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 :المستخلص

وهذا االنفصاااال الذو اوجد بعدا بيك المسااااهميك الذيك يمتل  ن  ،واإلدارةكان االفصاااال وليد االنفصاااال بيك المل ية        

لذا كان البد مك  لي ونتائج اعماله خالل فترة معينة،وبيك االرقام المحاساااابية التي  مرك مركم المشاااارو  الما ،المشاااارو 

الفرصااة لهءالا المساااهميك لالتال  علم المركم المالي  إل احة ، صاا ير ميمانية المشاارو  في البداية وتباعتها ونشاارها

وبيان الميادة  األسهم،ونتائج اعمال المشرو  مك ربح او خسارة كانت  ظهر مك خالل  ربيت حق ق المل ية او رأس مال 

يات مك القرن الماضااي وما لبرت ازمة ال ساااد التي حلت بالنظام االقتصااادو في الرالثين ،لعاماو النقص التي حدثت خالل ا

ان نشأت المطالبة بعرض حركة  ام ال المشرو  ونشاته خالل  اإلفصال،افقها مك حمالت اعالمية   ناولت مسالة وما ر

، وقدر ه علم المقدرة ال سااابية للمشااارو مما يظهر  ،عك تريق عرض مشاااتريا ه ومبيعا ه ومصاااروفا ه الم تلفة ،العام

، و أثير التدفقات النقدية الالزمة لتسااديد الدي ن للمقرضاايك مك   زيع االربال علم المساااهميك ، ومما يم نه حقيق االربال

وقد عبرت حسااابات النتائج عك هذا الحركة مك خالل حسااات التشااغيك الذو كان يعبر عك  ،والبن ك وغيرهم مك الدائنيك

 إدااكان يقيم  أيضاااااوال سااااائر الذو  األربالالمتمرك بالشااااراا والبيع وحسااااات  المتاجرةوظيفة  إدااويقيم  اإلنتاجت نشااااا

 والتم يك. اإلدارةوظيفتي 

وهي القاعدة المحاسبية  ،قاعدة خاصة به أصدرحيث  ،مجلس المعايير المحاسبية العراقي أهمية كبيرة لإلفصال أولموقد 

  .المحاسبيةعك المعل مات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات  اإلفصال بشأن( 6رقم )

 

Aspects of bio economy and disclosures in the financial statements and its influence on 

government institution 

 

Abstract 

      The mention of discourage of the splitting between the ownership and discourse of 

transactions identifies the roughness of the project, and was able to achieve the desired results 

in the Financial position and the inventory of stocks and profits in the postpartum time media 

camping address of the issue of discourse that the claim arose to display the movement of 

project fundus and activists of the ring general by off rent its purchases, sales and expanses 

the outstanding liens of transactions limited to profit making, the benefits of distribution 

dividends to shareholders, the maximum cash flow to settle the debates of  enders, banks and 

other creditors. During the calculation of an application that was expressed in the production 

and evaluation of the performance of the trading and the calculation of profits and losses, 

which also included the performance of the functions of management and finance. 

The Iraqi Accounting Standards Board has a significant task for disclosure under statutes (6) 

on the discover of relevant financial information and accounting policies. 

 

 
  -المقدمة :

يعد اإلفصال المحاسبي احد المبادئ المقب لة قب الً عاماً، 

حيااث يسااااااهم بفاااعليااة في إثراا قيمااة المعل مااات التي 

 ظهرها التقارير المالية وقد  مايدت أهميته في عصاااارنا 

الحاضااااار حرصااااااً علم   فير المعل مات المناسااااابة في 

  لك   لمصلحة مست دمي  المنش رة وذلك المالية  الق ائم 

 

 

 

 

و قديم صاا رة واضااحة وحقيقية عك فعاليات  ،المعل مات

المتغيرات االقتصااادية واالجتماعية وال حدة االقتصااادية 

التي  ءثر و تأثر بها وبالقدر الذو يساهم  كافة والسياسية

 .في ا  اذ القرارات

 

 

 

 



   و حميد خليفة ساير  ............. جمال ناجي محمد و احمد عبدالستار حميد........................دور اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية ..    

 

175 

 

 منهجية الدراسة

 مشكلة البحث:اوال/  

( والقاعدة 5المحاسبي الدولي رقم ) الم المعياراستنادا 

 ناااوال متطلبااات اإلفصااااااااال  ( الااذيك6المحليااة رقم )

ية المنشاااااا رة حتم اال اجب    مال قارير ال فرها في الت

   ن مفيااادة لاترال الم تلفاااة ذات العالقاااة بهاااذا 

قارير،  قان ن ال حداتالت نه يم ك  و فن ية،  االقتصااااااااد

 :اآل يةمش لة الدراسة باإلجابة عك التساؤالت    ضيح

هك المعل مات المحاسااااابية التي  م االفصاااااال عنها   -1

في التقارير المالية  لبي احتياجات  المسااتفيديك منها 

 ال  اذ القرارات االقتصادية الرشيدة؟

 

عنها في  التي  م االفصال هك المعل مات المحاسبية -2

 النافذةالق انيك بالتشريعات ورير المالية ملتممة التقا

متطلبات معيار المحاساااااابة الدولي رقم مك جهة، و

 .مك جهة أخرى (6والقاعدة المحلية رقم )" 5"

 

 :البحثا ةفرضي /ثانيا

في ض ا ما  م عرضه سابقا، فقد  م صياغة الفرضيات 

 :اآل ية

ال   جد فروق معن ية ذات داللة إحصاااااااائية بيك   -1

مست ى اإلفصال الفعلي المطل ت   فرا بش ك عام 

االقتصادية، ال حدات في قائمة الدخك الصادرة عك 

اإلفصال المطل ت   فرا بهذا ال ص ص  ومست ى

( والقاعدة 5حساااب معيار المحاسااابي الدولي رقم )ب

 .(6المحاسبية رقم )

ية بيك  ال   جد فروق معن ية -2 ذات داللة إحصاااااااائ

مست ى اإلفصال الفعلي المطل ت   فرا بش ك عام 

في قائمة الميمانية الصااااادرة عك المءسااااسااااات عك 

مسات ى اإلفصاال المطل ت ، وال حدات االقتصاادية

حسااااب معيار المحاساااابي ب  فرا بهذا ال صاااا ص 

 .(6( والقاعدة المحاسبية رقم )5الدولي رقم )

ت داللة إحصاااااااائية بيك ال   جد فروق معن ية ذا  -3

الق انيك  مساااااات ى اإلفصاااااااال المطل ت   فرا في

مساااااات ى اإلفصاااااااال والتشااااااريعات في العراق، و

هذا ال صاااااا ص حساااااااب معيار  المطل ت   فرا ب

( والقاعدة المحاساابية رقم 5) المحاساابي الدولي رقم

(6).  

ية بيك  -4 ال   جد فروق معن ية ذات داللة إحصاااااااائ

ئم عام في الق امسااات ى اإلفصاااال اإلجمالي بشااا ك 

الصااااااااادرة عك الماااليااة جميعهااا ك حاادة واحاادة و

مسااات ى ، وال حدات االقتصااااديةالمءساااساااات عك 

حساااب باإلفصاااال المطل ت   فرا بهذا ال صااا ص 

( والقاعدة المحاسبية 5معيار المحاسبي الدولي رقم )

 .(6رقم )

 

 أهداف البحِث: / ثالثا

  هدل البحث  إلم:

اإلفصااااااااال في التقااارير فر االتحقق  مك  ماادى    -1

 المالية مك وجهة نظر المستفيديك منها.

معرفة مدى انسااجام بيانات التقارير المالية للشااركات  -2

المتعلقة الق انيك النافذة ع التشاااريعات واالقتصاااادية م

 باإلفصال.

 

 رابعا/ اهمية البحث 

 ثرا نبع اهمية البحث مك دور االفصاااااال المحاسااااابي وا

سبة  علم قرارات المست دميك حيث اعطت معايير المحا

اهتماما واسااااااعا  الدولية ومعايير االبالغ المالي والتدقيق

ممااا دفع المنظمااات والجمعيااات المهنيااة  ،باااإلفصااااااااال

المحلية ان   لي اهتماما بذلك وان   يف  لك المعايير مع 

 .البيئة المحلية للدول

 

 خامسا /مجتمع البحث  

 مرك مجتمع البحث في مجم عة االسااااااتبانة المقدمة الم 

ظفي ال حدات االقتصااااااادية م ظفي وزارة البلديات وم 

 الصناعية. 

 

 المحور االول

 اإلفصاح في التقارير المالية

المهنييك ح ل مفه م اختلفاات وجهااات نظر الباااحريك و 

مست اا، اصة فيما يتعلق بمحت ى اإلفصال واإلفصال خ

يحصاااار نطاق مشاااا لة اإلفصااااال في مجرد فمنهم مك ال 

ة المنشاااا رة أو في أساااااليب درجة  فصاااايك الق ائم المالي

إنما يتعدى  ب يب وعرض المعل مات في هذا الق ائم، و

مصاااااداقية لارقام هذا النطاق ليجعك منه عنصااااار دقة و

المعروضااة في هذا الق ائم ه  أساااس مشاا لة اإلفصااال، 

فصاااال  نحصااار في حيك أن آخريك يرون أن مشااا لة اإل

ت في الق ائم الماااالياااة فقط في نطااااق عرض المعل ماااا

مك كمية المعل مات المعروضااة فيها و مجردالمنشاا رة و

ش ك الذو يتم فيه عرض هذا المعل مات، أما مسألة  ثم ال

مصداقية األرقام المعروضة في  لك الق ائم فهي صحة و

مسااااااألة أخرى  تعدى مك وجهة نظرهم حدود مشاااااا لة 

اق مشااااا لة القياس المحاسااااابي، تدخك في نطاإلفصاااااال ل

ما و عاريف ح ل مفه م اإلفصاااااااال، عدد م يأ يفي ك الت

الع امك و اريخ نشااااا ئه، وأن ا  اإلفصاااااال، وأهميته، و

عامة،  ال،المءثرة علم اإلفصااااااا بات اإلفصاااااااال ال متطل

 الت سع في اإلفصال.   قيت اإلفصال،و

 

 

 -تعريف االفصاح : 

علم انه نشاااات خدمي وظيفته   فير "يعرل االفصاااال   

المعل مااات ال ميااة ذات الطبيعااة الماااليااة عك انشااااااطااة 

ال حدات االقتصاااااااادية ل ي    ن ذات فائدة في صاااااانع 

 .[1] "القرارات االقتصادية 

عملية  شاااا يص وقياس وايصااااال "ويعرل ايضااااا بانه 

المعل مات االقتصااادية لتم يك مساات دمي المعل مات مك 

 .[2] "ممارسة االح اما  اذ القرارات و

نه  عرض للمعل مات "وكذلك يعرل االفصاااااااال علم ا

الضااارورية عك ال حدة االقتصاااادية ألغراض التشاااغيك 

 .[3] "االمرك لس ق راس المال الفعال
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 -اهمية االفصاح المحاسبي :

المحاسابية  ان االفصاال المحاسابي مك المبادوا        

المتعارل عليها وه  قديم قدم المحاساابة ول ك ازدادت 

اهمية االفصااااااال مع  ط ر المحاساااااابية وقيامها بدور 

نظااام المعل مااات ومك االساااااابااات التي ادت الم الم 

  -:[4]ازدياد اهمية االفصال في السن ات االخيرة 

لقد  مايدت صاااااع بة حصااااار  - عقد بيئة االعمال : -1

صا سبب التعقيد االحداث االقت دية في  قارير مل صة ب

المتماياااد في بيئاااة االعماااال في مجااااالت معيناااة 

( ونتيجة ، االندماج، االعترال بااليراداالستئجارات) 

شاارل  لذلك  م اساات دام المالحظات بصاا رة م رفة في 

 . الصفقات واثارها المستقبلية

فهناااك االن تلااب  -الحاااجااة الم معل مااات ف ريااة : -1

المالية   وقت مضاااااام علم المعل مات اكرر مك او

 .[5] والتنبءية 

اذ  عتقد الجهات  -ضاابط حركة النشااات االقتصااادو: -2

الح  مية ان  قديم المميد مك المعل مات واالفصاااال 

العااام عك وحاادات االعمااال مك االم ر الج هريااة 

حركة النشااااات االقتصااااادو و جنب حدوث  لضاااابط

 .[6] ازمات مالية

 

  -االساسية في االفصاح :المبادئ واالحكام 

ية رقم ) قاعدة المحاسااااااب قد حددت ال ( مجم عة مك 6ل

المبادئ واالح ام االسااااااااسااااااية التي يجب اخذها بعيك 

  -:[7] كاآل ياالعتبار عند اعداد البيانات المالية وهي 

ألغراض  اآل يااةينبغي مراعاااة الع امااك والمعااايير .1

 -متطلبات اإلفصال:

س ا فهم ضرورة   خي ال ض ل  -أ وإزالة أو لبس أو 

، وأن البيانات المالية لدى مسااااااتعمليها أو غم ض في

كااااملاااة   ن اإليضااااااااااحاااات والمعل ماااات المعمزة  

 وصحيحة و تسم بالدقة واألمانة.

أن   شااااااف البيانات المالية والمعل مات الملحقة بها -ت

جميع األم ر التي    ن مادية بالدرجة التي  ءثر في 

 وقرارات مستعمليها. قناعات و قييمات

أوال بشااأن اإلفصااال عك  مراعاة المتطلبات القان نية -ج

، دون أن يعني هاااذا غل النظر عك المعل ماااات

المضااام ن االقتصاااادو لل قائع واألحداث والمعامالت 

حتم وأن كااان الشاااااا اااك القاااان ني م تلفااااً عك ذلااك 

 المضم ن.

، واإلفصااااااااال عك لياااةيجرو إعاااداد البيااااناااات الماااا .2

ال حااادة ، علم فرض أن المتعلقاااة بهاااا اتالمعل مااا

في نشااااااتا ها في المساااااتقبك مساااااتمرة  االقتصاااااادية

 ت فر النية أو الضاارورة لتصاافيتها، ، وعندما المنظ ر

، أو يت ذ قرار التصفية، أو يباشر بعملية التصفية فعالً 

 .[8] يجب اإلفصال عك ذلك بص رة كافية وواضحة

سات ا  .3 سيا سها يفترض االلتمام بتطبيق ال سبية نف لمحا

، فأن جرى  غيير في سااياسااة مك فترة مالية إلم أخرى

محاساابية أو تريقة اساات دامها فيجب أن ي صااف هذا 

وإذا لم ي ك  ير وأن يحاادد أثرا قيمياااً وكمياااً، هااذاالتغي

، البيانات المالية للساااااانة الحالية مهم علم أثرللتغيير 

يجب اإلفصاااال عنه إذا كان يءثر بصااا رة مهمة علم 

 نتائج الفترة الالحقة.

غي مراعاااة جااانااب الحيطااة والحااذر في إعااداد ينب  .4

فصااااااال عك المعل مات المتعلقة ، واإلالبيانات المالية

، علم أن ال يبرر ذلك    يك احتياتات سااارية أو بها

 غير معلنة.

لساااااانة الحالية ليجب أن  عرض مع البيانات المالية   .5

اجرو  غيير في ، فأن ة للفترة السااابقةنالبيانات المقار

ية  تريقاة  ب يب وعرض المعل مات للسااااااناة الحاال

مات الفترة الساااابقة وجب إعادة عرض و ب يب معل 

، إال إذا كااان ذلااك غير مم ك عناادئااذ بنفس الطريقااة

يجب اإلفصااااااال في الح اشااااااي مع إعطاا  قديرات 

 لتفاصيك األرقام إذا كان ضرورياً.

حاسبية غير ال يعد  بريراً لاخطاا أو المعالجات الم .6

  السليمة مجرد اإلفصال عنها.

 

 -انواع االفصــــاح :

مدخليك  علم وفقبشاااااا ك عام يم ك  قساااااايم االفصااااااال 

 :  [9] رئيسيك

 -أوال" : مدخك االفصال التقليدو او ال قائي :

يتم االفصاااااال في التقارير المالية عك كك ما يجعلها 

شأن هذا هي القاعدة اال ألصحاتغير مظللة  انها  ال

في المحاساااابة  الم االفصااااال عبير  قليدو بالنساااابة 

الااذو يهاادل الي ال قااائي  باااإلفصاااااااالوه  يعرل 

حماية المجتمع المالي وبصااااافة خاصاااااة المساااااترمر 

قدرة علم  لذو ي  ن محدودا" مك حيث ال عادو ا ال

يجب ان  أنه اسااااات دام المعل مات المالية وهذا يعني

م ضااا عية    ن المعل مات علم اعلم درجة مك ال

حتم ال يساا است دامها ول   ر ب علم ذلك استبعاد 

مة ويتطلب  قد    ن مالئ كرير مك المعل مات التي 

 مهمة مركاالفصااااااال ال قائي ال شااااااف عك االم ر 

)الساااااياساااااات المحاسااااابية، التغير في الساااااياساااااات 

، التغير في التطبيقات المحاسبية،  صحيح اسبيةالمح

الم اسااااااب وال سااااااائر  االخطاا في الق ائم المالية،

 .المحتملة، االر باتات المالية، االحداث الالحقة(

 -ثانيا": مدخك االفصال الترقيفي :

وقد ظهر نتيجة ازدياد  اإلعالمي، باإلفصااااااالويعرل 

حد ال صاااااااائص الرئيسااااااياة للمعل مات وهي  اهمياة ا

ونتيجااة لااذلااك كااان التح ل نح  المطااالبااة  ،المالئمااة

ا  اااذ  ألغراضعك المعل ماات المالئمااة  بااإلفصاااااااال

في نطاااقااه لم يعااد مجرد اخالا  فاااإلفصااااااااال ،القرار

مساااااءولية االدارة كما ه  معرول في مفه مه التقليدو 

وانما اصبح يتضمك معل مات علم درجة اكبر  ،للرقابة

مك الاادرايااة وال برة وخاااصااااااااة"  لااك التي يحتاااجهااا 

لهدل االساسي المحلل ن المالي ن ووسطاا االسترمار فا

ه    فير المعل ماااات التي  حقق الت ازن في ساااااا ق 

االوراق الماااليااة ومااا يتر ااب علم ذلااك مك عاادالااة في 

  زيع الع ائااد ودرجااة الم اااترة مك االسااااااترمااارات 

 لإلفصااااااااالالبااديلااة وهنااا وتبقااا لهااذا المفه م الجااديااد 

المحاساااااابي لم يعد التركيم علم المعل مات التي  تمتع 
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 تناسب مع المسترمر  التيك الم ض عية بدرجة عالية م

العااادو ذو ال برة المحاادودة في ام ر التحليااك المااالي 

وانما اصبح االفصال يشمك معل مات مالئمة قد  تصف 

 بدرجة كبيرة نسبيا مك االجتهاد الش صي والتقدير.      

وضااااااع  صاااااانيفاات أخرى وياذهاب بعضااااااهم الم     

الم ثالثة مك بينها مك يصااااانف اإلفصاااااال  ،لإلفصاااااال

    -أن ا  هي:

يشااير هذا اإلفصااال الم شاام لية  -:اإلفصااال الشااامك-1

عل مات ذات التقارير المالية وأهمية  غطيتها ألو م

 .أثر محس س علم القارئ

يهتم هاذا اإلفصاااااااال باالرعااياة  -:اإلفصاااااااال العاادل-2

المسااااااتفيدة إذ  المت ازنة الحتياجات جميع االترال

يت جب إخراج الق ائم المالية والتقارير بالش ك الذو 

يضمك عدم  رجيح مصلحة فئة معينة علم مصلحة 

الح جميع هذا الفئات األخرى مك خالل مراعاة مصاا

 . الفئات بش ك مت ازن

ويشااامك هذا اإلفصاااال  حديد الحد  -:اإلفصاااال ال افي-3

اساابية في ات المحاألدنم ال اجب   افرا مك المعل م

، ويم ك مالحظاااة ان مفه م الحاااد الق ائم الماااالياااة

األدنم غير محدد وبشاااااا ك دقيق إذ ي تلف حسااااااب 

االحتياجات والمصااااااالح بالدرجة األولم ك نه يءثر 

 أثيرا مباشاااارا في ا  اذ القرار فضااااال عك انه يتبع 

 .[10] ة التي يتمتع بها الش ص المستفيدال بر

 

 -:العوامل المؤثرة على االفصاح

الشاااااا ااك التااالي يبيك الع امااك المءثرة علم االفصاااااااال 

 -المحاسبي وهي :

إذ   تلف التقااارير مك دولااة ألخرى  -ع امااك بيئيااة:.1

وع امك  واقتصاااااديةوسااااياسااااية  اجتماعيةوألساااابات 

نا جة عك حاجة المسااتفيديك إلم المميد مك المعل مات 

 .االقتصاديةعك التغيرات البيئية وأثرها علم ال حدة 

وهي مك  -شااااريعات القان نية المحاساااابية والمالية:الت  .2

التي لها  أثير علم اإلفصااااال المحاساااابي ففي الع امك 

( لسااااانة 113رقم )العراق كان قان ن ضاااااريبة الدخك 

لدفا ر التجارية ( و عديال ه1982) ، ونظام مساااااااك ا

 1985( لساااااانااة 5ضااااااريبااة الاادخااك رقم ) ألغراض

و اادقيق ، ونظااام ممااارساااااااة مهنااة مراقبااة و عااديال ااه

وقان ن دي ان الرقابة  1999( لساانة 3الحسااابات رقم )

سنة 6الية رقم )الم جلس ، واخيرا م)المعدل( 1990( ل

 .المعايير والق اعد المحاسبية

 -االدارات الم تلفة )اهدافها ، سااياسااا ها ، فلساافتها(:  .3

القرارات التي  ت ذها االدارة بمساااااات يا ها   عدحيث 

لها  أثير علم االفصاااال في  الم تلفة مك الع امك التي

  .البيانات المالية

يق م  إذ -المحاااسااااااب ن والماادقق ن ونقااابااا هم المهنيااة: .4

بتق يم درجة )مراقب حسااااااابات(  مراقب الحسااااااابات

 .ال حدة االقتصاديةاإلفصال عند  دقيقه لحسابات 

 سااجيك ان  -هيئة  داول االوراق المالية )الب رصااة( : .5

ة له اثر مباشر بس ق األوراق المالي ال حدة االقتصادية

الشااروت التي  ضااعها  لك  ، بسااببفي زيادة اإلفصااال

 .[11]األس اق 

هناك العديد مك  -االترال المسااااااتفيدة واحتياجا ها: .6

االترال التي  عتماد علم البيااناات الماالياة في ا  ااذ 

القرارات الم تلفااة لااذلااك يجااب ان  حت و البيااانااات 

التي   ااادم هاااذا االترال  الماااالياااة علم المعل ماااات

 .[12]باختالل   جها ها 

 

 الثاني محورال

 البيـــــــــــــانات المــــــــــــالية

 -البيانات المالية:

 مرك البيانات المالية النا ج النهائي واالساااااااسااااااي للعمك 

المحاسااااابي في او وحدة اقتصاااااادية ، وهي  نشاااااأ نتيجة 

مجم عة مك المعالجات المحاسااااابية علم البيانات  اجراا

لغرض  قديمها بصاااااا رة اجمالية ومل صاااااااة الم كافة 

الجهات التي يم ك ان  سااااااتفيد منها في ا  اذ القرارات 

( البيانات 6الم تلفة ، وقد حددت القاعدة المحاسبية رقم )

  -: باآل يالمالية 

  -الميمانية العامة أو كشف المركم المالي: .1

وهي   ضح المعل مات ال اصة بالم ارد االقتصادية     

 لك الم ارد في لحظة زمنية لل حدة وااللتمامات علم 

. و سااااهم الميمانية في عملية التقرير المالي عك معينة

تريق   فير أساااااااس لحسااااااات معدالت العائد و قييم 

هي ك رأس المال في ال حدة و قدير درجة السااااااي لة 

، فللح م علم  حدة االقتصااااااديةنة المالية في الوالمرو

درجة الم اترة التي  تعرض لها ال حدة االقتصااااادية 

و قدير التدفقات النقدية لها في المسااااااتقبك فانه يجب 

 حليك الميمانية و حديد مدى سااااي لة ال حدة ومرونتها 

  المالية.

، وكشف تاج والمتاجرة واألربال وال سائرحسات اإلن.2

 -العمليات الجارية:

 قيس هااذا القااائمااة ماادى نجااال عمليااات ال حاادة خالل 

فترة محاساااابية محددة وفي  حديد ربحية ال حدة وقيمة 

االسااترمار وقدر ها االئتمانية. و برز أهمية هذا القائمة 

في ك نها   فر للمسااااترمريك والدائنيك المعل مات التي 

 سااااعدهم علم التنبء بمقدار   قيت ودرجة عدم التأكد 

الم لتدفقات النقدية في المساااتقبك بالنسااابة المصااااحبة ل

، كما في  قدير القيمة المضااااااافة لل حدة المسااااااترمريك

 ساعد الدائنيك علم  حديد احتمال استرداد حق قهم مك 

 االقتصادية.ال حدة 

 -كشف   زيع صافي الدخك: .3

و بيك هااذا القااائمااة التغيرات في م  نااات رأس المااال 

إجمااالي األربااال يرات في الماادف   فضااااااال عك التغ

، ويم ك أن  شاااامك هذا القائمة علم األسااااهم المحتجمة

الممتاااازة واألسااااااهم الماااادياااة واالحتيااااتي القاااان ني 

 واالحتياتي االختيارو وعالوة اإلصدار غيرها. 

، أو كشااااااف مصااااااااادر كشااااااف التااادفق النقااادو .4

 -واست دامات األم ال:

النقااديااة الااداخلااة   ل ص هااذا القااائمااة التاادفقااات حيااث

(inflows) كاااافاااة ال اااارجاااة والتااادفقاااات النقااادياااة 
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(Outflows)  لل حدة خالل فترة زمنية معينة. و ركم

هاااذا القاااائماااة علم التغيرات النقااادياااة وليس مجرد 

التغيرات في المركم الماااالي التي  ركم علم رأس 

إذ ان وج د بعل عناصر رأس  المال العامك فحسب.

 .[13] المال العامك كالدي ن والبضاعة

فااالس فااي حااااالت الااركاا د ال  ااقااي الاا حااادة مااك اإل   

، وهي  مرااك  ط را لقااائمااة التغيرات في االقتصااااااااادو

كاااانااات  هتم بتغييرات رأس الماااال  التيالمركم ماااالي 

العامك، وعادة ما  صاانف هذا القائمة علم أساااس  قساايم 

 ة.عمليات ال حدة إلم أنشطة  شغيلية واسترمارية و م يلي

 

 

 -لبيانات المالية :الخصائص النوعية ل

إن عملية  حديد خصااائص المعل مات المحاساابية عملية  

مهمة ومعقدة في آن واحد، مهمة للمعنييك ب ضع األسس 

والق اعد المحاسااااابية التي  عد مقياساااااا النتاج المعل مات 

عك   الم المسااااءوليكالمحاساااابية، كما أنها مهمة بالنساااابة 

المعل مات المحاسااابية إذ أنها  ساااهك عليهم أداا وظيفتهم 

ب ضاااا ل، فضااااالً عك إنها مهمة للغاية للمسااااتفيديك مك 

المحاساااابية  المعل مات المالية في عملية  ق يم المعل مات

 صنف ال صائص الرئيسية إلم التي يحصل ن عليها، و

خاصاااايتيك أساااااساااايتيك  تطلب كك منهما   افر مجم عة 

ي ضااااح  ال صااااائص  اآل يعية والشاااا ك خصااااائص فر

 .[14] المالية وعالقتها با  اذ القرار الن عية للبيانات

 
 

 ال صائص الن عية للمعل مات المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -ال صائص االساسية مر بطة بالقرارات : .1

يقصااااااد بالمالئمة مدى قدرة المعل مة  -المالئمة : -أ

ات المساات دميك قرار علم التأثير في المحاساابية 

  .عند  قديمها في ال قت المناسب

ان المعل مااات الاادوريااة    ن اكرر مالئمااة مك  -ت

 ساعد في عمك المقارنات والمساعدة  ألنهاغيرها 

في التنبء والت كياااد ولتحقيق المالئماااة يفترض 

 -عية في المعل مة هي:وج د ثالث خصائص فر

   ن المعل مااات ذات قيمااة   -:  ةالقيمااة التنبءيااأوالً: 

اذا سااااعدت مسااات دميها علم عمك  نبءات عك   نبءيه

نتائج االحداث في المسااااااتقبك مرك ار فا  مءشاااااارات 

 .الطلب علم االنتاج بش ك مستمر

   ن المعل مااات مالئمااة  -: القيمااة الت كيااديااةثااانياااً:  

او  صااااااحيح   أكيدعندما  ساااااااعد مساااااات دميها علم 

 .الت قعات السابقة مرك مقارنة الفعلي مع الم طط

إن المعل مات اذا حذفت او  -:االهمية النساااااابية ثالراً: 

عرضاااااات بشاااااا ك غير مناسااااااب   ثر علم قرارات 

المساااااات اادميك المبنيااة علم المعل مااات في التقااارير 

ض الم مون  بساااااعر البيع وليس علم المالية مرك عر

   .اساس الس ق او ال لفة ايهما اقك

  العرض العادل والصادق -ت

وه  ضاااااارورة وج د مطابقة بيك االرقام واالوصااااااال 

المحاساااااابية مك ناحية الم ارد واالحداث او ان االرقام 

 مرك ما حدث فعال وفيما يأ ي ال صااااااائص الفرعية لهذا 

 -ال اصية:

و عني   فير المعل مااات التي    ن  -: االكتمااالأوالً:  

لغرض العرض العادل والصاااااادق مرك  كافة ضااااارورية

 .القي د وااللتمامات ت يلة االجك عرض

ياً:  قدمها  -: الحيادثان ال حدة ان    ن المعل مات التي  

خالية مك التحيم واال   دم مجم عة و ترك  االقتصاااااادية

 ن عدم التفضاااااايك بيك المساااااات دميك ل ي    اخرى او

 بها.  ام ث ق

او ان المعل مااات الماااليااة  -: ال ل  مك االخطااااثااالراااً: 

خالية مك االخطاا    ن اكرر دقة ومصاااااداقية في الق ائم 

 .المالية وبن دها
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 التحسينية )التعميمية(ال صائص -2

إن المعل مات المحاسااابية لشاااركات  -القابلية المقارنة : -أ

 عدة يم ك مقارنتها إذا ما  م باساااااات دام أساااااااليب القياس

 .   ن قابلة للمقارنة نفسها

 -: القابلية للتحقق -ت

وباسااات دام ترق  عني عند قيام اكرر مك شااا ص بعملية 

 تعدف متشااااااابهةفاذا   صاااااال ا الم نتائج  نفسااااااها القياس

 .المعل مات قابلة للتحقق والع س صحيح

 عني الحصاا ل علم المعل مات  -الت قيت المناسااب : -ج

في ال قت المناساااااااب ال  اذ القرار قبك ان  فقد قابليتها 

 .في القرار التأثيرعلم 

حتم    ن المعل مات قابلة للفهم  -القابلية علم الفهم: -د

ات التي يجب ايجاد حلقة وصااك بيك المساات دميك والقرار

 .[15] يت ذونها

 محددات القوائم المالية :

ية مك اجك  مال القرارات،  ا  اذعند اساااااات دام الق ائم ال

يجب علم مساااااات دمي الق ائم أن يتنبه ا إلم المحددات 

 المتعلقة بهذا الق ائم. فالق ائم المالية  ع س أسااسااً  اري اً 

ماضااياً في حيك  تعلق قرارا هم بالمسااتقبك، والماضااي ما 

ه  إال مرشااااداً للمسااااتقبك. و جدر اإلشااااارة إلم أنه علم 

األترال التي  عد الق ائم المالية أن  أخذ بنظر االعتبار 

احتياجات مسااات دمي هذا الق ائم مك المعل مات إذا كان ا 

 مطلعيك علم المحاااددات التي  ر بط بهاااذا الق ائم مماااا

يتطلب اإلفصاااال عك المعل مات بشااا ك أوضاااح واشااامك 

األسااااابات التي  يأ يلتلبية االسااااات دامات المتعددة. وفيما 

 -:[16] ينتج عنها بعل المحددات في الق ائم المالية

الحاجة إلم إجراا  قديرات لارقام ال اردة في  التقدير: -1

بن د الميمانيااة العااامااة وقااائمااة الاادخااك كمااا ه  الحااال 

سبة  مرك م صص الدي ن المش  ك  للم صصاتبالن

 في  حصيلها وغيرها. 

اسااات دام ترق محاسااابية بديلة )كما في  قييم الم مون      

الساااااالعي واسااااااتهالك الم ج دات الرااابتااة وغيرهااا. 

 است دام إجرااات محاسبية م تلفة لتقييم الم ج دات. 

القياس : إم انية حذل بعل الم ج دات والمطل بات  -2

لمالية ال لية )مرك قيم اكتشاااااال المصاااااادر مك الق ائم ا

ياس  لة الق لك مشاااااا  ية( وكذ ية والرروة الحي ان الطبيع

يصااااعب إثبا ها  التيالبشاااارية  الم المصااااادربالنساااابة 

بساااابب عدم إم انية التعبير عنها ب حدات نقدية وكذلك 

   لفة  ل ث البيئة. 

قاادرة قااائمااة المركم المااالي  :عاادم التاااري يااةالت لفااة  -3

)الميمانية( علم بيان القيمة السااااا قية العادلة للمنشاااااأة 

 ال حدة االقتصاااااااديةبساااااابب إن م ج دات والتمامات 

مقدرة علم أسااااااس الت لفة التاري ية ونتيجة للتضااااا م 

 السائد في جميع أنحاا العالم. 

ثباااات قيماااة وحااادة النقاااد :إن الق ائم الماااالياااة  مود  -4

عل مات كمية ذات تبيعة مالية، ومعبر مساااااات دمها بم

عنها ب حدات نقدية، ونتيجة التضاااااا م فنن قياس هذا 

المعل مااات ب حاادات نقااديااة ذات ق ة شاااااارائيااة غير 

ك للمقارنة مك فترة مالية متجانسااااااة يصاااااابح غير قاب

 .[17] ألخرى

  -المعل مات التي يجب االفصال عنها في البيانات المالية:

( يجب ان  فصح البيانات 6بم جب القاعدة المحاسبية رقم )

 -: اآل يالمالية عك 

عك الساااااياساااااات  ال حدة االقتصااااااديةيجب أن  فصاااااح  .1

ست سبية التي ا  دمت فـاااااااي إعداد بيانا ها والطرق المحا

، وأن هذا اإلفصااااااال المالية، والمتغيرات الجارية عليها

ا بيك  هااايم ك أن ي  ن في متك البيااااناااات الماااالياااة ذا

 ، أو ب شف ملحق بالبيانات.األق اس، أو في اله امش

اريخ يجب اإلفصاااال عك األحداث المهمة التي  قع بيك   .2

نتهاااا مك إعااداد البيااانااات ، و اااريخ االالميمانيااة العااامااة

يااانااات أو ال ، التي  تطلااب  عااديالً في هااذا البالماااليااة

لقيمي علم ، مع بيان آثرها ا تطلب، بصاااااا رة مفصاااااالة

 الفترة )أو الفترات( الالحقة.السنة الحالية ونتائج 

جب اإل .3 يةي عاد فة البن د غير ال كا وبن د  ،فصاااااااال عك 

قة ية الفترات السااااااااب حال ، التي  ءثر علم دخك الفترة ال

، مع إعطااااا قرات مسااااااتقلاااة في البيااااناااات الماااالياااةبف

اإليضاااااااااحااات ال ااافيااة والمالئمااة معهااا في كشااااااف 

 .[18] (اإليضاحات أو في اله امش

نبغي اإلفصاااااال عك أية دعاوى قضاااااائية مقامة ضاااااد ي .4

، أو أية نماعات أو أو لصااااااالحها ال حدة االقتصااااااادية

خالفات مع أترال قان نية مك شااااااأنها أن  ءثر بدرجة 

أو وضاااعها  ال حدة االقتصااااديةمهمة علم نتائج أعمال 

المالي وكذلك عك حاالت  جاوز أو إسااااااااة اسااااااتعمال 

نة الت ال حدة االقتصااااااااديةأم ال  ي حدثت خالل الساااااا

 واإلجرااات المت ذة بشأنها.

قات والمصالح مع يجب ال شف عك المعامالت والعال .5

 -، ومنها :كافة الجهات المقربة

المءسااسااات وال حدات األخرى التي   ضااع للساايطرة  -أ 

 المباشرة أو غير المباشرة للمنشأة.

المءسااسااات وال حدات األخرى التي   ضااع للساايطرة  -ت

 ال املة.غير 

األفراد أو المءساااساااات الذيك لهم حصاااة في رأسااامال  -ج

بالشااااا ك الذو يم نهم مك التأثير  ال حدة االقتصاااااادية

 بش ك ملم س علم قرارا ها.

وأفراد  االقتصاااادية،ال حدة اإلداري ن الرئيساااي ن في   -د

 .[19]  هم وأقاربهم لحد الرجة الرانيةعائال

 

 

 

 العمليالجانب  / المحور الثالث 

 أ. اإلفصاح المحاسبي من وجهة نظر موظفي الدولة:

البلديات قد شااااااملت الدراساااااااة م ظفي وزارة و 

وقد  البلدياتالمتمرلة في م ظفي مديرية  العامة واألشاااااغال

يبيك الثيك اساااتبيان مك م ظفي الدولة و م الحصااا ل علم ث

التحليااك وجهااة نظر المحاااساااااابيك في الاادوائر الح  ميااة، 

أو معاادل  ي ضااااااح نتااائج االسااااااتبااانااة( 1) والجاادول رقم

نساااابة   عداإلفصااااال لدى م ظفي الدولة ح ل قائمة الدخك 

 مهمة.
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لدخك  - قائمتي ا يةواإلفصاااااااال في  بلغ مت سااااااط  :الميمان

 نسبة مهمة. وهي %76اإلفصال للعينة 

بيك اإلفصاااال ال ي جد فروق معن ية ذات داللة إحصاااائية -

سبة الدولية ال المطل ت حسب مبادئ واإلفصالالفعلي  محا

التشاااااريعات الح  مية  تمشااااام مع مبادئ أو أن الق انيك و

في اإلجابات ح ل  ان وج د  شااااااتت المحاساااااابة الدولية.

 ظفي اإلفصااااال المحاساااابي مك وجهة نظر الباحران فنن م

بالتعليمات و يدون  لدولة مق ية في دوائرها لداخل م األنظمة ا

 للحسابات لديهم.التي   جب عليهم است دام نماذج محددة 

 

لمحاااساااااابي من وجهااة نظر اإلدارة في اإلفصاااااااااح ا -ب

 الصناعية: الوحدات االقتصادية

ال حدات شااااااملت العينة اإلفصااااااال المحاساااااابي إلدارات 

 أربعيك م الحصاااااا ل علم  وقدالصااااااناعية،  االقتصااااااادية

( 2)والجدول رقم  -اساااااتبيان مك محاسااااابي  لك اإلدارات 

 فنن اإلفصااااااال لدى إدارات  - ي ضااااااح نتائج االسااااااتبانة

 الصناعية يتمرك بالنقات التالية: ال حدات االقتصادية

ضااااارورة اإلفصاااااال عك األرقام المقارنة للسااااان ات  -1

 المالية السابقة.

ال حااادة اإلفصاااااااااال عك االحتيااااتاااات لااادعم مركم  -2

 المالي. االقتصادية

قرارات  ال  اذ وذلكاإلفصاااال عك مصاااروفات الفائدة  -3

 التم يك.االستدانة وبشـأن االسترمـار و

ضاااارورة عمك حسااااابات ختامية م حدة في حالة وج د  -4

 شركات  ابعة أو شقيقة.

ومقارنتها ضاارورة اإلفصااال عك قائمة التدفقات النقدية  -5

بالساااااان ات السااااااابقة و حديد مصااااااادر التدفقات النقدية 

 واست دامها.

ذات األهمية النساابية  وخاصااة الذمماإلفصااال عك الذمم  -6

 ال بيرة.

و  اليفهم صـال بش ك  فصيلي عك أعـداد الم ظفيك اإلف -7

ك أن البااااحري وفي رأويتمتع ن بهاااا،  والمماياااا التي

التشتت في إجابات م ظفي إدارة المءسسات الصناعية 

نا ج عك عدم فهم م ظفي هذا المءسااااااساااااااات لمعايير 

علم المءسااااااساااااااات  ولذلك يجبالمحاساااااابة الدولية، 

وبأساااليب ة الدولية الصااناعية  عريفهم بمعايير المحاسااب

وذلك المحاساااااابية لمعايير المحاساااااابة الدولية  المعالجة

 دورات ح ل هذا الم ض  . بنعطائهم

الختبار فرضاااااايات  اآل يةلقد  م الت صااااااك إلم النتائج     

اظهر مك خالل  حليك االستبيانات  وقد ظهرتالدراسة، 

  مايأ ي:

 ثالثيكالبالغ عددها م ظف  الدولـاااااااااااة، أظهرت العينة  -1

أهمية اإلفصال  وقد كانت م ظفا أهمية اإلفصال لديهم

يب  %76لديهم  ئة علم التر  هذا الف لت  حيث حصاااااا

أو أن هذا  الم فئات الدراسااة ال مسال امس بالنساابة 

الفئة هي أقك الفئات التي  هتم باإلفصااااال تبقا للمعيار 

ضااااارورة عقد  وهذا يساااااتدعي"، 5المحاسااااابي رقم "

لم ظفي  البرامـاااااااج التدريبيـاااااااةوالمميد مك الدورات 

وكذلك الدولة ب صاا ص معاييـااااااار المحاساابة الدولية، 

 المالية الجديدة.والتشريعات علم الق انيك   دريبهم

الصاااناعية العامة، أظهرت عينة  ال حدات االقتصاااادية -2

م ظفا بأن  وثالثيكستـااااااة  البالـااااااغ عددهاالدراسـااااااة 

الدولية ت  هتم بق اعد اإلفصااال إدارات هذا المءسااسااا

أعلم مك المعدل العام لإلفصال  كانت نسبة اإلفصالو

أو بمعدل يميد  %84قد بلغت درجة اإلفصااال لديهم و

، %1عك مت ساط اإلفصاال العام لجميع الفئات بمقدار 

هذا يبيك مدى اهتمام إدارات هذا المءسااسااات بق اعد و

نجد أن  ر يب هذا الفئة دولية لإلفصااال، والمحاساابة ال

 الراني.ه  

 

 

 

 (1) جدول رقم

 

 المتوسط عدد االستبانة االفصاح في قائمة
النسبة المئوية 

 للمتوسط

االنحراف 

 المعياري

 %80 4 30 الدخل
  قريبا 7,1

 

%72 3,6 30 الميزانية   قريبا 18 

 الدخل والميزانية

جميع البن د  

في االستبانة 

 40البالغة 

الحسابي  ال سط 

 3,8المرجح 

 مت سط االفصال

76%  
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 (2)جدول رقم 

 

النسبة المئوية  المتوسط عدد االستبانة االفصال في قائمة

 للمتوسط

االنحراف 

 المعياري

  قريبا 6,6 %84 4,2 40 الدخك

 

%84 4,2 40 الميمانية   قريبا 18 

جميع البن د  في  الدخك والميمانية

 40االستبانة البالغة 

 مت سط االفصال 4,2المرجح   و ل

84%  

 

 

 النتائج والتوصيات المحور الرابع /

 نتائج الدراسة /أوال 

( 5 ناولت هذا الدراساااة معيار المحاسااابة الدولي رقم )

في المجاالت الرئيسااااااة ( 6والقاعدة المحاساااااابية رقم )

 :اآل ية

الدخك أو حسااات  ي قائمةاإلفصااال عك المعل مات ف -1

ال سااااااائر مقارنة مع المعيار المحاساااااابي األربال و

( 6والقاااعاادة المحاااساااااابيااة رقم ) (5الاادولي رقم )

في  طبيقها علم عينات الدراساااة التي شاااملت م ظو

 المءسسات الصناعية.الدولة، و

اإلفصاااااال عك المعل مات في الميمانية العم مية أو  -2

محاساااااابة قائمة المركم المالي مقارنة مع معيار ال

علم ( 6والقاعدة المحاساااااابية رقم )( 5الدولي رقم )

 فئات العينة المذك رة أعالا.

النااافااذة في  والق انيكاإلفصاااااااال في التشااااااريعااات  -3

 .العراق

عك المعل ماااات في قاااائمتي الااادخاااك  اإلفصاااااااااال -4

جتمعة، الميمانية العم مية )قائمة المركم المالية( مو

البيانات للفئات ليك قد اساات دمنا في الدراسااة  ح هذا

االنحرال الم تلفة، و م إيجاد ال سااااط الحسااااابي، و

 كذلك نسبة اإلفصال.و ل ك فئة، والمعيار

 

 توصيات الدراسة: ثانيا /

لقد   صاااك الباحريك بعد اساااتعراض هذا الدراساااة  

 إلم وضع الت صيات التالية:

 (5) لما كان المعيار المحاساااااابي الدولي رقم .1

ذلااك االفصاااااااال ويتضاااااامك الحااد األدنم مك 

قائمة الدخك لذلك لشاااااام ليته علم الميمانية و

وجب أن  تضاامك الق ائم المالية قائمة التدفقات 

 النقدية أيضا.

المعل مات ال افية إلدارة في المءسسات    فير .2

ال اصااااااة ببن د خارج الميمانية،  الصااااااناعية

حاساااابية الالزمة لهم،  حديد السااااياسااااات المو

باسااااااتمر حار ولتتم ك مك  قييمها  تائج   يد ن د

األعماااال بصااااااا رة واضاااااااحاااة واالهتماااام 

 واألحداث   الالحقة    الطارئة   باالحتماالت  

 

 

 

 قييم الم ج دات للمءساااساااة بسااابب للميمانية و

 التض م.

ال حدات إن عملية اإلفصااااااال  فيد اإلدارة في  .3

والجهات الرسااااامية الصاااااناعية  االقتصاااااادية

األخرى وهذا يسااااات جب  حديث التشاااااريعات 

الق انيك دائما لمساااااااايرة معايير المحاساااااابة و

 الدولية.

ضاارورة قيام الجهات المعنية بالتنساايق ال امك  .4

لمحاساااابية الدولية ا والتطبيقاتالمعايير  ما بيك

 مالامتها مع ال اقع الجمائرو.المعم ل بها، و

ضاارورة نشاار التقارير المالية الساان ية ال املة  .5

 مرفقا بها جميع اإليضااااااااحات دون حذل أو

جماا ال يتجمأ مك التقااارير   عاادمنهااا ألنهااا 

الحت ائهااا علم جميع بن د  وكااذلااكالماااليااة، 

 المعل مات التي  حتاجها الفئات الم تلفة.

 

 المصادر

التأصاااااايك النظرو للممارسااااااات ، محمد )مطر [1]

الااقاايااااس والااعاارض  مااجااااالت:الاامااهاانااياااة فااي 

 وائك،دار  ،2004، ( الطبعة الرابعةواالفصاااال

 .44-35الصفحات  األردن، عمان،

 المالية(التقارير  ) حليك  ركي،محم د ابراهيم  [2]

سااااااع د جااامعااة  ، م تبااة2004االولم الطبعااة 

 .54-43 الرياض، الصفحات للت زيع،

مجلس المعايير المحاساااااابية والرقابية العراقي  [3]

( بشأن االفصال عك 6المحاسبية رقم ) )القاعدة

س سات المعل مات المتعلقة بالبيانات المالية وال يا

 .2001المحاسبية(،

الم النظريااة  )ماادخااكحنااان، رضاااااا ان حل ة،  [4]

 العملية(التطبيقات  -المحاسااااابية االتار الف رو

، دار وائك للنشر، عمان، 2005الطبعة االولم، 

 .20-18الصفحات األردن، 
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الطبعة  المت ساااااطة( )المحاسااااابةكيسااااا  دونالد  [5]

 المريخ، رجمة دار  ،2015ال امساااااة عشااااار، 

 .123الصفحات  الرياض،

الطبعة  المت ساااااطة( )المحاسااااابةكيسااااا  دونالد  [6]

 المريخ، رجمة دار  ،2015ال امسااااااة عشاااااار 

 .124 السع دية، الصفحات ،الرياض

الق ائم الماااليااة  شااااااريف )إعااداد   فيق، محمااد [7]

ها  -الم ططة  بأ ب لدخك والمركم  -المتن ق ائم ا

تدفقات النقدية  (،المالي واألربال المحتجمة وال

م تباااة كلياااة التجاااارة  ،2006االولم الطبعاااة 

الصاااااافحة  مصاااااار، المقازيق،جامعة  للت زيع،

65. 

الماااليااة، اسااااااس  )التقاااريرعبااد العااال، تااارق  [8]

تبعااة االعاداد والعرض والتحليااك(، بادون رقم 

الاادار الجااامعيااة للطباااعااة والنشاااااار،  ،2000

  .49صفحة  االس ندرية، مصر

محاسااابية مدخك  السااايد )نظريةمحم د  الناغي، [9]

م تبة العصرية  ،2011،الطبعة الرانية عاصر(م

 مصااار، الصااافحة-المنصااا رة والت زيع،للنشااار 

62. 

تقاااارير  ) حلياااك  ركي،محم د ابراهيم  [10] ال

جامعة  ، م تبة2004االولم الطبعة  المالية(

 .64-63 الرياض، الصفحات للنشر،سع د 

التأصاااايك النظرو للممارسااااات ، محمد )مطر [11]

مهنياااة في  ل قيااااس والعرض  مجااااالت:ا ل ا

دار  ،2004 ،( الطبعااة الرابعااةواالفصااااااااال
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