىل إىل عرض القوائم املالية إىل األطراف األخرى بصورة خالية من التشويش والتضليل يف هذه القوائم 

د مجيع املعلومات اليت جيب أن تتضمنها القوائم املالية للشركة، ومعرفة املركز املايل للشركة. كما يهدف اإلفصاح يف القوائم املالية بسر 
حىت تكون مفيدة ملن يستخدموهنا، ومن أهداف اإلفصاح إن طبيعة املعلومات اليت جيب أن كحتويها القوائم املالية هي اليت حيتاج 

 (15)إليها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسية.
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)12( أمحد شعبان حممد على ، البحث السابع االرتباط بني اإلقتصاد العيين واإلقتصاد املايل ودور اإلقتصاد اإلسالمي و مؤسساته املصرفية يف جتنب األزمات 

املالية ، املؤمتر العلمي العاشر اإلقتصادايت العربية وتطورات ما بعد األزمة اإلقتصادية العاملية 11-10-  كانون األول \ ديسمرب 1001 ، بريوت،ص3.    

 املايل االقتصاداحلقيقي و  االقتصاداملبحث الثاين: االرتباط 

يهدف إىل إشباع احلاجات اإلنسانية من املوارد ويتم ذلك من خالل توظيف هذه املوارد يف عملية اإلنتاج  ويتم  االقتصادإن 
ديهم بغرض كحويلها من مواد أولية إىل سلع.  حيث كان يتم إشباع حاجاهتم من خالل عملية التبادل، أي مبادلة السلع املتوفرة ل

احلصول على سلعة أخرى متوفرة لدى شخص أخر وهم حباجة إليها وهبذه الطريقة يتم إشباع حاجاهتم. إال إن بعد ذلك مت 
املايل ومن خالل هذا املبحث يتم توضيح طبيعة االرتباط بينهما ومدى  القتصاداستخدام النقود كوسيلة لتبادل وظهر ما يسمي اب

 اسيب.أتثريه على اإلفصاح احمل
 احلقيقي: القتصاداملايل اب االقتصادمفهوم االرتباط 

ي. يتعلق االقتصاداملايل أحد القضااي الرئيسية واهلامة اليت تناوهلا أصول الفكر  االقتصاداحلقيقي و  االقتصادتعد العالقة بني 
تشبع احلاجات بطرق مباشرة )السلع االستهالكية  احلقيقي)العيين( ابألصول العينية اليت تتمثل يف كل املوارد احلقيقية اليت  االقتصاد

العيين ميثل القيمة احلقيقية  االقتصادكالطعام واملالبس( أو بطرق غري مباشرة)السلع االستثمارية كالعدد واآلالت(. وإذا كان 
العيين ال يكفي وحده بل ال بد أن يزود أبدوات  االقتصادلالقتصاد وأساس حياة البشر، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن 

مالية تسهل عمليات التبادل املتعلقة ابألصول العينية وتيسر التعاون املشرتك، لذلك وجدت النقود كوسيلة لتبادل وكذلك كإحدى 
بحت النقود وسيلة للحصول احلقيقي. فأص االقتصاداملايل الذي وجد خلدمة  االقتصادوأول األدوات املالية اليت مت استخدامها يف 

املايل الذي  االقتصادالنقدي أو  القتصادعلى السلع حيث تسري يف تيار عكسي ومزامن حلركة السلع ومن هنا وجد ما يسمى اب
يف توازن. وأخذت األدوات املالية عرب الزمن مراحل  االقتصاديعرب عن حركة التيار النقدي املقابل لتيار السلعي وهبذا يسري 

رات حىت وصلت إىل أمهها وأشهرها يف العصر احلديث وهي األسهم )اليت متثل حق امللكية على بعض املوارد كاملصانع وتطو 
والشركات(، والسندات )اليت متثل حق الدائنة جتاه مدين معني(، والنقود )اليت تعطي حائزيها حق احلصول على أي سلعه أو خدمة 

العيين، وال  االقتصادقيمه يف حد ذاهتا،  وإمنا تعرب عن قيمه ما ترمز إليه وما تعكسه من (. وليست لدأصول املالية االقتصادمن 
  16تولد دخوال بذاهتا وإمنا من توليد األصول العينية للدخول.

 احلقيقي: االقتصاداملايل عن  االقتصادانفصال 
احلقيقي. ولكن نتيجة اإلهتمام بتعظيم املنافع الشخصية وكحقيق املكاسب  االقتصاداملايل وجد خلدمة  االقتصادمن املعروف إن 

املادية سواء يف صورة فوائد وفروق أسعار، انفصلت األسواق املالية عن األسواق احلقيقية وأصبح التعامل يف النقود والتمويل ذاته 
احلقيقي، وهذا  االقتصادمن خالل االئتمان أضعاف قيمة بيعاً وشراء من خالل املدينات واالئتمان، اما جعل حجم التمويل املتاح 

املايل ال يستند إىل قاعدة من األصول وإمنا أهرامات من  االقتصادبدوره أدى إىل وجود خلل يف التوازن بينهما، وذلك ألن أصبح 
ن املركبة ينهار البناء املايل الديون اليت تراكمت بعضها فوق بعض يف توازن هش، لذا فإنه عند وجود خلل يف إحدى حلقات الديو 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017 

  

55 
 

                                                           

  (71( أمحد شعبان، مصدر سابق، ص11-11.
 )12(خضريات عمر ايسني ، األزمات املالية العاملية اآلاثر و املسببات حبث مقدم للمؤمتر الثاين للعلوم املالية و احملاسبية بعنوان مدى مسامهة العلوم املالية و 

     احملاسبية يف التعامل مع األزمات املالية العاملية يف 12 -11 نيسان جامعة الريموك األردن،1010.

 بكاملة وكحدث األزمة. 
 االقتصاداملايل فإن آاثر األزمة املالية ستمتد إىل  االقتصاداحلقيقي و  االقتصادالواقع بني  االنفصالومن ااجدير ابلذكر أنه رغم 

ذي كان يوجه منها إىل الشركات اإلنتاجية احلقيقي، ألن االهنيار املايل للبنوك سيجعلها تكف عن اإلقراض حىت عن ااجزء الصغري ال
مبا جيعلها تقلص إنتاجها وتطرد بعض من عماهلا ومن جانب أخر فإن اخلسارة اليت مين هبا األفراد بسبب تعاملهم يف األسواق 

 17ي.االقتصاداملالية جعلتهم خيفضون مشرتايهتم من الشركات اإلنتاجية، وابلتايل حيدث الركود 
 احلقيقي:  االقتصاداملايل عن  االقتصادأسباب انفصال 

 العيين. االقتصادتقوم املؤسسات املالية إبصدار أصول مالية أكثر من حاجة التوسع الكبري يف اإلقراض:  
يؤدي اللجوء إىل املشتقات املالية إىل توليد موجات متتالية من األصول املالية بناء على أصل واحد  املشتقات املالي  والتو ريق: 

وتوليد مصادر جديدة للتمويل والتوسع يف اإلقراض، وذلك بسبب ااجشع إذ إن املزيد من اإلقراض واالقرتاض يعين املزيد من 
كحويل الدين إىل شخص أخر، ويف هذه احلالة مل يتم التحوط من املخاطر األرابح يف األمد القصري األجل، ويقصد ابلتو ريق هي 

 الدولة.   االقتصادبل نشر املخاطر وهذا يشكل خطر على 
ختضع املصارف التجارية يف معظم الدول لرقابة دقيقة من املصارف املركزية. إال إن هذه نقص الرقاب  واإلشراف أو انعدامها:   

ابلنسبة إىل املؤسسات املالية األخرى مثل: مصارف االستثمار ومساسرة الرهون العقارية أو الرقابة على الرقابة تضعف أو تنعدم 
 18املنتجات املالية.

ترى الباحثة أن املشتقات املالية  وسيلة يتم استخدامها  لغرض التعامل يف النقود والتمويل ذاته  بيعًا وشراًء، أي أن التعامل يف  
ال يستند إىل  االقتصاداحلقيقي، اما جعل أن  االقتصاداملايل عن  االقتصاداته بيعًا و شراًء يؤدي إىل انفصال النقود والتمويل ذ

 احلقيقي. االقتصاداملايل و  االقتصادقاعدة من األصول وإمنا أهرامات من الديون املرتاكمة، وهذا ما أدى إىل اخللل يف التوازن بني 
قد ال تكون املشتقات املالية الوسيلة الوحيدة املستخدمة يف سوق املايل، ولكن ترى الباحثة هي األكثر أتثرياً  فلذلك البد التطرق  

 إليها بشيء من التفصيل:
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 )11(خضريات عمر ايسني ، األزمات املالية العاملية اآلاثر و املسببات حبث مقدم للمؤمتر الثاين للعلوم املالية و احملاسبية بعنوان مدى مسامهة العلوم املالية 

       واحملاسبية يف التعامل مع األزمات املالية العاملية يف 12 -11 نيسان جامعة الريموك األردن ،1010،ص12.
)10(  كليب،  دور صناديق املخاطرة يف األزمة املالية العاملية الراهنة . حبث مقدم إىل الندوة اإلقتصادية املشرتكة بني جامعة دمشق و ااجامعة اللبنانية و 

1010ااير ،  10-1، املنعقد يف كلية اإلقتصاد يف جامعة دمشق يومي  ابلتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناين  
يري التنظيمي يف املنظمات مبارك لسلوس، اإليداع املايل يف املؤسسات بني الرغبة و الرهبة.  حبث مقدم إىل امللتقي الدويل بعنوان : م اإليداع و التغ 5

يري،  ااجزائر ، خالل املدة قام يف جامعة سعد دحلب ، البليدة،  كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم  التساحلديثة:  دراسة و كحليل جتارب وطنية و دوليةم ، امل
   12-11 مايو ، 

ع( هي عقود فرعية تبىن أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية ) أوراق مالية، عمالت أجنبية، سل 19املشتقات املالية 
   نشأت عن تلك العقود الفرعية أدوات مالية مشتقة وذلك يف نطاق ما اصطلح علية ابهلندسة املالية.

أبهنا هي أدوات مالية تشتق قيمتها من األسعار احلاضرة لدأصول املالية  20( املشتقات املالية1010، كليب 1011وعرف) مبارك
لذهب وغريها من السلع. وتستخدم للعديد من األغراض من بينها إدارة املخاطر أو العينية مثل األسهم والسندات والنقد األجنيب وا

 والتحوط منها واملضاربة وتضم جمموعة واسعة من العقود املالية ومن أنواعها:
تعد مبنزلة أدوات للحماية ضد خماطر األسعار، هي عقد بني طرفني ينص على بيع أو شراء قدر معني من أصل العقود اآلجةل :  

د مايل أو عيين بسعر حمدد مسبقاً عند إبرام العقد والتسليم أو تتم التسوية مستقبالً يف اتريخ حيدد عند إبرام العقد،  وتعد هذه العقو 
 . أبسط املشتقات املالية

يرتتب على طريف ختتلف عن العقود اآلجلة على إهنا قابلة للتداول يف البورصة أي يوجد هلا قابلية للتداول، و  العقود املستقبةلي :
العقد إيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى بيت السمسرة، هبدف محاية كل منهما من خماطر عدم قدرة أحد الطرفني الوفاء 

 .ابلتزاماته
فهي عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع أصل مايل أو عيين يف املستقبل بسعر يتفق عليه حني التعاقد لقاء دفع اخليارات: 

 الوة للبائع وال ترد العالوة سواء مت تنفيذ العقد أم ال. وختتلف هذه العقود عن العقود املستقبلية يف إهنا غري ملزمة وللمشرتي احلقع
 . يف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه

ول، وتتحدد قيمة الصفقة هي أكثر أنواع عقود املشتقات انتشاراً، وتتضمن التزاماً بني طرفني مببادلة قدر معني من األصاملبادالت: 
وقت إبرام العقد ويتم تبادل األصل يف وقت الحق يتفق عليه مسبقاً. إال إهنا تتيح مبادلة املخاطر اليت تنطوي عليها املعامالت 

  املتعلقة أبسعار الفائدة وسعر الصرف األجنيب.
 احلقيقي: االقتصاداملايل عن  االقتصاداألهداف من انفصال  

احلقيقي جيعل التعامل مع النقود والتمويل ذاته بيعًا وشراًء يتم ذلك من  االقتصاداملايل عن  االقتصادإن انفصال :  حتقيق األرابح
خالل املدينات واالئتمان، وذلك لغرض كحقيق املزيد من األرابح الشخصية دون االهتمام مبصلحة العامة للدولة. وقد حيقق 

نه يؤثر سلبًا يف األمد الطويل ويتضح ذلك من أزمة الرهن العقاري اليت حدثت يف الوالايت مصلحة اجملتمع يف األمد القصري إال أ
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  )17( أمحد عمر زيدان، عالقة علم احملاسبة ابلعلوم االخرى، منتدى شبكة احملاسبني العرب. 

          املتحدة األمريكية، وغريها من األزمات.                                                                                        
قد يكون الغرض من التعامل مع النقود والتمويل ذاته بيعًا وشراًء هو التحوط من اخلسائر. فيقصد بعملية  التحوط من اخلسائر: 

التحوط هي عملية تقليل أو القضاء على املخاطر اليت امكن إن تتعرض هلا املؤسسة ولكن يالحظ أبن عملية التحوط هتتم 
 ابملؤسسة فقط دون االهتمام بتحقيق مصلحة اجملتمع.

 
 ابحملاسب : االقتصادالق  عةلم ع

احملاسبة علم اجتماعي، وكما هو معروف إن العلوم االجتماعية تستمد معطياهتا من بعضها البعض وتقدم لبعضها مزيدًا من 
 االقتصادمرتبطًا ببعضهما ويؤثرًا على بعض. حيث يهتم علم  االقتصاداملعلومات خدمة لتحقيق مصلحة اجملتمع. فاحملاسبة وعلم 

ية والتعرف على سلم تفضيله للسلع واخلدمات املختلفة، مث االقتصادي لإلنسان، لغرض كحديد احتياجاته االقتصاددراسة السلوك ب
ية املتاحة، وحيدد الطريقة أو االقتصاديعمل على التوفيق بني االحتياجات والرغبات اإلنسانية املختلفة، والقدرة اإلنتاجية للموارد 

صيص هذه املوارد على فرص االستغالل البديلة. حبيث ميكن الوفاء أبكرب قدر امكن من احتياجات االفراد الطرق املفضلة لتخ
 ورغباهتم إبستغالل القدر املتاح من املوارد أفضل إستغالل امكن.

ته املنشأة من ربح أو ية.  فاحملاسب حني يعمل على إظهار نتائج ما حققاالقتصاداحملاسبة تعتمد على الكثري من املبادئ واملعايري 
ختضع لقانون العرض والطلب،  االلتزاماتخسارة إمنا هو يف احلقيقة يعتمد إىل قياس ما متلكه املنشأة من امتلكات وما عليها من 

ومراقبة  االقتصادحبيث تتوقف قيمتها ارتفاعًا وهبوطًا على مستوى األسعار. إذًا فاحملاسب ااجيد البد أن يكون ُملم مببادئ علم 
 ية يف البالد، اليت قد تؤثر ابلسلب أو ابإلجياب على املنشاة اليت يقوم خبدمتها.االقتصاداحلركة 

يني يعتمدون على الكثري من البياانت والتقارير اليت يعدها احملاسب إلستخدامها يف الدراسات والتحليالت االقتصادويف املقابل فإن 
ي أو على مستوى أعم وأمشل من ذلك. من هذا يتضح مدى التوازن بني احملاسبة االقتصاد ية سواء على مستوى املشروعاالقتصاد

العام ككل، وتبادل  االقتصادية أو االقتصاديف املسرية. فموضوع االهتمام لكل منهما واحد سواء كان ذلك الوحدة  االقتصادو 
 21املنافع بينهما قائم.

 
 احلقيقي عةلى اإلفصاح احملاسيب: االقتصاداملايل عن  االقتصاد االنفصالأتثري 

، فإن ذلك يعين االقتصاديؤثر على احملاسبة وكذلك احملاسبة تؤثر على  االقتصادو احملاسبة، أي إن  االقتصادمبا إن هناك عالقة بني 
ان يف االرتباط بني احلقيقي يؤثر على احملاسبة. حيث أوضحت دراسة د. أمحد شعب االقتصاداملايل عن  االقتصاد االنفصالإن 

اإلسالمي ومؤسساته املصرفية يف جتنب األزمات املالية: على الرغم من إن أصل  االقتصاداملايل ودور  االقتصادالعيين و  االقتصاد
أوجدت العاملي  االقتصادعالقة األصول املالية ابألصول العينية هي عالقة التابع ابملتبوع، إال إن عددًا من املتناقضات الكامنة يف 
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العيين أو احلقيقي( إىل  االقتصاداحلقيقي وكانت حمصلة هذه املتناقضات كحول األصول ) االقتصاداملايل و  االقتصادانفصامُا بني 
احلقيقي وهو ما نتج منه انفصام  االقتصاداملايل إىل أصل، وهو ما حدث انعكاسات سلبية على  االقتصاداستثناء واالستثناء 

املايل، اما أدى إىل حدوث أزمات مالية عاملية. كذلك أوضحت دراسة د. مىن خالد فرحات يف  االقتصادالعيين و  االقتصاداالرتباط 
توريق الدين التقليدي واإلسالمي ) دراسة مقارنه (: أبن التو ريق التقليدي و املشتقات املالية قد تورطت يف إشعال األزمة املالية 

ت املتحدة األمريكية وامتدت إىل أاحاء العامل كافة.  كذلك أوضحت دراسة د. سامل حممد اليت أشعلت نرياهنا يف الوالاي 1002
هي ضعف اإلفصاح عن  1002عبود يف األزمة املالية بني مبدأ اإلفصاح والشفافية :  أبن أحد أسباب حدوث األزمة العاملية 

ملركزي وكذلك ضعف اإللتزام مببادئ الشفافية من حيث املعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط  واألصول ومصادر التمويل ا
املايل بشكل منفصل يؤدي إىل  االقتصادمالئمة جودة املعلومات. حيث  يتضح من هذه الدراسات أبن عندما يتم التعامل مع 

توليد موجات متتالية من األصول املالية بناًء على أصل واحد وتوليد مصادر جديدة لتمويل والتوسع يف اإلقراض ويصبح االئتمان 
بشكل احلقيقي، اما يؤدي إىل خلل يف التوازن بينهما فهذا كله يؤثر على املبدأ احملاسيب مبدأ اإلفصاح  االقتصادأضعاف قيمة 

ي له أتثري االقتصاد)أزمة الرهن العقاري(، كان لالنفصال  1002سليب. كما أوضحت دراسة د. سامل  يف األزمة املالية يف أمريكية 
سليب على اإلفصاح وكذلك ساعد ذو النفوس الضعيفة على التالعب احملاسيب وخداع اآلخرين وكان التأثري سليب ليس فقط على 

 العاملي. االقتصادالوطين وكذلك  االقتصادبل على  املؤسسة أو املستثمرين
 

 املبحث الثالث: األزم  اليوانني 
اليوانين أبزمة مالية  االقتصادية. حيث مير االقتصادتعد اليوانن إحدى دول منطقة اليورو وكذلك منوذج أورويب لرتدي األوضاع 

ولسد العجز الكبري يف احلساابت ااجارية، حيث مت اإلقرتاض من  نتجت عن اإلقرتاض بكثرة من اخلارج لتمويل امليزانية احلكومية
 اخلارج  بدون أن تتخذ اإلجراءات املالئمة لضمان كفاية تدفق النقدية للوفاء بقروضها اخلارجية. 

 ومن خالل هذا املبحث سيتم التعرف على ما يلي:
 األزم  اليوانني .

 أسباب األزم  اليوانني . 
 احلقيقي عةلى األزم  اليوانني .  االقتصاداملايل عن  االقتصاد االنفصالأتثري 

 
ال تعد  اليوانن الدولة الوحيدة اليت تعرضت لدأزمة املالية بل تعرضت له العديد من الدول كالوالايت  األزم  املالي  يف اليوانن :

حملاسيب وحاولت العديد من اهليئات تقدمي احللول املتحدة االمريكية ودول اآلسيوية وكانت أغلب هذه األزمات انجتة عن التالعب ا
املناسبة لغرض تقليل من هذا التالعب إال أن ما حدث يف اليوانن يثبت إن هناك ثغرات يف عملية اإلفصاح احملاسيب وكذلك يوجد 

 قة يف هذا املوضوع.هناك ضعف يف الرقابة كما أيضا يوجد فساد أدى إىل حدوث ذلك وهذا ما اثبتته العديد من األحباث الساب
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(22) Sema Gencay Capanoglu , economic development foundation ,2010 . 

ي وكذلك يتم التعامل بعملة قوية. االقتصادحيث كانت الدولة اليواننية لديها حلم الدخول إىل منطقة اليورو لغرض كحسني الوضع 
   22إال إن الدخول إىل منطقة اليورو البد من توافر شروط اتفاقية ماسرت خيت وهي:

عن متوسط معدل التضخم يف أكثر ثالث دول من دول االكحاد متتعاً  %1.1عدم جتاوز معدل التضخم يف الدولة حدود  1
 ابالستقرار يف االسعار.

 من الناتج احمللي اإلمجايل. %3اال يتجاوز عجز املوازنة يف الدولة حدود  1
 من الناتج احمللي اإلمجايل.  %20اال يتجاوز إمجايل الدين العام للدولة بنسبة   3
عن متوسط سعر الفائدة يف أكثر ثالث دول من دول االكحاد متتعاً  %1ة طويل األجل حدود اال يتجاوز معدل الفائد 4

 ابالستقرار يف االسعار.
كانت الدولة ُملزمة أبن يعيش مواطنوها وفق املعايري والشروط للدخول يف منطقة اليورو. ما يعين ذلك ارتفاع مستوى املعيشة    

، والثروة %3.3يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على موارد بسيطة كالزراعة اليت ُتساهم بنسبة  لدأفراد يف دولة متوسطة احلال، واليت
بداية األزمة. حيث اقرتضت احلكومة  1002من الناتج احمللي خالل العام  %12.1السمكية، والسياحة اليت ُتساهم بنسبة 

، 1002و 1001العجز الكبري يف احلساابت ااجارية. وبني عامي  اليواننية وبكثرة من اخلارج أمواًل لتمويل امليزانية احلكومية ولسد
. وبلغ متوسط العجز يف احلساب ااجاري %1سنوايً مقارنة مبعدل منطقة اليورو بنسبة  %1بلغ متوسط العجز يف ميزانية اليوانن 

من الناتج احمللي  %13ب قدر العجز يف امليزانية  1001. ويف عام %1سنوايً، مقارنة مبعدل منطقة اليورو بنسبة  % 1
اإلمجايل. وتعزى هذه العجوز إىل اإلنفاق العايل من قبل احلكومات اليواننية املتعاقبة، إذ كانت متول هذان العجزان ابإلقرتاض من 

نية ومستوى من الناتج احمللي اإلمجايل. وكان عجز امليزانية اليوان %111أسواق رأمسالية الدولية، ما رفع املديونية اخلارجية  إىل 
الدين العام أعلى بكثري اما تسمح به القواعد اليت كحكم االكحاد األورويب وخصوصًا اتفاقية االستقرار والنمو اليت كحدد سقف عجز 

من الناتج احمللي االمجايل، ولكن احلقيقة إن اليوانن %20من الناتج احمللي االمجايل وسقف الديون اخلارجية ب %3املوازنة ب 
االعضاء يف االكحاد االورويب، إذ إن أكثر من عشرين دولة جتاوزت  17دها اليت جتاوزت هذه احلدود من بني الدول ليست وح

  سقف العجوز املنصوص عليها يف االتفاقية. 
الدين إىل أقل من    غري إن اليوانن قامت ابللعب على قانون املفوضية األوروبية بشكل مصطنع للحفاظ على مستوى      

مليارات دوالر من الديون  10، عندما انضمت اليوانن إىل منطقة اليورو أصدرت أكثر من 1001لعدة سنوات ويف عام  20%
من الناتج  %1.1بليون يورو وهذا ما جعل أن يظهر العجز بنسبة  1.327املقومة ابلدوالر والني. ابلتايل خفضت ديون بقيمتها 

دمان ساكس على مبادلة العمالت هبدف التحوط من املخاطر أسواق الصرف  احمللي االمجايل. فقد اتفقت مع بنك غول
ملدفوعات الديون املقومة ابلني والدوالر. ويف الوقت نفسه يعد غول دمان ساكس مهندس هذه احليلة  املالية اليت ساعدت اليوانن 

دخلت اليوانن وغول دمان ساكس يف  1001عام ومنذ  يف احلد الظاهري من ديوهنا يف تقارير الدين ونسبة العجز يف امليزانية.
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  (23)يوسفات علي ، احليل احملاسبية و املالية ودورها يف خلق االزمات املالية، حبوث اقتصادية عربية، العددان 21-21 / شتاء – ربيع ،1013.   
)14(ابلكور نورالدين ،أزمة الدين السيادي يف اليوانن: االسباب و احللول، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري / جملة الباحث، العدد 

13،1013  

سلسلة من العمليات املبادلة العمالت عرب تبادل الديون اليواننية مقومة ابلدوالر والني مقابل ديون مقومة ابليورو وبلغ جمموع 
تقليدية تقدر قيمتها يف حني إن مبادلة العمالت ال عام. 10إىل  11مليارات دوالر أمريكي ملدة ترتاوح من  10املعامالت حوايل 

عند مستوى الصفر، خالل كحيد سعر العملة األجنبية يف سعر الصرف األجل ) وهو يساوي السعر الفوري مع تعديل فروق أسعار 
 الفائدة بني البلد احمللي و األجنيب(. 

رف الفوريةم أسعار وبداًل من ذلك مت استخدام معدالت الصEuro/Yen و Euro/US ملبادلة الديون واستخدام معدالت   
خارج األسواقم. حيث كانت معدالت أسعار اليورو املرجعية أقل من معدالت األسعار الفورية. كان هلذه العملية يف الواقع كحقيق 

مليار دوالر أمريكي   1ما يعادل مرة واحدة من مكاسب النقد األجنيب لليوانن بسبب بنك غول دمان ساكس إذ قام بتقدمي 
معىن ذلك إن اجملموعة من املبادلة لسعر العملة كانت منخفضة بشكل  مث تليها مدفوعات دورية من الفائدة.كدفعات مقدما 

مصطنع ملعدل سعر اليورو/دوالر أو ملعدل سعر اليورو/الني، وهذا إلنشاء الدفعة مقدمة من غول دمان ساكس إىل اليوانن وزايدة 
املستقبل. وابلفعل كحولت هذه املبادلة إىل طريقة لتمويل مقنع لديون امليزانية العمومية من مدفوعات الديون السيادية لليوانن يف 

 جانب بنك غول دمان ساكس.
استفادت اليوانن من هذا الدفع املسبق كتخفيض لديوهنا، ولكن العائد من العملة كان يسري من اليوانن إىل البنك، ويسرتد يف هناية 

يف التقرير املقدم إىل اليورو ستات ومن جهته غطى غول دمان ساكس على هذه املبادلة من خالل بنك  العقد. غري إن هذا مل يكن
  23املاين يتخذ من  فرانك فورات مقراً له.

هناك العديد من األسباب أدت إىل حدوث األزمة املالية يف اليوانن منها عوامل داخلية أسباب األزم  اليوانني :                  
 24ى خارجية:وأخر 

وساهم  %4بنسبة  االقتصاد. حيث منا 1007-1001اليوانين انتعاشاً ونشاطًا خالل الفرتة  االقتصادحقق العوامل الداخةلي : 
بذلك تسهيل التوسيع يف منح القروض والتسهيالت االئتمانية من قبل البنوك، اما أدى إىل زايدة استهالك القطاع اخلاص، وزاد 

وساهم ضعف التحصيل الضرييب يف زايدة العجز يف   %31بينما زادت اإليرادات بنسبة  %27اإلنفاق خالل هذه الفرتة بنسبة 
بليون يورو سنوايً، وزادت  10، بسبب الفساد املتفشي يف جهاز القطاع العام، وتقدر قيمة التهرب الضرييب مببلغ ميزان املدفوعات
سنوايً، بينما بلغت الزايدة يف االكحاد االورويب نصف هذه النسبة اما أدى إىل ضعف املنافسة، وزايدة العجز يف  %1الرواتب مبعدل 
 امليزان التجاري.
 إذ تتمثل أهم األسباب اخلارجية يف:ي :  العوامل اخلارج

 –: أصدرت احلكومة اليواننية بياانت اقتصادية غري حقيقية، تتماشى مع اتفاقية ماسرتخت الدخول يف عضوي  العمةل  األوروبي 
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وبية، اما أدى وذلك لكي يتسىن هلا دخول عضوية العملة االور  –نسب الدين العام وعجز ميزان املدفوعات إىل جممل الناتج احمللي
 إىل التأخري يف اختاذ إجراءات مالية واقتصادية حلل هذه املشاكل.

أتثرت اليوانن ابألزمة املالية العاملية، ودخلت يف ركود اقتصادي بسبب ضعف الدخل  من : 7112األزم  املالي  العاملي   
وبلغت نسبة عجز ميزان  1001يف عام  %1ح السياحة والنقل البحري، وضعف املنافسة، اما أدي إىل زايدة البطالة لتصب

 .%111. وبلغت نسبة الدين العام إىل جممل الناتج احمللي 1001يف عام  %13.2املدفوعات إىل جممل الناتج احمللي 
يرلندا، ، ازدادت خماوف الدائنون واملستثمرون يف بعض الدول االوروبية ) اليوانن، ا1001منذ هناية عام املبالغ  يف الدين العام: 

ايطاليا، اسبانيا، الربتغال( وهذا أدى إىل ظهور أزمة ثقة يف سندات احلكومية اليواننية. إن مصاحبة ختفيض التصنيف االئتماين 
 .لليوانن هلذه املبالغة يف الدين العام، أدى إىل قرع جرس اإلنذار يف األسواق املالية

مة اليواننية هو اخنفاض  جودة اإلفصاح احملاسيب. حيث قامت احلكومة فبالتايل تستنتج الباحثة أبن أحد أسباب حدوث األز  
 املشتقات املالية لتتمكن من الدخول يف منطقة اليورو.  ابستخداماليواننية ابلتالعب يف بياانهتا املالية 

 احلقيقي عةلى األزم  اليوانني  : االقتصاداملايل عن  االقتصاد االنفصالأتثري   
احلقيقي له أتثري كبري يف األزمة اليواننية. حيث كان حلم اليوانن هو الدخول يف منطقة  االقتصاداملايل عن  االقتصاد االنفصالإن 

اليورو ولكن كانت ملزمة أبن توفر شروط قواعد االكحاد االورويب فقامت بعملية مبادلة العمالت مع بنك غول دمان ساكس هبدف 
من أنواع املشتقات املالية اليت تعد وسيلة لتعامل مع النقود والتمويل بيعًا وشراًء من خالل التحوط. حيث تعد هذه العملية نوع 

املدينات واالئتمانيات، فأدت هذه العملية إىل ختفيض عجوز اليواننية اما أدى إىل قبول دولة اليوانن ضمن منطقة اليورو ولكن مل 
ي واملايل املنتشر ولعديد من األسباب األخرى. إال إن ما يهم الباحثة يف هذه تتمكن اليوانن من سداد قروضها نتيجة الفساد اإلدار 

املايل عن احلقيقي له أتثري سليب على اإلفصاح احملاسيب عن طريق املشتقات املالية وكذلك  االقتصاد االنفصالالفقرة هو إن 
  مساعدة النفوس الضعيفة يف عملية التالعب احملاسيب. 

  النتائج :
  1 . إلفصاح احملاسيب هو الذي خيلق الثقة بني املتعاملني.إنَّ ا

احلقيقي هو التعامل مع النقود والتمويل ذاته بيعًا وشراًء وذلك من خالل  االقتصاداملايل عن  االقتصاد االنفصالإنَّ سبب  1  
 املدينات واالئتمان. كما تعد املشتقات املالية وسيلة لتحقيق ذلك وليس السبب يف حد ذاته. 

حيقق املصاحل إنَّ قد يكون اهلدف من هذا التعامل هو كحقيق االرابح أو التحوط من اخلسائر ولكن تستنتج الباحثة أبنه  3 
 .االقتصادالشخصية دون االهتمام مبصلحة العامة للمجتمع وكذلك يقوم بنشر اخلسائر وليس التحوط منها اما يؤدي إىل اهنيار 

املايل بشكل منفصل يؤدي إىل توليد موجات متتالية من األصول املالية بناًء على أصل  االقتصادإنَّ عندما يتم التعامل مع   4 
احلقيقي، اما يؤدي إىل خلل يف  االقتصادمصادر جديدة لتمويل والتوسع يف اإلقراض, ويصبح االئتمان أضعاف قيمة  واحد وتوليد

التوازن بينهما فهذا كله يؤثر على مبدأ اإلفصاح احملاسيب بشكل سليب ألن هذه االختالالت تؤدي إىل اظهار املركز املايل على غري 
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عيفة على التالعب احملاسيب وخداع االخرين، كما إن التأثري ليس على املؤسسة أو املستثمرين حقيقته، كما يساعد ذو النفوس الض
 العاملي ككل. االقتصادفقط وإمنا على 

إنَّ من أسباب حدوث األزمة اليواننية هو التالعب احملاسيب اما أدى إىل اخنفاض جودة اإلفصاح احملاسيب، وذلك ابستخدام   1
   كن من الدخول إىل منطقة اليورو.عقود املبادالت لتتم

 التوصيات : 
احلقيقي وذلك ملنع ذو النفوس الضعيفة من عملية التالعب واحملافظة على  القتصاداملايل اب االقتصادالبد من القيام بعملية ربط  1

 جودة عالية لإلفصاح احملاسيب. 
مبعرفة مدى أتثري ما كحتويه العملية احملاسبية يف األمد الطويل والقصري توصي الباحثة ااجهات اليت تصدر معايري حماسبية  أن هتتم   1

 وليس االهتمام فقط ما كحققه ابألمد القصري دون مراعاة األمد الطويل.
توصي ابالهتمام بتحقيق املصلحة العامة للمجتمع ألنه ذلك سيعود ابلنفع اخلاص يف حني االهتمام بتحقيق املصلحة الشخصية  3

 هتمام ابملصلحة العامة يضر اجملتمع وكذلك مصلحة الفرد نفسه. دون اال
 اهلامش :
ESA* 

 نظام األورويب للحساابت هو نظام احلساابت الوطنية واحلساابت االقليمية اليت يستخدمها االعضاء يف االكحاد االورويب )
 املراجع:

 أوالً : املراجع العربي  : 
 : الكتب

 ( ، دراسات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة ، دار و مكتبة احلامد ، عمان ، األردن 1004احليايل ، وليد انجي ) 1
 النموذج احملاسيب املعاصر، هيكل نظرية احملاسبة، دار وائل للنشر .  1000حنان، رضوان الطبعة، األويل1
عايري احملاسبية الدولية و املقارنة مع املعايري األمريكية و الربيطانية و شرح امل –طارق عبد العال محاد موسوعة معايري احملاسبة  3

 .1003, ااجزء الثاين , الدار ااجامعية , مصر ,  1عرض القوائم املالية  –العربية 
 :الدورايت 

، جملة الباحث،  1001لية. أمحد زغدار، حممد سفري،م خيار ااجزائر ابلتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق املعايري احملاسبية الدو   1
 .  07العدد 

، معوقات و اسباب عدم اإللتزام ابلتطبيق الكلي ملتطلبات اإلفصاح احملاسيب يف الشركات 1003امللحم عدانن بن عبدهللا ،  1
 املسامهة السعودية : دراسة ميدانية ، جامعة امللك فيصل ، السعودية ، النسخة الكرتونية

ية و التجارية و علوم التيسري / االقتصادأزمة الدين السيادي يف اليوانن : االسباب و احللول ، كلية العلوم ابلكور نورالدين ، 3   
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 1013، 13جملة الباحث ، العدد 
جربوع يوسف ، مدى تطبيق و القياس واإلفصاح يف احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ابلقوائم املالية يف الشركات املسامهة  4

العامة يف قطاع غزة ،فلسطني ، حبوث و دراسات لتطوير  مهنة مراجعة احلساابت ملواجهة املشكالت املعاصرة ، رقم الصناعية 
1002 

د. حسني أمحد دحدوح ، د. رشا أنور محادة ، دور اإلفصاح االختياري يف تعزيز الثقة ابلتقارير املالية للشركات املدرجة يف   1  
ية والقانونية اجمللد االقتصادجامعة دمشق / جملة جامعة دمشق للعلوم  االقتصادراسة ميدانية( كلية سوق دمشق لدأوراق املالية )د

  1014-العدد الثاين-30
حسني عبد ااجليل آل عزوي ،اإلفصاح احملاسيب يف ظل توسيع املنهج احملاسيب املعاصر ليشمل احملاسبة االجتماعية ، حبث   2  

  1001قسم احملاسبة  االقتصادية العربية يف الدمنارك كلية اإلدارة و لنظرية احملاسبة ، األكادمي
لطيف زيود ، حسان قطيم ، أمحد فؤاد مكية ، م دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق االوراق املالية يف ترشيد قرار االستثمار م   7  

   1001اي ،  ، العدد االول ، سور  11جملة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية اجمللد 
حالة  – 30لطيف زيود ، عقبة الرضا ، روال اليقة ماإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف وفقا للمعيار الدويل رقم  2  

ية و القانونية ، اجمللد االقتصادتطبيقية يف البنك التجاري السوري م جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، سلسلة العلوم 
 1002، سوراي ،  1، العدد 12

ية الفلسطينية ، دراسة كحليلية تطبيقية االقتصادوادي مدحت ، اثر التضخم على اإلفصاح احملاسيب للقوائم املالية يف الوحدات   1 
   1002، مارس 

/ شتاء  21-21يوسفات علي ، احليل احملاسبية و املالية ودورها يف خلق االزمات املالية ، حبوث اقتصادية عربية ، العددان   10 
 1013ربيع ، –
 

 :الرسائل العةلمي  
ر م ، مذكرة ماجستري ، روال كاسر اليقه  م القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك و دورمها يف ترشيد قرارات االستثما 1

  1007جامعة تشرين ، سوراي ، 
عبري بيومي حممود حممد أمني ، اثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة القرار االستثماري بسوق األوراق املالية املصرية ،  1 

 1011جامعة القاهرة ،  –رسالة ماجستري ، كلية التجارة 
  

 :التقرير  و الروابط  االنرتنت 
اإلسالمي و مؤسساته  االقتصاداملايل ودور  االقتصادالعيين و  االقتصادأمحد شعبان حممد على ، البحث السابع االرتباط بني  1 
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-11ية العاملية االقتصادايت العربية وتطورات ما بعد األزمة االقتصاداملصرفية يف جتنب األزمات املالية ، املؤمتر العلمي العاشر 
 ، بريوت 1001ديسمرب  \كانون األول   -10
 أمحد عمر زيدان ، عالقة علم احملاسبة ابلعلوم االخرى ، منتدى شبكة احملاسبني العرب  1
خضريات عمر ايسني ، األزمات املالية العاملية اآلاثر و املسببات حبث مقدم للمؤمتر الثاين للعلوم املالية و احملاسبية بعنوان مدى  3 

   1010نيسان جامعة الريموك األردن  11- 12اسبية يف التعامل مع األزمات املالية العاملية يف مسامهة العلوم املالية و احمل
ية املشرتكة بني جامعة دمشق و االقتصادكليب،  دور صناديق املخاطرة يف األزمة املالية العاملية الراهنة . حبث مقدم إىل الندوة    4 

يف جامعة دمشق يومي  االقتصادااجامعة اللبنانية و ابلتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناين ، املنعقد يف كلية 
 1010ااير ،  1-10
دويل بعنوان : م اإليداع و التغيري مبارك لسلوس، اإليداع املايل يف املؤسسات بني الرغبة و الرهبة.  حبث مقدم إىل امللتقي ال 1

التنظيمي يف املنظمات احلديثة:  دراسة و كحليل جتارب وطنية و دوليةم ، املقام يف جامعة سعد دحلب ، البليدة،  كلية العلوم 
 1011مايو ،  11-12ية وعلوم  التسيري،  ااجزائر ، خالل املدة االقتصاد
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