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 االستثماردور المعرفة المحاسبية في ترشيد قرارات 
 

 (1)حسين محمد الطاهر خليفة

 (2)حسين وليد حسين حسن
 

لمحاسبية ااهيم هدفت الدراسة الي ابراز دور نظرية المحاسبة في تطوير التطبيق المهني، تطوير المف المستخلص:

يات ة، فرضالعملية والعلمية للمعرفة المحاسبي األسسفي مجال االستثمارات، مشكلة الدراسة في عدم تطبيق 

لمعرفة يق ايؤدي تطب ،الدراسة )هناك عالقة موجبة بين المعرفة المحاسبية والقرارات االستثمارية الرشيدة،

وائم يانات القبعلي  المحاسبية الي تعزيز قرارات الحزم االستثمارية(، استخدم المنهج االستنباطي والتاريخي، طبقت

 ستثمارية،ب االة، توصلت الدراسة الى نتائج: يزيد تراكم المعرفة المحاسبية من امكانية تطوير االساليالمالي

هداف ء واالالقرارات االستثمارية التي طبقت فيها تطبيقات المعرفة المحاسبية حققت نتائج موجبة في االدا

لمحاسبية رفة ايادة االهتمام بتطوير المعاالستثمارية لصيغ المرابحة والبيوع المؤجلة والصكوك، التوصيات: ز

 لخدمة.اثناء اوتشجيعها واتخاذها اساسا للمنافسة والتعين والترقي، االهتمام بالتدريب التعليمي للمحاسبين 

 

 .االستثمارات حاسبة،المعرفة، القواعد، العلم، النظرية المحاسبية، القرارات، الصيغ االستثمارية، معايير الم الكلمات المفتاحية:
 

 

The Accounting Knowledge Roles to Rationalize Investment Decisions 

 
Hussein Mohammed Tahir Khalifa 
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Abstract: The study aimed to provide the role of accounting theory in the professional 

field development, the development of accounting concepts in the investments field, the 

study problem in the non-application of process practical and scientific accounting of 

knowledge, hypotheses: (there is a positive relationship between the accounting 

knowledge and investment decisions, accounting knowledge application lead of to 

enhance investment decisions packets) ,methods: use deductive approach, historical, 

applied to the financial statements data. Results: the accumulation of accounting 

knowledge lead to t of investment development styles, investment decisions in which 

the applied accounting knowledge applications has achieved positive results in 

performance and targets investment formulas Murabaha, deferred sales and instruments. 

Recommendations: interest in the development of accounting knowledge increased, 

encourage and taken mainly for competition and of appointment, promotion, attention to 

the educational training of accountants during the service. 
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 المقدمة: 
المعرفة هي الركيزة االولي الي علم النها تشرح بعض العمليات البسيطة االساسية في فهم االشياء 

من حولنا وبالتالي تزيل الغموض عن اي شي يمكن ان اليتم فهمه بصورة صحيحة وبالتالي يتم 

ا التعامل معه بصورة غير صحيحة مما ينتج عن ذلك كثير من التعقيدات، والمحاسبة بوصفها علم

( 8: 2005)الكبيسي ،"اجتماعيا يعتمد على التطبيق العملي الي معرفة يتم اكتسابها من قبل المحاسبين 

فكر الكتاب االوائل لشرح  (2012:21) حسن,فالمحاسبة التي بدأت فنا تطبيقيا منذ اكثر من ستة قرون

كلها اشتملت على مجموعة المعارف التي تحكم ذلك التطبيق في محاوالت عديدة وبمراحل مختلفة 

مجموعة من االسس االجرائية التي يمكن ان تكون معالم اساسية في المعرفة المحاسبية باالدب 

المحاسبي الذي شرح االفتراضات االساسية التي تناولتها نظرية المحاسبة والقواعد العملية التي 

بل ان تنفصل المعرفة استندت على مجمموعة من المعارف السابقة في علم الهندسة واالرياضيات ق

المحاسبية بصورة اساسية وتكون اطارا معرفيا تستند عليه المحاسبة في مراحلها المختلفة، فقد 

استخدمت تلك المعارف المحاسبية في العمليات المعقدة التخاذ القرارات التي تحتاج الي معلومات 

ليومية ومنها العمليات االستثمارية كمية مثل قرارات االدارة المالية في مجمل العمليات الروتينية ا

في مختلف اوجة االستثمار التي تختارها المنشاة من بين الحزم االستثمارية المتاحة مستخدما 

 مجموعة المعارف في العلوم المالية واالدارية والمصرفية والمحاسبية. 

 

 الدراسات السابقة

ة مة العامحاسبية في الشركات المساه( "مدى إدراك أهمية إدارة المعرفة الم2004) دراسة صيام

لعامة ااهمة األردنية" مشكلة الدراسة استكشاف مدى إدراك القائمين على الشركات الصناعية المس

 محاسبيةفة الاألردنية ألهمية إدارة المعرفة المحاسبية، وما هي أهم معوقات تفعيل إدارة المعر

تلك راك لمعرفة المحاسبية، وقياس مدى اإلدهدفت الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام إدارة ال

درك نتائج يهم الاألهمية،. وإفترضت الدراسة عدم إدراك أهمية استخدام إدارة المعرفة المحاسبية،.أ

ة لمعرفالقائمون على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية أهمية إستخدام إدارة ا

 ردنيةمين على الشركات المساهمة العامة األالمحاسبية.التوصيات وجوب تعزيز إدراك القائ

 وقناعتهم بأهمية استخدام إدارة المعرفة المحاسبية.

ارة و دور اد( "دور إدارة المعرفة في إتخاذ القرار" تمثلت المشكلة في ما ه2007*دراسة )نوري،

ذ ية اتخاعمل يفالمعرفة في اتخاذ القرار االستراتيجي ومدى إدراك المدراء ألهمية إدارة المعرفة 

تحميل مشكلة  وإمكانية.القرار هدف البحث الى توظيف التراكم المعرفي التخاذ القرار االستراتيجي

الفرضية  تمثلت.إدارة المعرفة والعوامل المسببة لهذه الظاهرة ووضع االساليب للسيطرة عليها

ائج هم النتار، ااتخاذ القرالرئيسية للبحث في وجود عالقة تأثير معنوية بين إدارة المعرفة وعملية 

عمال مة االوالتوصيات التي توصلت اليها الدراسة أهمية المعلومات والبيانات الموجودة في منظ

قرار وا الوما تحويه من معارف لها دورها في عملية التخطيط المستقبلي، عليه يتوجب على صانع

 .أن يدركوا هذا الدور وأثره في استمرارية المنظمة

( "دور المعرفة المحاسبية في التنبؤ بالفشل المالي للشركات" 2009جبل وآخرون، *دراسة ) 

المشكلة في مدى إمكانية إعداد قوائم مالية معدلة ملحقة تخدم التحليل المالي والقياس، بحيث يمكن 

استخدام البيانات المعدلة في الحـصول علـى معلومات مالئمة وموثوقة تزيد من المعرفة المحاسبية 

للمستخدمين بهـدف التنبـؤ بالفشل المالي للشركة هدف البحث إلى مقارنة نتائج تطبيق نماذج التنبؤ 

بالفشل المالي للـشركات على القوائم المالية الفعلية والمعدة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة، 

المالي خالل فترة  للـشركات لمعرفة أي البيانات تعطي نتائج تنبؤ أقرب إلى الواقع عن الفـشل

الفرضيات إن المعلومات المحاسبية المعدة على أساس المستوى العام لألسعار أكثر  .التضخم

مالءمة للتنبؤ بالفشل المالي للشركات خالل فترات التضخم،، النتائج أن المعلومات المحاسبية 
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لي للشركات خالل فترات المعدة على أساس المستوى العام لألسعار أكثر مالءمة للتنبؤ بالفشل الما

 وأهم التوصيات إعداد قوائم مالية معدلة وفق المستوى العام لألسعار..التضخم

 

 المحور األول المعرفة المحاسبية

ختلفة رة وميتميز العصر الحالي بأنه عصر العلم والمعرفة، حيث ازدهرت فيه وتطورت أنواع كثي 

ت أحد المقوما (Knowledge) من المعارف االنسانية، والتطبيقية كافة. وأصبحت المعرفة

من  صدرا  ماالساسية لنجاح منشآت األعمال وإستمرارها، كما أن المعرفة في الوقت الحاضر تعد 

انت لما كر القوة، وتحولت في المشروعات االقتصادية إلى واحد من أهم عناصر اإلنتاج، ومصاد

مع  مصالحالمحاسبة تمثل أحد فروع المعرفة المتخصصة بإشباع حاجات الفئات المختلفة، ذات ال

بها  المشروع ـ إلى المعلومات، فإن أهميتها تتعاظم، والحاجة إلى المعلومات التي تزود

اقية  ر مصدن، تتزايد باستمرار. فكلما تنوعت هذه المعلومات واتسعت وكلما كانت أكثالمستخدمي

 بد منها وألن امتالك المعرفة واستخدامها ضرورة ال .وواقعية  وموضوعية، كانت فائدتها أفضل

 (Knowledge Management)لضمان االستمرارية والبقاء، فإنه ضروري جدا ، إدارة المعرفة

يات العمل واعية، تمكِّن من تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة، عبر مجموعة منإدارة علمية 

دارة إإلى  واألنشطة التي ترافق دورة المعرفة. والمحاسبة، كغيرها من مجاالت المعرفة، تحتاج

نُها من تطوير معارفها واستكمالها، ومن ثم تنظ  يكلتهاإعادة هويمها معارفها إدارة علمية هادفة، تمكِّ

لتنبؤ لوهي تمثل ذخيرة المعلومات التي تولدت عبر الزمن والتي تستخدم  .وتأصيلها علميا  

 .للمستقبل

 

: 1986يقصــد بالمعرفــة لغــة ": إدراك وفهــم الشــيء علــى مــا هــو عليــه ")المنجد،  المعرفة:

اك الكلـي أو المركـب، لـذا ( أو االدراك الجزئـي البسـيط، فـي حـين أن العلـم يقـال لــإلدر500

(, وتوافقا مع متطلبات البحث، فإنـه مـن 25: 2006)العلي، .يقـال عرفـت هللا دون علمته

الضـروري أن ننظـر إلـى المعرفـة مـن خـالل تعريفـات الباحثين في العلوم االدارية، والتي نذكر 

حقيـق مهمـة محددة، أو إيجاد شيء من أهمها ما يلي:"المعرفـة ترجمـة المعلومـات إلـى أداء لت

 .مـحدد، وهذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي العقـول والمهـارات الفكرية

إن المعرفـة هــي األصـل الجديـد وهـي أحـدث عوامـل اإلنتـاج التـي  "(2005:9)الكبيسي،"

ة التنافسية في اإلدارة يعتـرف بهـا كمـوردأساسي إلنشاء الثروة في االقتصاد ومصدر أساسي للميز

. ويمكن النظر للمعرفة بانها "تعنــي اإلضــافة العلميــة والثقافيــة مــن مصــدر أو أكثــر، حيــث "

تــؤدي هــذه المعرفــة إلــى اتســاع إدراك اإلنســان، لتجعلــه قــادرا علــى معالجــة أيــة مشــكلة 

فـة، علـى أنهـا عمليـات اسـتخالص مجاالت المعرفة التي، تواجهــه، كمـا يمكـن أن نحـدد المعر

 (.2003:230)السالمي، "يمكن الحصول عليها من عدة مصادر

ة لمعرفــاضــمن المعرفــة هــي الحالــة المعرفيــة األعلــى مــن اإلحاطــة أو اإلدراك. وتت "

عرفــة م، فالملفهــرتفــاع بمســتوى االمشــاركة والفهــم النشــط، فضــال عــن مقــدرة عــلى اال

علـى  قـدرةهــي حصـيلة االمتـزاج الخفـي بـين المعلومـات والخبـرة والمـدركات الحسـية وال

ـا ان بفهمهويـرى الـبعض أن المعلومـات ال تتحـول إلـى معرفـة إال إذا قـام اإلنسـ .الحكـم

 (.147: 2003)النجار، ".دا في عمل ماواسـتيعابها وهضمها، ثم استخدامها استخداما مفي

ة في الخبروكما تعرف المعرفة بأنها نوع من بقايا البصيرة المتراكمة عند استخدام المعلومات 

سنية، )ح.يرالتفكير، وما نحتفظ به نتيجة هذا التفكير في مشكلة ما وما نتذكره عن طريق التفك

من  مكتسبةة المعارف والمدارك العقلية ال(, إذا المعرفة بمفهومها العام هي مجموع207: 1998

نين ل قواخالل المالحظة والتجربة واالستنتاج، حول التطور الحاصل في الطبيعة والمجتمع وحو

 وحتميات وحقائق وعالقات هذا التطور. 



 

 2016 (23) 7، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 164

 

 

من كل ما سبق يمكن أن نستخلص تعريفا متكـامال للمعرفـة، مفـاده أن المعرفـة هـي ذلك االستخدام 

ل للمعلومات والبيانات بعد استيعابها، مع إمكانية مزاوجتهـا مـع الخبـرة والمهارة والقيم، وتتم الكام

عملية المزاوجة داخل عقل الفرد لتنتج بعدها المعرفة التي توصـل إلـى أفضل النتائج والقرارات 

ـية العنصـر لحل المشكالت واإلبداع واستخالص المفاهيم الجديدة. وفـي ذلـك إشـارة إلـى أهمـ

باعتباره فــردا مــن أفــراد المنظمــة، والــذي تعبــر  البشـري الـذي ينـتج ويكتسـب المعرفـة،

معرفتــه عــن قدرتــه داخــل المنظمــة، وبالتــالي قــدرة انجــاز األعمــال بطريقــة فاعلــة تحقــق 

 أهمية إبراز غايات في بيئة العمل, ويمكنأهــداف المنظمــة ككــل علــى الفهــم والتصــرف وال

 المنظمات، مرونة في المعرفة أسهمت ( في(13: 2005يلي)الكبيسي،  كما محددة نقاط في المعرفة

 المعرفة مرونة, أتاحت أكثر تكون والهيكلة للتنسيق والتصميم أشكال العتماد دفعها خالل من

ألفرادها  المتواصل اإلبداع واالبتكار وحفزت إبداعا، األكثر األقسام على للتركيز للمنظمة، المجال

 الجذري في التغيير تحدث معرفية مجتمعات إلى المنظمات تحول في المعرفة وجماعاتها, أسهمت

 فيها, يمكن المتزايد التعقيد األعمال، ولتواجه بيئة في المتسارع التغيير مع لتتكيف المنظمة،

 استخدامها و بها، والمتاجرة بيعها عبر نهائي كمنتوج ذاتها، المعرفة من تستفيد أن للمنظمات

 كيفية إلى المنظمات مديري اإلدارية المعرفة جديدة, ترشد منتجات إليجاد أو معين منتج لتعديل

 الحقيقي األساس المعرفة للقيمة, حركت األساس المصدر البشرية المعرفة منظماتهم, تعد إدارة

 لخلق األساس أصبحت المعرفة ثانية, ٕواعادة تشكيلها وتطورها، ونضجها،المنظمة،  خلق لكيفية

 ;Nonake and Takeuchi)و (Polayi; 1998)وأوضح كل من  .التنافسية وإدامتها الميزة

وتتعلق بالمهارات  (Tacit, knowledge)نوعين من المعرفة هما المعرفة الضمنية  (1995:59

(Skills) جد في داخل عقل وقلب كل فرد والتي من غير السهولة نقلها والتي هي في الحقيقة تو

 Explicit)وتحويلها لآلخرين وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكية والمعرفة الظاهرة 

Knowledge)  تتعلق بالمعلومات الموجودة والمخزونة في أرشيف المنظمة، وفي الغالب يمكن

امها ويمكن تقاسمها مع جميع الموظفين من خالل لألفراد داخل المنظمة الوصول إليها واستخد

الندوات واللقاءات والكتب, وعليه يمكن القول أن المعلومات المتاحة والمفهومة هي عبارة عن 

المعرفة الصريحة، وأن فهم المعلومات المتاحة وتفسيرها وتحليلها وتـراكم هـذه المعلومات 

رفـة الـضمنية. وهـذه المعرفة ال يمكن تشكلها من المفهومة لدى العقل البشري هو ما يسمى بالمع

 دون توافر المعرفة الصريحة.

 

ال ثر الفعات األذتعد إدارة المعرفة، في عالمنا المعاصر، من أهم األفكار الحديثة إدارة المعرفة: 

فكرة  ي علىعلى نجاح األعمال, وانطالقا من مفهوم رأس المال الفكري، فإن إدارة المعرفة تنبن

 راءاتفادها أن الشركات ملزمة باستغالل ما لديها من معرفة بكل ما تشمله من تراخيص وبم

 اختراع ومعلومات خاصة بالعمالء وغيرهم. 

ورة ( إلى أن األصول غير الملموسة كالقيم والصNonake & Takeuchi, 1995:37وقد أشار )

ام بها الهتماألصول التي ينبغي ا الذهنية للشركة والحدس واالستعارات ونفاذ البصيرة تشكل أهم

 ة عمليةلمعرفاألنها تصنع قيمة مضافة للعمليات اليومية التي تقوم بها الشركة, وقد أضحت إدارة 

يدة، المتزا بيئيةمهمة للمنظمات لمساعدتها على البقاء واالستمرار والقدرة على مواجهة التغيرات ال

يد ل توحتي تبحث عن التعاون والمشاركة، من اجوهي تشمل بشكل أساسي العمليات التنظيمية ال

وحل  راراتالبيانات والمعلومات والتي تعتبر ضرورية لألنشطة االدارية المختلفة، كاتخاذ الق

رها آت عبالمشكالت والتعلم والتخطيط االستراتيجي , وهناك عدد من الطرق التي تستطيع المنش

رين االخ ،التجارب،الخبرة السابقة والتعلم منإنشاء المعرفة تتمثل في الحل المنظم للمشاكل

 ومشاركتهم المعرفة 

فعرفها على إنها  (Dykeman, 1998: 12)وقد تم تناول مفهوم إدارة المعرفة وفقا لمداخل مختلفة 

القابلية على ربط المعلومات المهيكلة وغير المهيكلة مع قواعد التغيير التي يطبقها الناس.وعرفها 
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(Burk, 1999: 26)  بأنها عملية اكتساب ومشاركة الخبرة الجماعية للمجتمعات في تحقيق"

وإنجاز رسالتها ". وهي بذلك مفهوم يستخدم لتوضيح العمليات التي تجمع األفراد والمعلومات 

والمعالجة والخزن واستخدام وإعادة استخدام المعرفة لتطوير الفهم البتكار القيمة. وإدارة المعرفة 

من رأس المال الفكري وتوسعت عنه حيث كانت تركز على االكتساب والمشاركة  كمفهوم اشتقت

بالمعرفة. وبنظرة أكثر شمولية المعرفية تستلزم إدارة المعرفة أربعة أركان رئيسية وهي المعتقدات 

المعرفية وااللتزام والشكل التنظيمي، وأنها نظام أو فرع من المعرفة يركز على األساليب النظامية 

بداعية والممارسات وأدوات إدارة توليد المعرفة واكتسابها وتبادلها وحمايتها وتوزيعها واإل

واستخدام المعرفة ورأس المال الفكري والموجودات، كما توصف إدارة المعرفة أحيانا  بأنها " 

الحصول على المعلومات الصحيحة لألشخاص المعنيين وفي الوقت المناسب، األمر الذي يساهم 

( , ومن خالل التعريفات السابقة إلدارة Lamont 2004 :(54خاذ القرارات السليمة " في ات

المعرفة يضع الباحثان مفهوما  شامال  لها ويوضحانها على إنها مجموعة العمليات في تنظيم مصادر 

المعلومات ووسيلة الستخالص القيمة المضافة منها ويشترك بصياغتها وأدائها األفراد العاملين 

ستخالص القيمة المضافة منها والوصول إلى أفضل التطبيقات لتحقيق النجاح االستراتيجي , ال

كذلك فإن إدارة المعرفة عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على 

 المعرفة، اختيارها، تنظيمها، استخدامها، نشرها، وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها

المنظمة والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، حل المشكالت، التعلم 

 والتخطيط االستراتيجي.

 

تي: ي اآلفيمكن النظر الى أألهداف المرجو تحقيقها من إدارة المعرفة  أهداف إدارة المعرفة:

 لمنظمة منيث إنها تمكن أعضاء ا()تساعد في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية؛ ح144 :2009)المجالي، 

قرارات اذ الالتعامل مع العديد من القضايا خاصة الجديدة, إذ تزودهم بالقدرة الالزمة على اتخ

نظمة ق المبكفاءة وفاعلية وتشكل لدى الموظفين رؤية مستقبلية, تساعد إدارة المعرفة في تحقي

نية الضم لمؤسسية الستخدام المعرفةاالقتصادية؛ حيث إنها موجهة على نحو رئيس إلى القدرة ا

 ن الهدفا، وأوالظاهرية, وتكتسب إدارة المعرفة أهميتها من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقيقه

 لي يخدموك عماألساسي إلدارة المعرفة هو توفير المعرفة للمنظمة على نحو دائم وترجمتها إلى سل

ؤدي تصورة ل تخطيط جهود المعرفة وتنظيمها بأهداف المنظمة بتحقيق الفاعلية والكفاءة من خال

إن  , حيثإلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية للمنظمة؛ إذ تركز على أسباب المعرفة

درات والق المعرفة السليمة والكافية هي جوهر الحكمة واإلبداع، والعمل على توفير اإلمكانات

قنية تى توفير قدرات وإمكانات واسعة في التنافسية المميزة، حيث إدارة المعرفة تعمل عل

ثر في م وتؤالمعلومات لتنعكس جميعها على سلوك األفراد في المنظمة وتالمس قدراتهم وإمكاناته

الية هات الحالتوجنماذج األعمال والتقنية المعتمدة التي تعمل على تحقيق االنسجام بين الممارسات و

طويرها تر على من بناء القدرات المعرفية والعمل المستموالمستقبلية والمتابعة المستمرة للتأكد 

 وإدامتها.

 

إبتدات المحاسبة ضمن مراحل تطورها بوصفها مهنة أوال ثم تبلور مفهومها  المعرفة المحاسبية:

عبر المراحل المختلفة إتساقا مع التطورات في العلوم األخرى حيث وصفت "بأنها مجموعة من 

العلمية المتعارف عليها والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل المعلومات  الفروض المنطقية والمبادئ

ذات القيم المالية المتعلقة بوحدة محاسبية في مجموعة من الدفاتر والسجالت بقصد تحديد نتيجة 

(. يتم وصف المحاسبة من 1983:19حركة األموال في المشروع من ربح أو خسارة" )عشماوي،

ها لغة االعمال والمال، وتوصف من حيث طبيعة نشاطها بأنها نظام حيث طبيعة مخرجاتها، )بأن

(، وتعتبر المحاسبة 2007:11للمعلومات يعتمد على القياس والتوصيل للمعلومات المالية(.)الناغي،
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مجاال معرفيا متخصصا، حيث تلعب المعارف المحاسبية دورا أساسيا في توليد المعلومات الالزمة 

كما أنها تعبر عن التصورات واآلراء والمعتقدات التي تتكون لدى االنسان  لدعم اتخاذ القرارات,

نتيجة محاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به، ويكتسب االنسان من خالل الممارسة 

 الفعلية لألحداث مجموعة المعارف المحاسبية، شأنها شأن بقية المعارف

لصحيح اـشكل وتتمثل المعرفة المحاسبية في القدرة على فهم وتفسير المعلومـات المحاسـبية بال 

لقريب اتقبل ومن ثم اتخاذ القرارات الرشيدة الكفيلة بتطوير نشاط الوحدة االقتـصادية في المس

تقبل ات للمسارلقراوالبعيد, وبذلك نستنتج أن المعرفة المحاسبية هـي العنـصر األهم في عملية اتخاذ 

ـل ل فـي حلفعـاوبما أنها ناتجة عـن تراكم كم من المعلومات والمعارف لدى األفراد، فهي العنصر ا

وليد ـذا فلت, وهكالمشاكل واختيار البدائل المتاحة واتخاذ القرارات الرشيدة في الوحدة االقتصادية

تم يسبة، معلومات جيدة ومنا معرفة صالحة للعمل المحاسبي واتخاذ القرار ال بـد مـن تـوفير

دها ن إعداألرا ، استخدامها في الوقـت المناسـب، فبمجـرد تـوفير المعلومات يجب االستفادة منها فو

ف ر الموقا تغييرتبط بموقف معين والمواقـف دائمة التغيير، فإذا لم تستخدم المعلومة حال توافره

فهي  خزنت ات ال يتم تخزينها وإذا حدث وأنوتحولت المعلومة إلى بيان. وعلى ذلك فإن المعلوم

صيد رفإن  تعد بيانات تستخدم بعد ذلك في إنتاج معلومات لموقف جديد. "وفيما يتعلق بالمعرفة

جة د لمعالالفر المعلومات المتراكم لدى الفرد يؤثر في كميـة المعلومـات الجديـدة التـي يحتاجها

 (.2000:9المواقف المختلفة" )صالح، 

ظر للتطتور التتأريخي للمحاستبة بوصتفها مهنتتة يتبتين أن الممارستة العمليتة كانتت األستاس فتتي وبتالن

تكوين اإلطار النظري للمحاسبة وتحديده الحقا. واستنادا على ذلك فإن المعتارف المحاستبية تكونتت 

تراكميا عبر مراحل الممارسة المهنية والعملية المختلفة ومن خصائص المعرفتة المحاستبية تتصتف 

المعرفة المحاسبية بمختلف مستوياتها بمجموعة من الخصائص جعلتها ذات جتدوى ومنهتا )التنظتيم 

ويقصتد بته عمليتات تتراكم المعرفتة المحاستبية ونشترها واستتخدامها  Systematization المنهجتي

وتجديتدها وتطويرهتا لتكتون ف وفتق آليتات عمتتل منهجيتة وعلميتة مدروستة وواضتحة، للوصتول التتى 

معلومات محاسبية علمية منطقية ثابتة وموحدة، تتصف بالخصائص النوعية المطلوبة, االستمرارية 

يقصد باالستمرارية في المحاسبة أن كثيرا  من عناصر  :Continuity and stability واالستقرار

الفكر والتطبيق قد ثبت فائدتها مما أدى التى استتقرارها واستتمراريتها فتي التطبيتق حتتى اليتوم علتى 

الرغم من أنها تعود الى تتاري  نشتأة المحاستبة، وأصتبح بالتتالي الختروج عنهتا أمتر يصتعب قبولته، 

مبادئ والفروض والمفاهيم والبديهيات المحاسبية ذات المنفعة فتي الواقتع وتتمثل هذه العناصر في ال

العملتي، لتتذلك يتتم استتتمرار العمتتل بهتا، غيتتر أن تجتتدد وتغيتر البيئتتة المحاستتبية يتنعكس علتتى نوعيتتة 

الطلب علتى المعلومتات المحاستبية وبالتتالي، تظهتر الحاجتة العتادة النظتر فتي المعتارف المحاستبية 

لك فإن خاصية ااالستمرارية تتميز بجوانب إيجابية تتمثل فتي الحفتاظ علتى تتراكم المتراكمة، ومع ذ

وازدياد النمو المعرفي وأساليبها التطبيقية، وجوانب سلبية تتمثتل فتي متا قتد يترتتب عليته متن جمتود 

تستتجيب المحاستبة للتغيترات  :Susceptibility to change للفكتر والممارستة, القابليتة للتغييتر

ية واالجتماعيتتة باعتبارهتتا متتن العلتتوم االجتماعيتتة، فالمعرفتتة تجستتد ديناميكيتتة المحاستتبة االقتصتتاد

والقدرة على مواكبة التطور الذي تشهده بيئة االعمتال ااالقتصتادية واالجتماعيتة، إال أن التغييتر فتي 

قاطع فكثيترا  المحاسبة يتميز بالبطء الشديد والمتحفظ اال أنه ال يتم إال بعد التأكد من ضرورته بشكل 

من االفكار واالساليب المحاسبية المتداولة حاليا  لم تكن معروفة لدى المجتمع من قبل، وهو ما يفسر 

التطتتتتتتورات التتتتتتتي يتوقتتتتتتع حتتتتتتدوثها علتتتتتتى النمتتتتتتوذج المحاستتتتتتبي فتتتتتتي المستتتتتتتقبل, القابليتتتتتتة 

ومتات المحاسبة ما هي إال نشتاط ختدمي، وظيفتهتا تتوفير معل :Susceptibility to renewللتجديد

كميتتة، أساستتا ذات طبيعتتة ماليتتة، بشتتأن الكيانتتات االقتصتتادية، والتتتي يستتتهدف منهتتا أن تكتتون نافعتتة 

لصنع القرارات االقتصادية،)ترشيد القرارات)لذلك تتميز المعرفة المحاسبية أن تكون قابلتة للتجديتد 

دورية ال تتوقف عنتد  فالعرفة المحاسبية بطبيعتها إذن .من خالل الممارسة العملية والبحوث العلمية
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حتتد معتتين،   أي أنهتتا دائمتتا تتطتتور وتتجتتدد متتن ختتالل مجموعتتة عمليتتات يرافتتق كتتل منهتتا مجموعتتة 

 أنشطة.

 األخرى علومال بقية مثل و تعتبر النظرية المحاسبية أحد مجاالت المعرفة المحاسبية, فالمحاسبة

 المحاسبية رفالمعا تطوير على عملوت وأساليبها ومجاالتها أهدافها تحدد نظرية إلى تستند أن يجب

 مارسةالم لخدمة كان النظرية المحاسبية ظهور بداية وأن خاصة النظري، إطارها من انطالقا

ا انصب حيث العملية  كاف   اماهتم هناك يكن ولم التطبيقي العملي الجانب على يزال وال أساس 

 التنظير، سبق ةالمحاسب في التطبيق أن على الباحثين بين إذا خالف فال .للنظرية الفكرية بالجوانب

 فعاال   سهاما  إ يسهم إنما أكاديميا ومنظم جيد نحو على وفهمه للمحاسبة النظري اإلطار دراسة وأن

 إليه تستند يالذ النظري البناء العملية وتطوير المعرفة المحاسبية, يتمثل للمحاسبة التهيئة في

 تحكم تيال والمعايير والمبادئ والفروض المفاهيم مجموعة "في -المحاسبي التنظير -المحاسبة

 تعزيز لأج من واالفصاح، واالتصال والعرض القياس مجاالت في للمحاسبين، المهنية الممارسات

 "للمعلومات متكامل ونظام واألعمال المال لغة بصفتها الحاضر العصر في المحاسبة دور

 (. 2007:20)الحيالي، 

 تقتصر "أنها على المحاسبية للوظائف ينظر كان قريب وقت : حتىالممارسة العملية للمحاسبة

 للمحاسبة ثالثة وظيفة أضافت الدولية المحاسبة معايير أن إال واإلفصاح، القياس وظيفتي على

ترتبط  التي األساسية اإلجراءات وهي (2012:1)مطر والسويطي،  المالية" القوائم بعرض ترتبط

المحاسبي  المالية ففي القياس المعلومة مصداقية تدعيم لغرض محاسبيةبالمجال التطبيقي للمعرفة ال

 أو تحديد "ويقصد بالقياس المحاسبي القياس إجراءات على تعتمد المحاسبية المعرفة مخرجات فان

 المحاسبة لمجمع كان وقد "(2009:143)بلخاوي،  ".قواعد إلى استنادا وأحداث ألشياء أرقام تعيين

 بلورة الجوانب في بارز دور AAA American Accounting Association األمريكي

 في ورد فقد .بها قام التي الدراسات من مجموعة خالل من المحاسبي القياس تحكم التي الفكرية

 الماضية المؤسسة بأحداث األعداد قرن هو المحاسبي القياس أن المجمع هذا عن الصادر التقرير

 وللعملية .محددة قواعد وبموجب جارية أو ماضية مالحظات على بناء   وذلك والمستقبلية والجارية

 الوحدة لدى البشرية الطاقة وكفاءة النوعية الجودة مستوى فيها يؤدي العناصر من مجموعة القياسية

العناصر مثل)تحديد خواص العناصر التي نريد قياسها مثل  تلك تحديد في دورا   المحاسبية،

ز عملية قياسها على تحديد تكلفتها وقياس المنافع المتوقع أن تقدمها للوحة األصول والتي ترك

االقتصادية بالمستقبل, استخدام وحدة قياس ثابتة ومتجانسة كالنقود والتي قد تتعرض للتغيرات في 

القوة الشرائية نتيجة التغيرات االقتصادية, وجود نظام قياس مناسب للعمليات واألحداث التي يراد 

 بالموثوقية تتمتع معلومات المحاسبي بحيث يوفر القياس ها, موضوعية القياس إذ يجب توظيفقياس

ا ومعدة للتحقق وقابلة األخطاء، من خالية وتكون والمصداقية، والواقعية  المعارف إلى استناد 

 إلى المحاسبية المعرفة تؤدي أن والحيادية حيث من المفترض المتراكمة والسائدة, العدالة المحاسبية

 أخرى مصادر من معلومات مع بتكاملها والتي منحازة وغير محايدة أي عادلة مخرجات إنتاج

 وازداد اهتمامجوهر نظرية المحاسبة  المحاسبي يعد  قرارات رشيدة, اإلفصاح اتخاذ على تساعد

 لمية والمهنية بشئون المحاسبة، باإلفصاح وعلى نحو خاص بعد ظهور منشآت األعمال،الجهات الع

مخرجات لنتائج نشاط هذه المنشآت، وما تتضمنه من  التي تعد المالية وارتبط هذا التطور مع القوائم

استخدامها من مستخدمي هذه المعلومات، التي تصبح الحقا  قياس يمكنبيانات ومعلومات وأسس 

 يعتمد عليه في اتخاذ القرارات، من اجل ذلك يعد تقديم المعلومات أحد األهداف األساس الذي

 الرئيسة للقوائم المالية.

يات واالفصاح بوصفة "نشر المعلومات الضرورية للفئات التي تحتاجها وذلك لزيادة فعالية العمل 

التي يقوم بها السوق المالي، حيث أن الفئات المختلفة تحتاج للمعلومات لتقييم درجة المخاطرة التي 

(. 1995:38تتعرض لها الشركة للوصول للقرار الذي تستطيع من خالله تحقيق أهدافها" )عبد هللا، 

http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=438
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=438
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=438
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 يمكن حتى ،لمنشورةا المالية القوائم في المالية المعلومات نتائج عن الكشف إلى اإلفصاح ويشير

 اإلفصاح يعد "و المستفيدة األطراف طرف من المتنوعة القرارات اتخاذ في عليها االعتماد

 نشاط توسع بعد خاص نحو وعلى به، االهتمام ازداد فقد المحاسبة، نظرية جوهر المحاسبي

المؤسسات الذي  هذه نشاط لنتائج مخرجات تعد التي المالية بالقوائم التطور هذا وارتبط المؤسسات،

(. فالهدف الرئيسئ من االفصاح المحاسبي Omneya 2007:75يعتمد عليه في إتخاذ القرارات" )

هو تزويد مستخدمي التقارير بالمعلومات التي تساعدهم في عملية اتخاذ القرار ويعد مجاال رئيسيا 

و خلق للمعرفة، أي وخالصة القول إن عملية توليد المعلومات ه المحاسبية،من مجاالت المعرفة 

كشف لحقائق ترتبط بالظاهرة التي تقدم المعلومات عنها )ترتبط مثال بموارد المنشأة، وباآلثار التي 

تركتها األحداث والظروف المحيطة بالمنشأة في نتائج أعمالها أو في مركزها المالي وغير ذلك( 

ة والتي يستخدمها التخاذ والمستخدم يكتسب معرفة جديدة عند حصوله على المعلومات المولد

قراراته. والمعرفة المحاسبية هي الكم المتراكم من المعلومات المتاحة والمعلومات الكامنة التي 

يمكن استنتاجها بعوامل الخبرة والممارسة العملية وايضا من خالل الدور الذي يلعبه التنظير 

ة بمفهومها الشامل، وإدارة المعرفة كما أن إدارة المعرف المحاسبي في توليد المعرفة المحاسبية.

المحاسبية بصفة خاصة، تستدعي مزيدا من االهتمام وأن نجاح إدارة المعرفة المحاسبية في تحقيق 

األهداف المنشودة يتطلب تأهيل القائمين على الجانب المحاسبي واستمرارية تدريبهم وتوفير 

لمحاسبية بما يخفض تكلفة أداء خدمة تقديم الوسائل المالئمة إلتقان التعامل مع إدارة المعرفة ا

المعلومات وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمساهمة في ترشد وعقالنية اتخاذ القرارات المبنية 

 على مخرجات المعرفة المحاسبية.

 

 المحور الثاني اتخاذ القرارات االستثمارية

لمنظمات بمختلف أنواعها وهي العملية تعتبر عملية صنع القرارات ذات أهمية كبيرة في تسيير ا 

التي تتطلب عنصرا أساسيا أال وهو المعلومات بمختلف أنواعها السيما منها المعلومات المحاسبية 

التي تستعمل أكثر في منظمات األعمال باعتبارها تتميز بخصائص نوعية تجعلها مفيدة في صنع 

( أن المعلومات المحاسبية 1987:53دوي،الكثير من القرارات في مثل هذه المنظمات.يؤكد )الب

تتميز عن غيرها من المعلومات الوظيفية بأنها كمية وقابلة للتحقق من صحتها لذلك فإنها تعتبر أكثر 

فاعلية في مساعدة متخذي القرارات في الوصول إلى الحلول المناسبة, أن المعلومات المحاسبية 

اكبر من المعلومات حول موضوع القرار لمن سوف  تسهل عملية اتخاذ القرار من خالل تزويد قدر

والمعرفة , .يقوم باتخاذه ؛ أما الثانية فتعتمد على قيام متخذ القرار باستخدام المعلومات المتاحة

المحاسبية المتوفرة لديهومن هنا يمكن القول بأن الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية في اتخاذ 

المعلومات، ودرجة الصالحية هنا تعتمد على عوامل كثيرة، منها:  القرارات ينبع من صالحية هذه

الهدف من استخدام المعلومات، والطرف الموجهة إليه المعلومات وإلى أي حد تشبع هذه المعلومات 

احتياجاته المعلوماتية، وما هي البدائل المتاحة لهذه المعلومات، وتوقيت إصدار المعلومات, 

حور توضيح أثر المعرفة المحاسبية في عملية صنع القرارات ونحاول من خالل هذا الم

االستثمارية حيث نجد بأن متخذ القرار يتمثل في إدارة المؤسسة المستثمرة التي تساعدها المعرفة 

المحاسبية الجيدة في اختيار االستثمار األكثر نفعا, باالطالع على كثير من األبحاث التي تناولت 

ناك تعاريف عديدة للقرار وفيما يلي عرض لبعض منها:عرف القرار بأنه موضوع القرار نجد أن ه

"تصرف أو مجموعة من التصرفات يتم اختيارها من عدد من البدائل الممكنة بقصد تحقيق هدف أو 

(وعرف كذلك بأنه "مسلك معين أو محدد من بين 1987:44)البدوي، "مجموعة من األهداف.

(. 2008:3)المومني والقضاة،  ".فادي احتماالت المستقبلمجموعة من البدائل لمواجهة أو ت

( 2009:2أوتعريفه "القرار هو تحديد ما يجب عمله تجاه مشكلة أو تجاه موقف معين )عزيرو، 

وتعتبر عملية اتخاذ القرارات الوظيفة األساسية واألهم مـن وظـائف اإلدارة، ويمثـل القرار اختيار 

المشكلة، "وكلما تعددت بدائل القـرار كلمـا زادت الحاجة إلى بديل من البدائل المتاحة لحل 
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المعلومات المحاسبية وضرورة تقديمها في إطار منطقي ونموذج نظـامي يـساعد على تحقيق كفاءة 

ويمكن النظر الى عملية اتخاذ القرارات بأنها  .)٢٠٥، ص١٩٩٢وفاعلية القرارات ")هتجر، 

شـيد بقـدر مـا يتـوفر لمتخذي القرارات من معلومات دقيقة وسليمة عملية إنسانية وعقلية قابلة للتر

"وتنطوي عملية اتخاذ القرارات على  .وكافية يستند إليها في إطار المفاضلة بين البدائل المختلفة

شقين يتعلـق األول منهمـا بعمليـة التخطـيط ومواجهة حالة عدم التأكد التي تحيط بالمنشأة ويتضمن 

بينما يتعلق الشق الثاني بالرقابة وتقييم األداء لمتابعة تنفيذ  .األهداف والسياسات العامةذلك تحديد 

( ويعتمد نجاح أعمال ١٩٩٠:١٧١الخطط والتحقق من سالمة التطبيق العملي لها" )أيوب، 

المنشآت على نوعية القرارات التي يتم اتخاذها من إداراتها فـي مواجهـة المشكالت والظروف 

رة التي يتعرضون لها أثناء أداءهم لواجبـاتهم. "ويعتبـر القـرار جيدا  عند اعتماده على المتغي

المنطق والبيانات المتاحة ودراسة البدائل المحتملة حتى وإن لم يتوصل إلى نتائج جيدة، ويبقى 

لمتوقعة وإن القرار سيئا  لعدم اعتماده علـى المنطـق واسـتخدام المعلومات المتوفرة وتحليل البدائل ا

( , إن عملية اتخاذ القرار فن وعلم، 1985:117توصل إلى نتائج مقبولة بفعل الحظ" )نـصير، 

وذلك العتماده على مهارة وقدرة متخذ القرار في المفاضلة بين البدائل المتعددة باإلضافة إلى 

، ١٩٩٢مختلفة )هيتجر، استخدامه لألساليب الكمية والنماذج الرياضية الحديثـة فـي تقييم البدائل ال

(.وإذا كانت القرارات تعتمد بشكل مباشر على المعلومات والمعرفة المحاسبية فإنه ال بـد من 22ص

أن عملية اتخاذ القرار  Simonويرى  .تحديد دورها في صنع القرار في مراحله وظروفه المختلفة

ث واالستطالع ()مرحلة البح25: 2004تمر عادة بالخطوات األربع التالية")أيوب، 

Intelligence وهي العملية التي يتم بها البحث وتحديد المواقف التي تتطلب اتخاذ القرار، أي :

: وهي المرحلة التي يتم بها البحث عن بدائل Designتحديد الحاجة التخاذ القرار, مرحلة التصميم 

فيها اختيار بديل معين : حيث يتم Choiceمختلفة للعمل لمواجهة هذه المواقف, مرحلة االختيار 

: تنفيذ Implementationمن بدائل العمل التي تم تحديدها في المراحل السابقة, مرحلة التنفيذ 

البديل المختار يتطلب تعاود اآلخرين ومتابعة التنفيذ ورقابته للتأكد من سالمة التنفيذ وصحة القرار. 

بأنواعه المختلفة في )تعريف المشكلة  ويمكن تحديد المراحل التي تمر بها عملية إتخاذ القرار

تعرف المشكلة في مجال عملية اتخاذ القرار بأنها "انحراف عن الهدف المحدد مسبقا أو : واكتشافها

( , 1998:78هي حالة من عدم التوازن بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون".)الصباح، 

وتحديد أبعادها وتحري السبب  تشخيص المشكلة:يعني التشخيص التعرف على أسباب المشكلة

يقتضي تحليل المشكلة وتصنيفها : الرئيسي لظهورها ومعرفة أسبابها وأعراضها, تحليل المشكلة

تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة لحلها ومصادرها، ويعني تصنيف المشكلة تحديد طبيعتها 

جاد البدائل لحل المشكلة: يعني وحجمها ومدى تعقدها ونوعية الحل األمثل المطلوب لمواجهتها إي

الحل البديل وسيلة الحل المتاحة أمام المدير لحل المشكلة المطروحة أو هو بمعنى آخر قرار مقترح 

يؤخذ بعين االعتبار إلى جانب قرارات أخرى مقترحة بقصد المقارنة والتحليل حتى يتم اختيار 

بعد إن يتضح للمدير الحلول : لحل المشكلةأفضلها ويصبح القرار األخير, تقييم البدائل المتاحة 

البديلة للمشكلة يجب عليه بعد ذلك إجراء تقييم شامل لها، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل 

الصعبة، ذلك ألن عملية المفاضلة بين البدائل ليست عملية واضحة وسهلة ألن مزايا وعيوب كل 

حل مستقبال ومن هنا يأتي الشك وعدم التأكد من بديل ال تظهر وقت بحثها ولكنها تبرز عند تنفيذ ال

تعتبر عملية االختيار النهائي : صالحية البدائل المطروحة للحل, اختيار الحل المالئم للمشكلة

للبدائل المتاحة لحل المشكلة من أهم الخطوات التي يوليها المديرون جل اهتمامهم, ويرى الباحثان 

خاصة القرارات التي تتعلق باالستثمارات تحتاج الى  أن كل مرحلة من مراحل إتخاذ القرار

معلومات معينة ومحددة بدقة وهنا تلعب المعرفة المحاسبية دور جوهري وفعال في تحديد تلك 

المعلومات كميا ونوعيا مع مراعاة الخصائص النوعية لتلك المعلومات من حيث المالئمة والدقة 

ا يتوافق وكل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار وبناء والوضوح والشمولية وغيرها من السمات وبم
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على ذلك يمكن تعريف القرار بانه ذلك البديل المفضل بعقالنية من طرف صانع القرار من بين 

بديلين ممكنين أو أكثر ألجل تحقيق هدف معين أو أكثر.أو هو التعبير عن اإلرادة للقيام بتصرف ما 

تخذ القرار، بعد مفاضلة واعية بين عدة بدائل ممكنة )فعل شيء أو عدم فعل شيء( من جانب م

مطروحة ألجل تحقيق هدف معين أو أكثر.وقد يتمثل القرار في رفض لكل البدائل المطروحة وعدم 

والقرار المتخذ في هذه الحالة يدعى ب  ,القيام بأي عمل أو تصرف تجاه القضية المطروحة

الحالة عندما يتبين له من النتائج المتوصل إليها بعد  "الالقرار". يجد متخذ القرار نفسه أمام هذه

دراسة وتحليل وتقييم البدائل المطروحة بأن العمل بأحدها ال يخدم مصلحة المنظمة، وعندما يتيقن 

من عدم إمكانية طرح بدائل أخرى. ويشترط في هذه الحالة أال يكون هذا الالقرار مضرا بمصلحة 

أضراره اقل من األضرار التي تلحق بها في حالة اختيار احد المنظمة أو عند الضرورة تكون 

البدائل التي كانت مطروحة وينطبق هذا المفهوم على عملية اتخاذ القرارات االستثمارية, وقد 

عرف االستثمار " بأنه التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهالك حالي, وذلك قصد 

 (2001:16كن تحقيقها من إشباع استهالك مستقبلي )العيساوي، الحصول على منفعة مستقبلية يم

كما قدم نفس الكاتب تعريفا آخر لالستثمار كما يلي ": يقصد باالستثمار التخلي عن أموال  ."

يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة ولفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية 

موال المستثمرة, وعن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل تعوضه عن القيمة الحالية لأل

التضخم وذلك مع توفير عائد مقبول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل في احتمال عدم تحقق 

هذه التدفقات, ويرى الباحثان أنه يمكن النظر لتعريف االستثمار من ناحيتين األولى الناحية المالية 

جبها الى االستثمار بانه تخصيص أموال لحيازة أصول مالية, فهو إذا قرار تعبئة ويتم النظر بمو

أي وضع نفقات بهدف تحقيق أرباح خالل عدة فترات. والثانية من الناحية المحاسبية حيث  ,لألموال

 يرتبط مفهوم االستثمار مباشرة بتخصيص نفقات إلى مجموعة األصول الثابتة.

 

ستثمارات تنقسم إلى نوعين أساسيين همااالستثمار الحقيقي: وهو يشمل : إن االأنواع االستثمار

االستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع أي زيادة طاقته 

اإلنتاجية كشراء آالت ومعدات ومصانع جديدة, االستثمار الظاهري: يتألف من االستثمارات التي ال 

انتقال ملكية السلع الرأسمالية من يد إلى أُخرى دون أي زيادة في الطاقة اإلنتاجية ينتج عنها سوى 

للمجتمع وهو على قسمين إستثمار مالي ويتمثل في شراء األوراق المالية كاألسهم 

والسنداتوإستثمارات في الموجودات المستعملة: يتمثل في شراء سلع إنتاجية مستعملة كاآلالت 

نت موجودة من قبل, ويمكن تصنيف االستثمارات كما يلي:االستثمار والمعدات ومصانع كا

الرأسمالي: هو االستثمار في األصول الحقيقية )المفهوم االقتصادي( كاقتناء المعدات، األدوات، 

السلع والمواد المستعملة ألجل إنتاج منتجات أو خدمات. ويسمى باالستثمار الرأسمالي ألنه يؤدي 

الرأسمالي في المجتمع أي زيادة طاقته اإلنتاجية.االستثمار المالي: فهو االستثمار إلى زيادة التكوين 

في األوراق المالية كشراء األسهم والسندات وإن المستثمر في مجال األوراق المالية يحتاج بدوره 

إلى معرفة محاسبية جيدة يحصل عليها من مصادر مختلفة تسمح له بصنع قرارات 

( وفي الحاالت العادية يواجه المستثمر في مجال األوراق المالية 37 :1991راشدة.(صخري، 

ثالثة أنواع من القرارات االستثمارية هي: قرار الشراء: يتمثل هذا لقرار في حيازة أصل مالي، 

ويلجأ المستثمر إلى هذا القرار عندما يرى بأن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، مع األخذ 

تبار المخاطرة المصاحبة لهذه التدفقات النقدية، تفوق القيمة السوقية الحالية لألصل المالي بعين االع

محل التداول، فهذه المعادلة تكون الرغبة والحافز لدى المستثمر التخاذ قرار الشراء, قرار عدم 

وقية التداول: يحجم المستثمر عن تداول )شراء أو بيع( أصل مالي معين عندما تكون قيمته الس

الحالية تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في ظل المخاطرة، ألن في هذه الحالة تكون 

هناك عوائد ينتظرها المستثمر, قرار البيع: يلجأ المستثمر إلى قرار بيع أصل مالي معين بحوزته 

توقعة في ظل المخاطرة، ألن عندما تكون قيمته السوقية أكبر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم
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في هذه الحالة يرى المستثمر بأن هناك فرصة مواتية لتحقيق أرباح من وراء هذه العملية. بعد ذلك 

ينتظر الوضعيات الجديدة التي تفرزها قوى العرض والطلب في السوق المالية لصنع قرار جديد 

من أكثر القرارات مخاطرة وأهمية يتمثل في شراء أصل مالي أو عدمه ويعتبر القرار االستثماري 

في حياة المؤسسة والمشروع, وذلك لما يتضمنه من أموال كبيرة تخاطر بها المؤسسة في سبيل 

الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية.وأن طبيعة القرار االستثماري تتفق مع القرارات اإلستراتيجية 

لقرارات اإلستراتيجية والقرارات ( ا2009:5)بلعجوز وعريوة،  - :من حيث الخصائص التالية

االستثمارية تعتبر من اختصاص االدراة العليا بالمؤسسة , لها تأثير كبير على مركز المؤسسة في 

المستقبل , ينطوي هذا النوع من القرارات على درجة عالية من المخاطرة وعدم التأكد ,يتأثر هذا 

ر, من حيث التنبؤ بالمبيعات, وتقدير التكاليف النوع من القرارات بالقيم والتوقعات لمتخذي القرا

لعدد من السنوات المقبلة وتحديد معدل العائد على االستثمار, ومعدل تكلفة رأس المال, وعالوة 

 (.1998:3على ذلك يمكن تحديد مجموعة من الخصائص لقراراتاالستثمار كاآلتي)لطفي، 

 

ذلك إلى وجود الفاصل الزمني الواضح بين  ويرجع قرارات االستثمار لها تأثيرات طويلة األجل:

حدوث النفقة االستثمارية وجني العوائد المتوقعة خالل الفترات المستقبلية التي تتعدى أكثر من سنة 

مشكلة القيمة الزمنية للنقود: فالريال الذي  :وهذه الخاصية يترتب عليها العديد من المشاكل أهمها

من الريال الذي سوف يحصل عليه أو ينفقه بعد سنة أو خمسة يملكه المستثمر اليوم يساوي أكثر 

سنوات من اليوم أو أكثر، فالوقت شيئا ثمين يجب أخذه في االعتبار عند تقييم المشاريع 

االستثمارية. فهو يتضمن تضحيات الحاضر من أجل المستقبل؛ مشكلة المخاطر وعدم التأكد: وجود 

بطة بقرارات االستثمار يحاط تقديرها بدرجة كبيرة من وقت بين حدوث النفقات والعوائد المرت

المخاطر وعدم التأكد، فكلما زاد التوغل في المستقبل كلما زادت حاالت عدم التأكد والمخاطرة؛ أثر 

التضخم:عندما يتم استخدام القيم الجارية في تقيم المشروع قد يبدو مربحا، ولكن إذا كان المستوى 

ر الزمن بمعدل أعلى من معدل الزيادة في صافي العائد للمشروع، فإن العام لألسعار متزايد عب

القيمة الحقيقية لتدفقات صافي العائد للمشروع، فإن القيمة الحقيقية لتدفقات صافي العائد سوف 

تكون أقل من القيم الجارية، مما قد يجعل المشروع خاسر عندما تستخدم الحقيقة في التحليل. كما ال 

ثر التضخم المستورد فهو ذا أثار سلبية تعرقل برامج وخطط التنمية في الدول النامية يمكن نسيان أ

نتيجة تضخم قيمة االستثمارات وبالتالي انخفاض من معدالت اإلنجاز وقيمة االستثمار 

الحقيقي,قرارات االستثمار تتضمن إنفاقا كبيرا: يترتب عليه ارتباط ضخم وإغراقه في استخدام 

يله إلى استخدام بديل آخر، وهذه الخاصية أيضا يترتب عليها مشاكل تتمثل معين يصعب تحو

فيالتضحية بالنفقات االستثمارية؛ وتحكم قرارات االستثمار بهيكل تكاليف المنشأة لفترة طويلة؛ 

عالوة على ارتباط قرارات االستثمار بشكل وثيق ومباشر بقرارات التمويل, إن عملية اتخاذ 

ارية تتطلب استخدام تقنيات بيئة متقدمة ومركبة التخاذ قرار القبول أو الرفض أو القرارات االستثم

المفاضلة بين المشاريع محل الدراسة, وهناك مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها عملية اتخاذ 

مبدأ االختيار: ينتظر من المستثمر :القرارات االستثمارية التي يجب على المستثمر مراعاتها وهي

متاز بالرشد قي قراراته عندما يقدم على استثمار مدخراته وذلك بقيامه باالختيار المناسب بين أن ي

الفرص المتاحة.ويتوقف تحقيق هذا المبدأ على وجود سوق مالية كفئة مزودة بنظام معلوماتي 

تسنى وهياكل قوية وذات شفافية، حيث تكون فيها كل المعلومات متاحة للجميع.مبدأ المقارنة: حتى ي

للمستثمر القيام بالمفاضلة بين البدائل المتاحة أمامه واختيار البديل المناسب، يتعين عليه القيام 

بعملية المقارنة بين تلك البدائل المتاحة باالستعانة بأدوات التحليل والتقييم لتحديد وحصر البديل 

ءمة: يقصد بها قيام المستثمر المناسب لرغباته وإمكانياته االستثمارية التي يتميز بهامبدأ المال

باختيار المجال االستثماري الذي يراه مناسبا وذلك على أساس عدة عناصر أهمها:ـ معدل العائد 

على االستثمار؛ ـ درجة المخاطر التي يتصف بها االستثمار؛ ـ مستوى السيولة التي يتمتع بها كل 
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الية من حيث درجة المخاطرة والعوائد مستثمر. مبدأ التنوع أو التوزيع: إن اختالف األصول الم

الناتجة عنها تتطلب من كل مستثمر الذي يريد أن يكون قراراه االستثماري سليما مراعاة التنويع 

من هذه األصول، ألجل الحد من المخاطرة االستثمارية من خالل توزيعها هذا من جهة وزيادة 

ت االستثمارية يحتاج الى رصيد متراكم من أن اتخاذ القراراالعوائد من جهة أخرى. ويمكن القول 

المعرفة المحاسبية المتولدة عبر السنين والتي هي حصيلة التنظير المحاسبي والممارسة العملية، 

وعليه كلما كان هذا الرصيد المعرفي كبيرا كلما ادى بالمحصلة الى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ 

 قرار يتسم بالعقالنية والرشد.

 

 الثالث:التحليل والمناقشةالمحور 

دور المعرفة المحاسبية في ترشيد لقد تم اعداد بيانات الجانب التطبيقي لموضوع الدراسة "  

" سوف يتم عرض وتحليل ييانات الدراسة من خالل تحليل البيانات التي تم قرارات االستثمار 

 2014السوداني عن الفترة المالية الحصول عليها من البيانات المالية المنشورة لبنك الخرطوم 

والبيانات التفصيلية التي تشرح التطبيقات المحاسبية والمعرفة المحاسبية التي تم  2013والمقارنة 

استخدامها في نشر وقيد وعرض وتصنيف وتقديم للمنتج المحاسبي عن المعرفة المتراكمة لتلك 

نشورة في ترشيد القرارات االستثمارية المعرفة بغرض المساعدة في استخدام تلك البيانات الم

باستخدام مجموعة من المعارف ذات الصلة بالعلوم االدارية عامة والمعرفة المحاسبية بصورة اكثر 

تحديدا وتسليط الضوء علي بعض المعارف المحاسبية واستخداماتها ومناقشة امكانية استخدام 

تثمار مما يضع حدا واضحا وبونا شاسعا معارف محاسبية اخري للمساعدة في ترشيد قرارات االس

بين ممارس المهنة المحاسبية من غير معرفة محاسبية " ماسك الدفاتر" الذي تلقي تدريبا عمليا في 

مجال التطبيق المحاسبي دون ان ينال المعرفة المحاسبية الرشيدة التي يمكن ان تستخدم في مجال 

بق وان نال قدرا معرفيا كافيا في مرحلة الدراسة اتخاذ القرارات وايضا للمحاسب المهني الذي س

دون ان يوظف هذة المعرفة في عملية اتخاذ القرار االستثماري مما يجعل هناك فارقا جوهريا بين 

امكانية استخدام المعرفة المحاسبية في عملية اتخاذ قرارات االستثمار وبين اختزان المعرفة 

من الدراسات السابقة رسمية المنشورة من البنك وايضا منالمحاسبية غير المستخدمة والبيانات ال

الباحثين واالكاديميين السابقين للموضوع في شقية الثابت والمتغير وقد تم اختبار الثبات والصدق 

للدراسة واهم نتائج وتوصيات تلك الدراسات السابقة في المجال وبعد عرض اداة الدراسة وصدق 

البيانات التي تم الحصول عليها واختبار صحة الفرضيات وعالقتها  االداة وثباتها, ثم تحليل تلك

بالبيانات التي تم اختبارها ومدى موائمتها, واخير عرض نتائج الدراسة والتوصيات التي راى 

 الباحثان اهميتها 

 

 فرضيات الدراسة:

ي تطبيق المعرفة )هناك عالقة موجبة بين المعرفة المحاسبية والقرارات االستثمارية الرشيدة,, يؤد

المحاسبية الي تعزيز قرارات الحزم االستثمارية(, استنادا للتوجيهات المحاسبية في استخدام 

المعرفة المحاسبية لزيادة فاعلية القرار الستثماري المبني علي المعرفة المحاسبية فان البيانات التي 

المفاهيم واالسس النظرية والمعرفة  تم الحصول عليها تم تناولها ومناقشتها وتحليلها بما يعزز تلك

المهنية بالتطبيقات العملية لمهنة المحاسبة بوصفها مصدرا مهنيا النتاج البيانات الكمية االكيدة وفق 

االساليب المعتمدة للقياس المحاسبي في البيانات المشورة الموضحة في هذة الدراسة " بنك 

 الخرطوم" القوائم المالية"
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 القوائم المالية)الف جنيه(( 1الجدول )
 2013 2014 ايضاح بيان

 الف جنيه الف جنيه  الموجودات

 1,377,117 1,886,078 5 الموجودات: النقد ومافي حكمة 

 25,403 126,442 6 حسابات استثمارية لدي الببنوك

 678,285 839,373 7 استثمارات اوراق مالية للمتاجرة

 3,861,163 4,518,773 8 ذمم البيوع المؤجلة

 412,735 389,612 9 المضاربات والمشاركات

 326,983 496,016 10 استثمارات متاحة

 49,496 27,313 11 استثمارات اخري

 533,736 731,607 12 استثمارات عقارية

 232,982 273,836 13 موجودات اخري

 90,603 90,949 14 الموجودات غير الملموسة

 543,797 659,794 15 والمعداتالممتلكات 

 8,132,300 10,039,793  اجمالي الموجودات

 2,557,360 2,982,799 16 المطلوبات: حسابات العمالء 

 422,577 387,730 17 هوامش نقدية

 285,624 405,371 18 مطلوبات اخرى

 64,604 93,566 19 المخصصات

 3,330,165 3,869,466  اجمالي المطلوبات

 3,687,862 4,680,699 20 اصحاب االستثمارات المطلقةحقوق 

 419,100 523,875 21 حقوق الملكيه: راس المال

 50,473 50,473  عالوة االصدار

 402,249 558,774 22 االحتياطيات

 207,707 254,188  االرباح المرحلة

 1,079,529 1,387,310  العائد على المساهمين

 34,744 102,318  حقوق غير مسيطرة

 1,114,273 1,489,628  اجمالي حقوق الملكية

 8,132,300 10,039,793  جملة المطلوبات واالستثمارات,حقوق الملكية
 المراجع حسبو وشركاة 2014المصدر: القوائم المالية بنك الخرطوم 

 
( وبتتتالنظر للفرضتتتية )هنتتتاك عالقتتتة موجبتتتة بتتتين المعرفتتتة المحاستتتبية والقتتترارات 1متتتن الجتتتدول )

االستتتثمارية الرشيدة(,يتضتتح ان المعرفتتة المحاستتبية التتتي تتترتبط بعتترض القتتوائم الماليتتة للمنشتتات 

تتم المالية حسب اهم البنتود او اكثرهتا حجمتا وحركتة ماليتة فتي العتام المتالي او اهميتهتا النستبية فقتد 

عرض القائمة الماليتة لبنتك الخرطتوم استتنادا علتى معرفتة المراجتع بقواعتد العترض المتالي للقتوائم 

المالية المنشورة حيث ظهرت النقود ومافي حكمها في اول قائمتة البنتك الرتباطهتا بنشتاطة االستاس 

رف والعمليتتتات االستتتتثمارية فيتتتة وبالتتتتالي فتتتان المعرفتتتة بمقتتتررات بتتتازل المنشتتتورة ضتتتمن المعتتتا

المحاسبية , وهذا بدورة يجعل متخذ القرار سواء اكان في السوق المالي او داخل االدارة المصترفية 

يتمكن من قراءة القتوائم الماليتة بصتورة صتحيحة , استتخدمت ايضتا االيضتاحات التتي تظهتر ارقتام 

ة وعمليتات متسلسلة في القتوائم باعتبتار ان المعرفتة المحاستبية متاهي اال تلختيص لعمليتات اقتصتادي

روتينية يومية متعددة يمكن اختصارها في بيانات ملخصة في صفحة واحدة في التقرير السنوي متع 

امكانية االسترجاع التي تظهر ضمن متطلبات نظم المعلومات المحاسبية , كما ان" امكانية المقارنة 

دام المعرفتتة "التتتي تمثتتل أحتتد الخصتتائص النوعيتتة للمعلومتتات المحاستتبية تتتتوفر متتن ختتالل استتتخ
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م  2013المحاسبية في عمليات تطبيق االداء المهني لتلك المعرفة وهنا فتي عترض معلومتات العتام 

 .2014بجانب معلومات العام المالي الحالي 

 ( حسابات استثمارية لدى البنوك2رقم ) الجدول 
 2013 2014 البند

 10,600 70,600 حسابات استثمارية للبنوك المحلية

 14,803 55,842 حسابات استثمارية لبنوك اجنبية 

 25,403 126,442 الجملة 
 2014المصدر: بنك الخرطوم القوائم المالية 

 
يتة ازداد ( لحسابات االستثمار في البنتك يتضتح ان حجتم التبتادل فتي البنتوك المحل2بالنظر للجدول )

لمحليتة اي هناك دليل تبادل بتين البنتك والبنتوك ا 60,000بمقدار  2013عن سابقة  2014في العام 

 لمحاستبيةاوهنا نجد ان هذا التبادل نتج عن مجموعة الجهود في شقيها المحاسبي واالداري للمعرفة 

ة ئل معرفيتوكذلك اظهار هذة الزيادة في حجم التبادل بين البنك والبنوك المحليتة استتخدمت فيتة وستا

البنتك  محاسبية وتطبيق لسياسات مصرفية محددة ادت الي هذة الزيادة فتي حجتم البنتد االجمتالي فتي

( 60,000ثابتت )( يتضتح ان هتذة الزيتادة ناتجتة عتن تبتادل لمبلتغ 10,600و 70,600المحلية من )

قتام بهتا مما يشير الي ان هذا التعامل صفقة وليستت روتينتا يوميتا بته تعتامالت جزئيته تتؤدي التي ار

كستتور او مبتتالغ اقتتل متتن الواحتتد الصتتحيح ختتاص فتتي جانتتب العمتتوالت ومستتك التتدفاتر والمقاصتتة 

ن بتين متقيمتة االلكترونية وغيرها مما يشير الي ان هذة الزيتادة جتاءت متن استتثمار ثابتت ومحتدد ال

لتي وجتود االطراف المتعاملة , اما حركة االستثمارات في البنوك االجنبية مع بنك الخرطتوم تتدل ع

ة بتداخل زيادة فتي حركتة التبتادل بتين بنتك الخرطتوم والعتالم الختارجي او البنتوك االجنبيتة الموجتود

ن ا( اي 14,803 ,55,842( اي ان المبلتغ )2014,2013السودان فتي مقتارن المبلتغ فتي العتامين )

اليتة م( مما يدلل على وجود تعامل مبني علي قياس من خالل تعتامالت 41,040الزيادة هي مقدار )

هي تشير روتينية بين البنك والبنوك االجنبية مثل عمليات االعتمادات وخطابات الضمان وغيرها و

لقيتاس االمحاستبي فتي  الي ضرورة المعرفة المحاستبية بتين االطتراف المختلفتة لالتفتاق حتول االداء

ة االجنبي المالي للصفقات وطرق االعتراف ببنود التعامل بين الطرفين وخاصة اذا كانت تلك البنوك

 مدرجة بسوق المال في البلدان التي تنتمي اليها او في سوق الخرطوم لالوراق المالية 

 ( استثمارات متاحة للبيع3رقم ) الجدول
 2013 2014 البند 

 - 169,680 ادارة السيولةصكوك صندوق 

 1,095 23,464 الصناديق االستثمارية

 1,395 1,395 شهادات مشاركة مصفاة الخرطوم

 136,950 139,582 ايجارة اصول الكهرباء

 147,440 284,121 جملة االستثمارات

 12,195 11,656 اسهم سوق االوراق المالية

 167,348 211,895 جملة استثمارات تمويل ذاتي

 326,983 496,016 جملة االستثمارات المتاحة للبيع
 2014المصدر: بنك الخرطوم القوائم المالية 

 
( يتضتتح استتتحداث صتتيغة جديتتدة فتتي التعتتامالت الماليتتة لتتم تكتتن موجتتودة مستتبقا فتتي 3متتن الجتتدول )

وهتي صتكوك صتندوق ادارة الستيولةحيث  2013الحسابات المصرفية من قبل اي في العتام المتالي 

( الف جنيه سوداني مما يشير الي الفرضية 169,680بمقدار ) 2014ظهرت هذة الصكوكفي العام 

ؤدي تطبيق المعرفة المحاستبية التي تعزيتز قترارات الحتزم االستتثمارية( وهتو ان المعرفتة الثانية )ي

المحاسبية بغرض زيادة االستثمارات بالبنك ادت الى تطور االدوات االستثمارية في البنتك ممتا زاد 

استخدام الحتزم الجديتدة متع مالحظتة ان بقيتة الحتزم لتم تتغيتر بصتورة جوهريتة فقتد ظهترت شتهادة 
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( لكتتل عتتام، 1,395بمقتتدار ) 2014و 2013كة مصتتفاة الخرطتتوم بتتنفس القيمتتة فتتي العتتامين مشتتار

بوصتتفها أحتتد الحتتزم االستتتثمارية الستتابقة كمتتا ان الصتتناديق االستتتثمارية طتترأ عليهتتا تغيتتر لتتيس 

نفستهما وهتي  2013و 2014بالجوهري حسب بقيتة بنتود االستتثمارات بتالقوائم الماليتة فتي العتامين

( , وايجتتتارة اصتتتول الكهربتتتاء ظلتتتت دون تغييتتتر وهتتتي مقتتتدار 1,095و 23,464علتتتى التتتتوالي)

( وهذا بدورة يعزز الفرضية الثانية )يؤدي تطبيق المعرفتة المحاستبية التي 136,950و 139,582)

 تعزيز قرارات الحزم االستثمارية( 

 ( ذمم البيوع المؤجلة4) الجدول
 2013 2014 البند 

 1,995,067 2,053,514 المرابحات

 96 43,199 السلم 

 1,743,942 1,949,936 المقاوالت

 1,259,698 1,646,768 البيع االجل 

 29,568 37,818 ايجارة 

 5,038,281 5,732,235 جملة الذمم 

 (1,141,981) (1,145,368) ( ارباح البيع المؤجل-)

 3,896,400 4,586,867 الذمم بعد ارباح البيع المؤجل

 138,774 138,371 الضمانخطابات 

 79,202 92,262 خطابات االعتماد

 4,114,377 4,817,508 الذمم بعد الخطابات

 (253,214) (298,735( مخصص د. م فيها 

 3,861,163 4,518,772 صافي الذمم  
 2014المصدر: بنك الخرطوم القوائم المالية 

 

ت الحتزم المعرفة المحاسبية الي تعزيز قرارا( واستنادا على الفرضية )يؤدي تطبيق 4من الجدول )

ا متن االستثمارية( فان استتخدام القترارات االستتثمارية يتضتح بازيتاد صتيغة المرابحتات عتن غيرهت

ين بالمدين الصيغ االستثمارية االخرى في عمليات ذمم البيوع المؤجلة التي تعتمد علي بيانات خاصة

مقتتدار بلتتك الصتتيغ االستتتثمارية فالمرابحتتة التتتي تظهتتر الحتتاليين والمتترتقبين للبيتتوع المؤجلتتة فتتي ت

وهتتي صتتيغة ستتابقة كثيتترة التتتداول فتتي المصتترف متتن اي  2014( فتتي العتتام المتتالي 2,053,514)

الفوائتد صيغة استثمارية اختري نستبة لزيتادة العائتد منهتا وزيتادة الضتمانات الستترداد راس المتال و

دما قبتل رية التي ينفقها والتتي غالبتا متا تستدد مقتالتي يضعها المصرف عالوة على المصاريف االدا

متر ابحتة لالانتهاء عقد المرابحة بين البنك والواعد بالشراء او االمر بة حسب تلك الصيغة عتن المر

وائتد عبالشراء مع االحجام شبة الكامل عن الصيغ االخري التي اليتتم الحصتول متن مزاولتهتا علتى 

مقابتتتل  2013( جنيتتته فتتتي العتتتام 96يغة بمقتتتدار )مضتتتمونة وهتتتي الستتتلم فقتتتد ظهتتترت هتتتذة الصتتت

وهتتو مايؤكتتد احجتتام البنتتك عتتن العمليتتات التتتي  2013( للمرابحتتات فتتي نفتتس العتتام 1,995,067)

 ذا البنتدهتالتتوفر معرفة محاسبية عنها الن البنك غير متخصص بالزراعة وبالتالي الترتفع مقتادير 

ي البنتك ن ان تكتون هتذه الصتيغة مرتفعتة نستبيا فتبالمقارنة مع الصيغة االستثمارية االختري او يمكت

 2013و 2014الزراعي مثال, اما بقية ينود الحزم االستثمارية االخرى مثل المقاوالت في االعتوام 

( 1,646,768( والبيتتتتتتع االجتتتتتتل لتتتتتتنفس الفتتتتتتترة )1,743,942( )1,949,936علتتتتتتي التتتتتتتوالي)

 رية يستتتند علتتى المعرفتتة للمصتترف( وهتتو بتتدوره يؤكتتد ان استتتخدام الحتتزم االستتتثما1,259,698)

 المالي. بالعوائد المالية واالعوائد االخري التي تتضمن خطة البنك في االجل القصير وهو العام
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 ( استثمارات عقارات5) الجدول
 2013 2014 البند 

 496,649 533,736 2014يناير /1

 45,389 72,588 اضافات

 (3,206) 125,212 ارباح تقييم االهالك

 532,731 731,602 2014ديسمبر//31
 2014المصدر: بنك الخرطوم القوائم المالية 

 
ال ( يتضح ان المصرف يعمل في المجتال العقتاري علتى الترغم متن ان هتذا المجت4بالنظر للجدول )

دان ليست من االنشطة االساسيه التي يجب ان يعمل فيها حسب انظمة البنوك المتخصصتة فتي الستو

ظتم لعقاري المتخصتص فتي هتذا المجتال ولكتن النظتام االساستي لبنتك الخرطتوم ومعاذ يوجد البنك ا

ري ومتتن البنتوك الستتودانية يمكتن لهتتا ان تعمتل ف يمجتتاالت عديتتدة استتثمارية منهتتا االستتثمار العقتتا

العتام  ( عتن533,736)2014المالحظان حركة االستثمار العقاري لم تتغير كثيرا فتي العتام المتالي 

اليتة عتن ( وبالتالي فان استخدام المعارف المحاسبية نتتج عتن التقتارير الم496,649) 2013المالي 

يستت لاي الفترق  37,087( = 496,649- 533,736االعوام السابقة فقد تم ترحيل المبلغ بمقتدار )

ت ختالل جوهري وانا يرتبط ببعض التغيرات البسيطة في حجم البند فاذا تمت المقارنة متع االضتافا

ة % تقريبتتا اي نستتبة قليلتتة مقارنتت14( وهتتي نستتبة 72,588نفتتس البنتتد فنجتتدها مبلتتغ )العتتام علتتى 

عزيتتز باالضتتافة فتتي العتتام الستتابق ممتتا يؤكتتد ان الفرضتتية )يتتؤدي تطبيتتق المعرفتتة المحاستتبية التتي ت

لحتزم اقرارات الحزم االستثمارية( ولهذا فان االستثمار العقتاري علتى الترغم متن انته ليستت ضتمن 

اصتتة بنتتك الخرطتتوم اال انتته استتتخدم استتتنادا علتتى مجموعتتة الدراستتات المعرفيتتة الخاالستتتثمارية ل

بتة القتة موجبالتكاليف المالية لتلك الحزم االستثمارية , كمتا ان الفرضتية فتي هتذة الدراستة )هنتاك ع

مقارنتة بين المعرفة المحاستبية والقترارات االستتثمارية الرشتيدة( فتان صتحة هتذة الفرضتية تترتبط ب

 ت وارباح االستثمار العقاري واالهالك الذي يرتبط بهذا االفتراض االضاقا

 
 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجاتأوال: 

ابها من المعرفة هي مجموعة من المعارف العامة أو المتخصصة والمدارك العقلية التي تم إكتس .1

 واإلبتكار.خالل المالحظة والتجربة واالستنتاج وتعد أساسا فاعال لعمليات اإلبداع 

بي المعرفتتة المحاستتبية معرفتتة تراكميتتة يتتتم اكتستتابها عبتتر التتزمن متتن ختتالل التنظيتتر المحاستت .2

 والممارسة العملية وهي معرفة متجددة ومستمرة وقابلة للتغيير.

ذان تعتمد مخرجات المعرفة المحاسبية على كتل متن إجتراءات القيتاس واإلفصتاح المحاستبي اللت .3

 ة.يمثالن جوهر نظرية المحاسب

ومتات تمر عملية إتختاذ القترارات اإلستتثمارية بعتدة مراحتل، وتحتتاج كتل مرحلتة منهتا التى معل .4

 معينة وتلعب المعرفة المحاسبية دورا جوهريا في تحديد تلك المعلومات.

را نفاقا كبيتايترتب على القرارات االستثمارية آثار مستقبلية على المدى الطويل كما أنها تتطلب  .5

 ات مختتاطرة عاليتة، ويقتضتتي ذلتتك تتتوفير معلومتات دقيقتتة ومالئمتتة وشتتاملةوفتي نفتتس الوقتتت ذ

 والتي تتأثر مدى دقتها ومالئمتها وشمولها بالمعرفة المحاسبية لمتخذ القرار. 

 ية.استخدمت المعارف المحاسبية المرتبطة بمقررات بازل المصرفية في عرض القوائم المال .6

( Tاي الطريقتتة الحديثتتة دون طريقتتة الحتترف )استتتخدمت طريقتتة التقريتتر فتتي عتترض القتتوائم  .7

 التقليدية السابقة 
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 تحتاج المصارف للمعرفة المحاسبية في تعامالتها معالمصارف المحلية واالجنبية .8

 

 ثانيا:التوصيات

  لمحاستبية ااالهتمام ببناء نظرية المحاسبة وتطويرها لما لها من دور جوهري في توليد المعرفة

 وتجديدها وإستمراريتها.

 ن دور فتي التأهيل العلمي والعملي والتدريب المستمر للقائمين على العمتل المحاستبي لمتا لهتم مت

 تراكم المعرفة المحاسبية من خالل الممارسة لمهنة المحاسبة.

 ضتترورة تتتوفير المعلومتتات المحاستتبية المناستتبة لكتتل مرحتتل متتن مراحتتل عمليتتة اتختتاذ القتترار 

 االستثماري لضمان نجاحه.

 ل حقيقتي لجدي من قبتل المنظمتات المختلفتة بالمعرفتة المحاستبية لمتا تمثلته متن رأستمااالهتمام ا

 .ورافد لدعم الميزة التنافسية في ظل التحديات والتغيرات المستمرة في بيئة األعمال

 اعتماد الجانب المعرفي المرتبط باالداء المهني ضمن خطط التوظيف بالمؤسسات 

  لدي المؤسسات االستثمارية تطوير اساليب المعرفة المحاسبية 

 زيادة تطوير التدريب المعرفي في المنشات المصرفية واالستثمارية االخري 

 تطوير اساليب لجنة معايير المحاسبة الدولية في نشر االطار المعرفي للنشرات 

  زيادة االنفاق في المعارف المحاسبية بدال عن محاوالت تجنب الخسائر 

 ة ونية بجانب الورقية في نشر المعارف المحاسبية واالدارياالهتمام بالمكتبة االلكتر 
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