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 حظمح صدق وأهثر شفافت، مىضىعُت، كاهىهُت، واملت، معلىمت جلدًم هى أطاس ي هدف للمحاطبت

ً، بدشجُع  للمعلىماث باليظبت فُه اإلاىزىق  اإلاصدز فهي .ألمىالهم حُدة مخابعت لهم جضمً و اإلاظدثمٍس

 في الخغُير وعً هفاءتها، وكُاض للىحدة، اإلاالُت الىضعُت عً صادكت صىزة وجلدم .واإلاالُت الاكخصادًت

 .احترامها عليها الىاحب اللاهىهُت، الالتزاماث ملابل في اإلاالُت الىضعُت

 أدث التي و اإلاؤطظاث ، باإلوظان اإلاحُعت اإلاجاالث مً مجاٌ أي حظدثنى لم التي الجازفت العىإلات ظل في و

 الري الهائل الخىىىلىجي الخعىز  عً هىدُجت ؤلاهخاج وشٍادة اإلاؤطظاث وشاط هعاق فخىطع اإلاحاطبت، عىإلات إلى

 خازحُت، أطىاق عً جبحث اإلاؤطظاث أصبحذ الخغير لهرا ومىاهبت اإلايان، في ال و الصمان في ال محدودا ٌعد لم

 مىعلت مً أهثر في جىاحدها جفضل اإلاؤطظاث حعل الري ألامس السخُصت، العاملت الُد عً البحث وهرلً

 ألاطىاق إلى الىفاد :وزاهُا اإلاؤهلت العاملت والُد ألاولُت اإلاىاد مصادز مً الخلسب :أوال لها ًضمً اطتراجُجي هخُاز

ع الخعىز  هرا اطخىحب ألاصلي، مىظنها في جخىفس ال التي الامخُاشاث مخخلف مً الاطخفادة :وزالثا ألاخسي   الظَس

 اإلاحاطبت معاًير مجلع أصدز ما بعد جحلم، الاهجاش هرا .اإلاحاطبت لغت وجىحُد اإلاحاطبُت اإلافاهُم جىحُد

( IAS)اإلاحاطبُت ألاطاطُت  اإلاعاًير ، 1973 طىت أوش ئ الري( 2001 مىر IASBًدعى  أصبح الري ISAC )الدولُت 

ٌ  حمُع في ملبىلت جيىن  التي و 2002 مىر(  IFRS )زم    .العالم دو

ٌ  اكخصادًاث جسابغ وهدُجت  ألاحىبي، السأطماٌ أمام اإلاجاٌ فخح خالٌ مً البعض بعضها مع الدو

 الىظني اإلاخعغ مساحعت مً البد وان وألاحىبُت الىظىُت اإلاؤطظاث بين الشساهت وكُام الشسواث وخىصصت

لت لفترة بلي الجصائس في اإلاحاطبي فاإلاظهس .الدولُت اإلاحاطبت معاًير مع ًخالءم وحعله اإلاحاطبي  على ٌعخمد ظٍى

 أهداف الاكخصاد جحلُم ٌعىع و مخعغ، فيها الاكخصاد وان التي اإلاسحلت ، PCNالىظني اإلاحاطبي  اإلاخعغ

 بالخفخح جخعلم معملت، إصالحاث إحساء في الجصائس باشسث علُه و .ؤلاهخاج و العمالت مظخىي  ًخص فُما الىلي

س و الظىق، اكخصاد هحى الاججاه و الاكخصادي  للمؤطظاث الاحخماعي ماٌ السأض فخح و الخازحُت، الخجازة جحٍس

ً الخىاص جىفير هدفها ؤلاصالحاث هره .اإلاىافظت حشجُع و للخىاص، العمىمُت  ألاحاهب و اإلاحلُين للمظدثمٍس

 .الاكخصادًت الخعاكداث في الشفافُت و باألمان ًدظم ، حدًد اكخصادي فضاء
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 ًلدم هرلً الدسجُل، و الخلُُم اإلافاهُمي، كىاعد ؤلاظاز : IABSٌ  ألاطاطُت اإلاحاطبُت اإلابادئ ًبين

ٌ  -الدخل كائمت – اإلايزاهُت : الجدًدة اإلاالُت اللىائم ىت جدفلاث حدو ٌ  -الخٍص  – الخاصت ألامىاٌ حغيراث حدو

 . الحظاباث حشسح هامت أخسي  وزُلت ول و اإلالحم،

 للمؤطظاث اإلاالُت اللىائم في طخحدر التي للخغيراث بالخحلُل طيخعسق  اإلاخىاضع البحث هرا في

ت،  هرا مىاهبت وحب وبالخالي جخعىز  اإلاحاطبت بان والاكخىاع .الحدًثت واإلافاهُم الجدًدة اإلالازبت وجىضُح الجصائٍس

 وظُان دون  والدائً، اإلادًً فلغ ولِع اإلاالُت اإلاعلىمت معالجت عً آلان والخيلم الرهىُاث، وحغُير الخعىز 

 .بعُد ألمد صالحت جبلى التي واإلاالُت اإلاحاطبُت آلالُاث

 ففي .واإلاخىطعت الصغيرة للمؤطظاث الفسدًت الحظاباث مظخىي  على خاصت جخحظً و جخعىز  فاإلاعاًير

 .ألاحدار هره إلاىاهبت جخعىز  هرلً هي اإلاعاًير مً ججعل حدًدة أحدار جظهس ًىم ول

 على الضسوزي  مً أصبح الاكخصادي، اإلاُدان وخاصت اإلاجاالث، حمُع مظذ التي العىإلات ظل في

ت اإلاؤطظاث  وذاث واملت، مالُت معلىماث إهخاج مً جخمىً حتى اإلاحاطبت مجاٌ في الخعىز  هرا مظاًسة الجصائٍس

 مً اللىائم هره مظخخدمي زغباث جلبُت إلى طُؤدي مما مصداكُت، وذاث مفهىمت وحُدة، واضحت هىعُت

 ألاحىبُت ألامىاٌ زؤوض وحلب الاكخصادًت، للمىازد الىفء الاطخخدام مً الخمىً أخسي  هاحُت ومً هاحُت،

 .الاكخصادًت الخىمُت جحلُم بهدف

 :واألحي اإلاعسوحت ؤلاشيالُت ومىاكشت دزاطت ًمىىىا طبم ما ضىء وعلى

 ؟ ماهى دوز اإلاحاطبت في الخىمُت ؤلاكخصاد وججاوظها مع اإلاعاًير اإلاحاطبُت الدولُت                         

 :الخالُت الفسعُت ألاطئلت ظسح ًمىً السئِظُت ؤلاشيالُت ضىء على

 ؟ ومؤزسة هبيرة واإلاحاطبت إخخالف الدولُت اإلاحاطبُت اإلاعاًير بين الاخخالفاث هل 

 بُنهما؟ الاخخالفاث مً الحد خالٌ مً جام بشيل بُنهما الخلازب ًخحم أن اإلامىً مً هل 

 ت اإلاؤطظاث في اإلاالُت اللىائم جصبح هُف  إلاا الشسواء حمُع زغباث وجلبي وعلالهُت مالءمت أهثر الجصائٍس

الدولُت؟  اإلاحاطبت معاًير مع جىُف
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 :البحث فروض

 ًلخض ي اإلاحاطبت،  في الحادر للخعىز  الحالُت اإلاالُت اللىائم و اإلاحاطبي الىظني اإلاخعغ مظاًسة عدم -

 .الىظني اإلاحاطبي الىظام مساحعت

 نهاًت في اللىائم جيىن  هُف لها ًحدد و اإلاؤطظاث أداء جحظين هى الدولُت اإلاحاطبُت اإلاعاًير دوز  -

ت للمؤطظت جترن اإلاحاطبُت اإلاعالجت هُفُت بِىما الفترة،  .جىظُمها في الحٍس

 البحث وأهداف أهمية

 الىظني اإلاخعغ بين الاخخالق و الخلازب أوحه جحدًد هى اإلاىضىع هرا دزاطت مً اإلايشىد الهدف

 .اإلاحاطبُت ؤلاصالحاث هره اعخماد حساء اإلاحخملت وآلازاز السهاهاث واطخيخاج اإلاالي، اإلاحاطبي والىظام اإلاحاطبي

ت اإلاؤطظاث في اإلاالُت اللىائم طخيىن  هُف وجىضُح الدولُت  الحاطبت معاًير مع جىُُفها بعد الجصائٍس

 املوضوع اختيار أسباب

ت الدولت و حدًد، اإلاىضىع وىن  هى اإلاىضىع هرا اخخاز حعلخني التي ألاطباب  مؤطظاتها بمخخلف الجصائٍس

 اإلاحاطبي الىظام إلى اإلاحاطبي الىظني اإلاخعغ مً لالهخلاٌ الالشمت الخحضيراث إجمام احل مً الصمً مع طباق في

با، وظُفُا طُيىن  الري اإلاالي  حدًدي مسحع باظافت اإلاخىاضعت اإلاظاهمت بهره أكىم الن كىي  طبب هرا كٍس

 .العمل هرا جحظين مً اإلاُدان في للباحثين ٌظمح و لللساء، خدمت خالله مً هلدم للمىخبت،
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 مقدمتل الفص

 ؾت مغخل جؼىع غلم اإلاداؾبت ًىضح مضي اعجباغ و جإزغ هظا الػلم بالىؾؽ الاحخماعي الؿاثض،ابن صع

قهض عاقهذ اإلاداؾبت جؼىع اإلاجخمػاث في مسخلل الىىاحي الانخصاصًت و الاحخماغُت و الؿُاؾُت باغخباعها 

قإمام جىامي ؤوشؼت اإلااؾؿاث و جسؼيها . اإلاصضع الىخُض و ألايُض للمػلىماث التي حؿهم في جغشُض الهغاعاث

ل هظا الخىؾؼ، و هى ما ؤصي لظهىع و جؼىع ألاؾىام  خضوص الضولت الىاخضة ، حػاظمذ الخاحت إلاصاصع جمٍى

ً نغاءة و قهم و مهاعهت الهىاثم اإلاالُت  هدُجت ازخالف  اإلاالُت الضولُت، هظا الىطؼ صػب غلى اإلاؿدشمٍغ

ًاث مخػضصه الجيؿُاث في بغضاص نىاثمها اإلاالُت  اإلاباصت اإلاداؾبُت بين الضُو ، يما صػب مً مهمت الشغ

ل مً ألاؾىام اإلاالُت الخاعحُت و غلُه قهض ظهغث حهىص لخىؾُؼ مجاُ . اإلاجمػت و الخصُى غلى جمٍى

اإلاداؾبت مً ؤحمل الخصضي للهظاًا التي جؼغخها اإلاماعؾت اإلاداؾبُت  غلى اإلاؿخىي الضولي ، و هى ما صاع 

 .ٌػغف باإلاداؾبت الضولُت

ت مػُىت و بىاؾؼت  و نض جباًيذ آعاء الباخشين و اإلاهخمين خُى هظا اإلاىطىع و خاُو ًل منهم صعؾخه مً ػاٍو

و لػل اإلاىهج الظي خظي باالهخمام ألايبر، زالُ الػهىص ألازيرة، هى اإلاىهج . مىهج مدضص ٌػٌـ هظغجه بلُه

الخىاقهي الظي ججؿض مً زالُ حهىص غضة مىظماث وهُئاث لػل ؤبغػها لجىت اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت التي 

و بصضاع مجمىغت مً اإلاػاًير طاث البػض الضولي ، غغقذ باإلاػاًير  ؾػذ إلخضار هظا الخىاقو غً ػٍغ

غ اإلاالُت   . IFRS/IASاإلاداؾبُت الضولُت و اإلاػاًير الضولُت للخهاٍع

 : خُث نؿمً هظا الكصل بلى بدشين 

اإلاداؾبت الضولُت : اإلابدث ألاُو 

    اإلاػاًير اإلاداؾبُت   الضولُت:  اإلابدث الشاوي
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 ملحاسبتل ادألاايتلل:  ملبححل ألاو 

سا صولُا، قةن الاهخمام باألبػاص الضولُت للمداؾبت ؾىاء غلى ًش غلى الغؾم مً ؤن جاع          اإلاداؾبت ٌػخبر جاٍع

ًاصًمي ظهغ قهؽ زالُ الػهىص الازيرة مً الهغن اإلااض ي، خُث صغذ الخاحت اإلالخت  اإلاؿخىي اإلانهي ؤو ألا

واإلاتزاًضة بلى وحىص هظام للمداؾبت الضولُت هظغ للمىاقؼ و الكىاثض الىاحمت غً اؾخسضامها باغخباع ؤصاة 

ت الضولُت الٌشيرة و اإلاخىىغت، و مً زم ؤلاقصاح غً اإلاػلىماث  لخىظُم و جغجِب و نُاؽ اإلاػامالث الخجاٍع

و ؾىداُو في هظا اإلابدث صعاؾت الجاهب الىظغي . 1اإلاالُت الىاشئت غنها و بًصالها للجهاث طاث الػالنت

للمداؾبت الضولُت مً زالُ الخؼغم إلااهُتها و ظغوف و ؤؾباب وشإجما زم الخػغض لألهضاف التي حؿعى 

. لخدهُهها و ؤهم اإلاىاطُؼ التي جدىاولها

 

ل ملحاسبيلل انظامجطورل:  ملطلبل ألاول

ُ  اإلاداؾبت ؤهمُت حػلذ           غ تهخم الضو  بهظا زصُصا اإلاٍلكت اإلاهىُت اإلاىظماث زالُ مً مػاًيرها بخؼٍى

غ ؤؾاؾِخان هُئخان حػانبذ قهض الػمل، ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في اإلاػاًير لخؼٍى ٍي اإلاػهض ألاولى ألامٍغ  ألامٍغ

غ بلى باصع الظي (AICPA) الهاهىهُين للمداؾبين  مػاًير مجلـ بػضه ومً 1993 غام مىظ اإلاداؾبت مػاًير جؼٍى

ش صعاؾت ولػل ، 1992 غام مىظ (FASB) اإلاالُت اإلاداؾبت  إلاػاًير حُض قهم في يبير بشٍل ٌؿاهم الهُئاث هظه جاٍع

ٌُت اإلاداؾبت  .ألامٍغ

ت ألاؾـ لضعاؾت غضًضة مداوالث الػشغون الهغن  شهض لهض  واضخا الاججاه هظا وبضي للمداؾبت، الىظٍغ

ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في  التي اإلاداؾبُت الهُئاث اوشاء ػغي  غً اإلاهىت بدىظُم بضاًت الخصىص، وحه غلى ألامٍغ

 البدث بلى ؤلاهخهاُ زم اإلاهىُت، ألاوؾاغ في غاما نبىال النذ مداؾبُت مباصت غً البدث البضاًت في مهمتها ًاهذ

ُ  هظا جم ولهض والهىاغض، ألاهضاف مً زابذ هظغي  هٍُل بلى بغضاصها في حؿدىض مداؾبُت غً مػاًير  في الخدى

 :ًلي قُما جخمشل مغاخل غبر البدث

 

 مً ألازير الغبؼ زالُ اإلاخدضة الىالًاث في اإلاداؾبت مهىت ظهغث:  1933مرحلتلمساهمتلإلاد رةلقبصلسنتل: أألاال

ُ  وحشٍلذ غشغ، الخاؾؼ الهغن  ٌُت الجمػُت هي مداؾبُت هُئت ؤو  American) الهاهىهُين للمداؾبين ألامٍغ

Association of Public Accountants)ٍي للمػهض ألاولى  الدؿمُت  التي ، (AICPA) الهاهىهُين للمداؾبين ألامٍغ

ًان ،1887في  ؤوشئذ ًاث غمل جىظُم في ألاؾاس ي ًخمشل صوعها و ىعى والًت صاصنذ ونض اإلاداؾبت، شغ  غلى هٍُى

                                            
1
 http://www.ruf.rice.edu/~sazeff/PDF/Horizons,%20Part%20I%20(print).pdf.  
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 ُ  إلاهىت بضاًت اغخبر ما وهظا اإلاػخمض، الهاهىوي للمداؾب اإلاؼلىبت اإلااهالث  لخدضًض ،1896غام  في ناهىن  ؤو

 1.اإلاخدضة الىالًاث في اإلاػخمضة اإلاداؾبت

ًاث اهدشاع ؾاهم ًاث وشاغ جىؾُؼ في بكاغلُت للملٌُت حضًض يشٍل 1900 ؾىت بػض اإلاؿاهمت شغ  الشغ

 مباصعة غلى لالغخماص ًان ونض اإلاداؾبُت، اإلاباصت صُاؾت غلى الخإزير في ؤلاصاعة صوع  جىامي زمت ومً حجمها، وهمى

ُ  بًجاص في ؤلاصاعة  2:الخالُت الىخاثج الػاعطت للمشاًل الخلى

 ت الخلكُت بلى اإلاماعؾاث ؾالبُت اقخهاع ُ  الػملُت الؼبُػت بؿبب الىظٍغ  اإلاػخمضة؛ للخلى

 اغخماص بلى ًاصي مما الايخماُ بلى الاقخهاع  ُ  اإلاشٍلت؛ لىكـ مسخلكت ومماعؾاث خلى

 باإلاصالح ًظغ وشغها ؤن بحجت الضزل ناثمت وشغ وغضم قهؽ اإلايزاهُت ناثمت غً ؤلاصاعة بقصاح 

 غملُا؛ مؿاولُتها وبزالء ؤلاصاعة وشاغ جهُُم ممٌىا ًًٌ لم وهٌظا الخىاقؿُت للماؾؿت،

 بت الخاطؼ الضزل جدضًض غلى الترييز بت مً الخسكُع بلى ًاصي بما للظٍغ  الضزل؛ طٍغ

 بًجاص و اإلاػهضة اإلاشاًل مػالجت ججىب  ُ  . قهؽ اإلااؾؿاث غمل حعي التي اإلاداؾبُت للمشاًل خلى

 يثرث يما اإلاالُت الهىاثم جدؿين بظغوعة اإلاؼالباث قٌثرث الغطا، غضم مً حىا الىطؼ هظا غً وشإ

 بًجاص زالُ مً واإلاؿاهمين اإلاؿدشمٍغً مصالح خماًت و ؤلاصاعة، طؿىغ مً اإلاداؾبين خماًت بظغوعة الىضاءاث

 اإلاجخمؼ اهخمام جؼاًض مدىعه حضًض اججاه ًدبلىع  بضؤ وهٌظا اإلاداؾبين، ػغف مً حػخمض مهبىلت مداؾبُت مباصت

غ والؿُاس ي الاؾدشماعي  غ وؤصواث اإلاداؾبت بخؼٍى  3اإلاالي الخهٍغ

ًاث ًاهذ للمهىت، ألاولى الؿىىاث مىظ ت، بالخضماث جهىم اإلاداؾبت شغ  جغيُب جخظمً التي الاؾدشاٍع

ًاث في مدخملت اؾدشماعاث مؼ الػالنت في الخدهي الخىظُمُت، الٌكاءة صعاؾاث للمصاوؼ، الخٍلكت ؤهظمت  ؤزغي  شغ

 الصػُض غلى ظهغ ونض. 4الخضنُو مؼ بالتزامً جهضم ما ؾالبا والتي لإلصاعة، ألازغي  الخضماث مً ومجمىغت

ًاصًمي ُ  ألا ت لبىاء مخٍاملت غلمُت مداولت ؤو  الكغوض حمُؼ جدضصث ؤؾاؾها غلى ، 1922 ؾىت للمداؾبت هظٍغ

 الاهخمام بضاًت بػض اإلاداولت هظه وحاءث اإلاػاصغ، اإلاداؾبي الىمىطج في مهبىلت الُىم ختى ماػالذ التي اإلاداؾبُت

غ ًاصًمي الجاهب بخؼٍى غ للمداؾبت ألا  الٌشير في اإلاداؾبت في صعاؾُت ومىاهج بغامج بىطؼ اإلاخػلهت ألامىع  وجؼٍى

 .5الجامػاث مً

  مر حصلجطورلمبادئل ملحاسبيت: ثانيا

                                            
1
 Zeff, A. S., (2003). How the US. Accounting Profession Got Where It Is Today: Part I, Accounting Horizons (Vol. 17, No. 03, September 2003). P. 190. 

Retrieved 14/11/2012 from  
2
ؿت    ماحؿخير مظيغة نؿىؼُىت، – الانخصاصًت بىالًت اإلااؾؿاث مً غُىت خالت صعاؾت الانخصاصًت اإلااؾؿت في الضولُت اإلاداؾبت مػاًير جؼبُو ؤزغ ،2010ؾػاص  بىعَو

 23ص ، نؿىؼُىت مىخىعي حامػت . - الدؿُير، غلىم في ميشىعة ؾير
3
ؿت   23ص ، ؾػاص ، هكـ اإلاغحؼ الؿابو بىعَو

4
 Zeff, A. S., (2003), Op. Cit, P. 190. 

5
ؿت   .23ص  ؾبو طيغه، مغحؼ ،2010ؾػاص  بىعَو
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ًاصًمُت الٌخاباث يبير بشٍل خضصتها اإلاداؾبُت اإلاباصت ؾابها، ُ  الػامت؛ الصىاغُت واإلاماعؾاث ألا  وؤو

غام  ألاؾهم ؾىم  النهُاع هدُجت ؤؾاؾا وطلَ ،1930غام  بضؤث عؾمي ػابؼ طاث مباصت إلوشاء حاصة مداولت

غ بغضاص مخؼلباث ؾُاب بإن الىؼام واؾؼ ، وجصىع 1929  جكش ي في ؾاهمذ وصاعمت مىخضة مالُت جهاٍع

 ألاػمت التي هظه بزغ وغلى  1الانهُاع طلَ مؼ طعوتها بلؿذ والتي الؿاب الػهض في اإلاالُت ألاوعام في ؾىم  اإلاظاعباث

 مؿاًغة مالُت نىاثم جهضًم بلى - ؤلاقالؽ مً زىقا - اإلااؾؿاث مً يشير غمضث الػالمي، الغؤؾمالي الىظام ؤصابذ

ُ  نُمت عقؼ( خهُهتها ؾير غلى اإلااؾؿت جظهغ مداؾبُت بحغاءاث ازخُاع ػغي  غً للىانؼ  ألاعباح وػٍاصة ألاصى

 :الخالُت الىخاثج الىطؼ لظلَ ًان ونض واإلاؿاهمين، اإلاهغطين بمصالح ؤلاطغاع بلى ًاصي ما وهظا ،)صىعٍا

تها مً الخض ؤحل مً بها بالخهُض ؤلاصاعة جلتزم للمداؾبت، مباصت بىطؼ الضولت مؼالبت - ازخُاع  في خٍغ

ًؼالب  الظي 1933 ؾىت في ؤلاؾدشماعاث ناهىن  صضع خُث مصالخها، جسضم التي اإلاداؾبُت ؤلاحغاءاث

ألاوعام  ناهىن  وصضع خٍىمُت، لجىت بشغاف جدذ للبُؼ اإلاػغوطت الجضًضة اإلاالُت ألاوعام بدسجُل

لذ والتي 1934 ؾىت (SEC) والبىعصت اإلاالُت ألاوعام لجىت بوشاء جم يما وجباصلها، اإلاالُت  لها مهمت ؤًو

ًاث اإلاداؾبي ؤلاقصاح ومظمىن  اإلاداؾبُت ؤلاحغاءاث جدضًض يما  البىعصت، في جخػامل التي للشغ

 . طلَ غً اإلاهىت عجؼ خاُ في للمداؾبت مػاًير بصضاع مباشغة ؾدخىلى ؤنها 1938  ؾىتSEC ؤغلىذ

اإلاداؾب ومضم  مغيؼ وحػغض ؤلاقالؽ، خىاصر وجىالي ألاػمت لخضور هدُجت اإلاهىُت اإلاىظماث صوع  جؼاًض -

ت لدشٍل مىظماث بػظها مؼ جخدض الصؿيرة اإلاداؾبُت اإلاهىُت اإلاىظماث قإزظث للخؼغ، الخؿاباث  نٍى

 الايخكاء مهىخه صون  جىصُاث غلى ٌػخمض اإلاداؾب ؤصبذ خُث اإلاداؾبي، الػمل جىحُه في صوعا جلػب

 .بها ٌػمل التي ؤلاصاعة بخػلُماث

 1973منلسنتل: مر حصلإلانشاءل ملعاييرل: ثااثا

 اإلاداؾبت، مػاًير بةصضاع اإلاٍلكت الغؾمُت الهُئت هى FASB وؤصبذ ؛ Wheat لجىت جىصُاث AICPA جبنى

غ غملُت حػل خُث  لخصغف هخاج هى اإلاػاًير بصضاع ؤن واغخبر واحخماعي، ؾُاس ي ػابؼ طاث غملُت اإلاػاًير جؼٍى

 لظؿىغ APB وزظىع جديز طض اإلاٌشكت الاهخهاصاث خمالث بػض وطلَ مىؼهي، اؾخيخاج ًىهه مً ؤيثر ؾُاس ي

ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في اإلاؿُؼغة الخضقي مٍاجب غ ؤن يما .ألامٍغ  نُىصا جمشل ألنها احخماعي، نغاع هى اإلاػاًير جؼٍى

 FASB جٍلُل مً بضال ؤهه بلى ؤلاشاعة وججضع .اإلاػىُت ألاػغاف مً مهبىلت جٍىن  ؤن ًجب لظلَ الؿلىى، غلى

لت اإلاهمت هجض ؾابها، APB مؼ خضر يما اإلاداؾبُت اإلاباصت جدضًض بمهمت ً هما حاهبين جظم بلُه اإلاًى  ؤلاػاع جٍٍى

ت اإلاكاهُمي ُ  الاهخمام ؤن ؤي الػملي، الخؼبي مػاًير وبصضاع اإلاداؾبت، لىظٍغ  اإلاداؾبُت اإلاباصت جدضًض مً جدى

 اؾخسضم خُث غلمُا، مىهجا واصضاعاجه صعاؾاجه في FASB اؾخسضم ونض واإلاػاًير، واإلاكاهُم ألاهضاف جدضًض بلى

                                            
1
 Bragg, S. M. (2010). GAAP 2011: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. P. 

02. 
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غ ؤهضاف وصعاؾت اإلاكاهُمي ؤلاػاع جدضًض في الاؾخيباػي اإلاىهج  في الاؾخهغاجي اإلاىهج اؾخسضم بِىما اإلاالُت، الخهاٍع

 1.الػملي الخؼبي مػاًير بصضاع

لت اإلاهام جىكُظ ؤحل مً FASB بظلها التي الجهىص هخاثج ًسص قُما ؤما  بػاع بىاء اؾخؼاع قهض بلُه اإلاًى

غ هامت ناغضة شٍل مكاهُمي ت لخؼٍى  بُاهاث زماهُت آلان ؾاًت بلى 0398 ؾىت مىظ ؤصضع بط اإلاداؾبت، هظٍغ

 غلى ًىؼىي  مخٍامل هظام " ؤهه غلى للمداؾبت اإلاكاهُمي ؤلاػاع غغف ،خُث (FACs) اإلاالُت اإلاداؾبت إلاكاهُم

غ الهىاثم جدضًض ؤهضاف ىقغ البضاًت، ههؼت باغخباعها اإلاالُت والخهاٍع  جدضًض غلى حؿاغض التي اإلاكاهُم ٍو

غً  صضع قهض الػملي الخؼبي إلاػاًير ،وباليؿبت " ألاهضاف لهظه حؿخجُب التي اإلاػلىماث اإلاداؾبُت زصاثص

 بالخػضًل غمىما اإلاهبىلت اإلاداؾبُت اإلاباصت جىاولذ2، (FASs) اإلاالُت اإلاداؾبت  مػُاع168 آلان ؾاًت بلى اإلاجلـ

ت صعاؾاث اإلاجلـ غً صضع يما والخىطُذ، الصُاؾت وبغاصة  وجىطُذ بةصضاعها ًهىم التي للمػاًير جكؿيًر

ُ  جؼبي وؤؾلىب مظمىن   اإلاؿدشمغون منها ٌؿخكُض مػلىماث جىقير هى منها والهضف APB ، 2 مً اإلاهترخت الخلى

 FASB اؾخسضام .ممازلت نغاعاث واجساط الاثخمان باالؾدشماع، يهخم ممً وؾيرهم الضاثىىن، واإلادخملىن، الخالُىن 

 ألاؾـ ٌشٍل خُث اإلاغخلت، هظه في اإلاخدضة الىالًاث في اإلاداؾبُت اإلاػاًير لىطؼ هامت ميزة هي اإلاكاهُمي ؤلاػاع

غ اإلاداؾبت مػاًير غليها حؿدىض التي  .3 اإلاالي والخهٍغ

ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في واضح اججاه اإلااض ي الهغن  في ظهغ بإهه مالخظت ًمًٌ ؾب ما ؤؾاؽ غلى  ألامٍغ

ً هدى ت صُاؾت في ججؿض ونض الىظغي، اإلاداؾبت بػاع جٍٍى  ؤهضاف جدهي في بها الاؾترشاص ًخم غلمُت هظٍغ

 مهمت حػل الكغصي وبالؿلىى البُئُت باإلاخؿيراث الىسي واعجباػها اإلاداؾبُت اإلاػغقت ػبُػت لًٌ اإلاداؾبت،

 هظه جدهي في قشلها بزغ غلى الهُئاث مً الػضًض حػانب بلى ؤصي ما وهظا للؿاًت صػبت غملُت اإلاداؾبي الخىظُم

 . 4 اإلاهمت

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
ؿت   25ص ؾبو طيغه، مغحؼ ؾػاص ، بىعَو

2
 Choi, F.D., & Meek, G. K. (2008), International Accounting (6th ed.), New Jersey: Pearson Education Inc. P. 118 

3
ؿت    26ص ؾبو طيغه، مغحؼ ؾػاص ، بىعَو

4
 25ص هكـ اإلاغحؼ الؿابو،  
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 :  ماهيتل ملحاسبتل ادألاايت:  ملطلبل اثاني

اإلاىطىع ،  لهض شهضث الػهىص ألازيرة اهخماما يبيرا باإلاداؾبت الضولُت ججلى بىقغة ألاصبُاث التي جؼغنذ لهظا

ؾير ؤن هظه ألاصبُاث لم جخكو غلى حػٍغل مدضص و شامل لهظا اإلاكهىم ، و طلَ ًجؼ ؤؾاؾا بلى اإلاجاالث 

 .اإلاخىىغت التي ًخظمنها و ألاوحه الػضًضة التي ًمًٌ جىاوله مً زاللها و التي حػٌـ هظغة الباخشين له

ػت في بِئت ألاغماُ  قهىاى مً ًىظغ للمداؾبت الضولُت يخؼىع مىؼهي للمداؾبت هدُجت الخؿيراث الؿَغ

قمً هظا اإلاىؼلو ًمًٌ حػٍغل اإلاداؾبت الضولُت غلى ؤنها ؤخض الكغع اإلاداؾبُت . الضولُت زالُ الػهىص ألازيرة

التي حػٌـ ؤخضر مغخل جؼىع الكٌغ اإلاداؾبي للخغوج مً هؼام اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ؤلانلُمُت بلى مىاحهت 

 .1اإلاشاًل اإلاداؾبُت طاث البػض الضولي

و ًىظغ باخشىن آزغون بلى اإلاداؾبت الضولُت اهؼالنا مً بػضها الػالمي الظي ٌؿعى إلخضار جىاقو ؤو جىخُض 

اث مدشاهبت مً خُث ؤلاقصاح و  للمباصت و اإلاماعؾاث غلى اإلاؿخىي الضولي للخصُى غلى ػغم و مؿخٍى

ًاملت للمباصت  الهُاؽ ، ؤي ؤن الضوع ألاؾاس ي للمداؾبت الضولُت مً هظا اإلاىظىع ًخمشل في بًجاص مػاًغة 

 اإلاداؾبت الضولُت غلى ؤنها مجمىغت Jeaningو في هظا ؤلاػاع ٌػغف . اإلاداؾبُت جٍىن مهبىلت غلى هؼام غالمي

قُػغقها   Weirich ؤما2مً اإلاػاًير اإلاداؾبُت اإلاىخضة و اإلاهبىلت صولُا يهضف بخٍام اإلاماعؾت الػملُت للمهىت

، و ًمًٌ جإؾِـ ووطؼ مباصت  بهىله اإلاداؾبت الضولُت حػخبر هظام غالمي ًمًٌ بنغاعه و جؼبُهه في ًل الضُو

ٌُت اإلاباصت و اإلاماعؾاث ًخم  مداؾبُت مهبىلت غاإلاُا غلى هؼام واؾؼ يخلَ اإلاىحىصة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غا خو جٍىن نابلت للخؼبُو في ًل صُو الػالم  .3جؼٍى

و في خين هىاى مً ٌػغقها غلى ؤهىا هظام مً ألاهظمت الضولُت التي جخبىاها جؼبُو  حمُؼ صُو الػالم غً ػٍغ

مجمىغت مً اإلاباصت و اإلاػاًير اإلاداؾبُت اإلاهبىلت نبىال غاما غلى اإلاؿخىي الضولي ، مؼ جدضًض ألاؾالُب 

و غلُه ًمًٌ الهُى ؤن اإلاداؾبت . والؼغم اإلاشخهت مً جلَ اإلاباصت و اإلاػاًير و جؼبُهاتها في حمُؼ البلضان

، و هظا الىظام ًإزظ شٍل مجمىغت مً اإلاباصت  الضولُت تهضف إلًجاص هظام شامل جخبىاه حمُؼ الضُو

خاؾبت الضولُت غلى ؤنها قغع مً قغعوع اإلاداؾبت يهخم المو غلُه ًمًٌ اغخباع ، اإلاداؾبُت اإلاهبىلت نبىال غاما

بضعاؾت الكغطُاث و اإلاكاهُم و ألاؾـ و الهىاغض اإلاداؾبُت اإلاؼبهت في الضُو اإلاسخلكت والخدغي غً ؤؾباب 

 4 :مً زالُ جىطُذ اإلاىهج الظي جدبػه و الظي ًهىم غلى الخؼىاث الخالُت  وغغقها آزغ. ازخالقها

                                            
1
اض ؾؼُل)غاصُ غاشىع ، ؤزغ جؼبُو اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت غلى مدخىي اإلاػلىماحي للهىاثم اإلاالُت   ، عؾالت ماحِؿتر ، نؿم غلىم  (صعاؾت خالت مجخمؼ الٍغ

 .5ص - 2006-2005الدؿُِت ، حامػت غماع زلُجي ، ألاؾىاغ ، 
2
ؾػُضي ًديى ، ؤوصُل لخظغ ، ؤهمُت جؼبُو مػاًير اإلاداؾبت الضولُت في جدؿين حىصة ؤلاقصاح اإلاداؾبي ، بدث مهضم في اإلالخهى الضولي خُى الىظام اإلاداؾبي  

 6 ص 2011 صٌؿمبر 14-13الخدضي ، حامػت ؾػض صخلب ، البلضًت : اإلاالي في مىاحهت اإلاػاًير الضولُت للمداؾبت واإلاػاًير الضولُت للمغاحػت 
3
ض ، اإلاداؾبت الضولُت واوػٍاؾاتها غلى الضُو الػغبُت الؼبػت ألاُو ، بًتراى للؼباغت واليشغ والخىػَؼ ، الهاهغة ،     15 ص 2005مدمض مبروى ؤبى ٍػ

4
  29 ص 2010مىهج غلمي للمشاًل اإلاداؾبُت وخلىلها الؼبػت ألاولى ، صاع اإلاىاهج لليشغ والخىػَؼ ، غمان : ؾػىص حاًض الػامغي ، اإلاداؾبت الضولُت  
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 بصعاى الخباًً في ألاهظمت اإلاداؾبُت صولُا؛ -

  قهم اإلاباصت و الؼغم اإلاداؾبُت لٍل صولت غلى خضة؛ -

 . الهضعة غلى جهُُم ؤزغ الازخالف في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت غلى الهىاثم اإلاالُت -

كاث حشمل حمُؼ ااإلاجاالث ؾابهت الظيغ ، في هظا ؤلاػاع غغف صييما خاُو باخشىن ازغون جو خاؾبت المم حػٍغ

 1 :الضولُت غلى ؤنها 

 اإلاداؾبت غلى اإلاػامالث و الصكهاث الضولُت؛ -

 بحغاء مهاعهاث للمباصت اإلاداؾبُت في البلضان اإلاسخلكت؛ -

 غمل الخىاقو بين اإلاػاًير اإلاداؾبُت اإلاسخلكت غبر صُو الػالم؛ -

 .جىقير اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ألؾغض الغنابت غلى ألاغماُ و الخجاعة الػاإلاُت -

مما  و مما ؾبو ًمًٌ الهُى ؤن حػضص حػاٍعل و مجاالث اإلاداؾبت الضولُت ؤغؼاها احؿاغا و مغوهت يبيرة،

ت إلاػالجت الهظاًا اإلاخىىغت التي جؼغخها اإلاماعؾت اإلاداؾبُت غلى اإلاؿخىي الضولي،  ؤيؿبها ألاصواث الظغوٍع

ػت التي ميزث الانخصاص الػالمي  .هظه الهظاًا اػصاصاث خضتها زالُ الػهىص ألازيرة هدُجت الخؼىعاث الؿَغ

 

 .لألاأهد فهاأسبابلظهورل ملحاسبتل ادألاايت: اح ملطلبل اثا

 2نشأةل ملحاسبتل ادألاايتل: أألاال

ي ميزث بِئت ألاغماُ الضولُت التي اججهذ هدى الػىإلات زالُ الػهىص ألازيرة نض ؤظهغث ثبن الخؿيراث اُ         

، مما ؤصي بلى ظهىع مىاطُؼ و مشاًل مداؾبُت حضًضة  الازخالقاث في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بين الضُو

و غلُه ًمًٌ جهؿُم غىامل ظهىع اإلاداؾبت الضولُت . اؾخضغذ جىؾُؼ هؼام اإلاداؾبت مً ؤحل الخصضي لها

ُ : بلى   .غىامل بُئُت و غىامل مخػلهت بازخالف اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بين الضو

 باغخباع مً الػلىم الاحخماغُت جغجبؽ اإلاداؾبت بالبُئُت اإلادُؼت بها خُث بن جؼىع : اعو مصل ابيئيت .1

هظه البِئت ًاصي بلى جؼىع اإلاداؾبت ، و مً بين الػىامل البُئُت التي ؾاهمذ في ظهىع اإلاداؾبت 

 :يغطالضولُت ًمًٌ ن

ًاقت اليشاػاث التي جاصي لخضقو الؿلؼ و الخضماث و  :  عماول ادألاايت- ؤ ًشير مصؼلح ألاغماُ الضولُت بلى 

عؤؽ اإلااُ مً صولت بلى ؤزغي ، خُث جظم ًل ألاغماُ التي جهىم بها ماؾؿت ما صازل صولخين مؿخهلخين ؤو 

بن الازخالف بين ألاغماُ الضولُت و ألاغماُ اإلادلُت ًخمشل في البِئت الخاعحُت . 3ألاغماُ بين هاجين الضولخين

                                            
1
 29 ؾػىص حاًض الػامغي، هكـ اإلاغحؼ الؿابو، ص  

2
 . 27 .ص 2012.الجؼاثغ حامػت صيخىعاه، ؤػغوخت الضولُت، اإلاالي الابالؽ مػاًير هدى الجضًض الخىحه خىاؽ،  صالح  

3
 32-27 صالح خىاؽ، هكـ اإلاغحؼ الؿابو، ص ص  
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لٍل منهما، بدُث بها ججاوػث ألاغماُ الخضوص الهىمُت حؿيرث البِئت بٍاقت غىاملها الؿُاؾُت و الهاهىهُت 

 .والانخصاصًت، مما ًكغض اؾخجاباث جىظُمُت وؾلىيُت جىصي بلى بغؼاء هظه ألاغماُ صكت ألاغماُ الضولُت

و ًمًٌ جدضًض غضه ؤؾباب الػصًاص حجم ألاغماُ الضولُت زالُ الػهىص ألازيرة منها حػافي نىي الانخصاص في 

الضُو  مىخصل الشماهِىاث، مػضالث الىمى اإلاخدههت في الضُو الىامُت، جدؿً ألاصاء الانخصاصي في بػع

اصة غضص الضُو اإلاخهضمت اإلاؿدشمغة في  ًاإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة، ٍػ الىامُت، ظهىع بػع اإلاىظماث الضولُت 

اصة غضص الاهضماحاث الانخصاصًت، جؼىع وؾاثل الىهل  ت)الخاعج ، ٍػ ت والبدٍغ ت  الىانالث الضخمت البًر و الجٍى

 .(....و ظهىع الىؾاثؽ ؤلالٌتروهُت

لهض ؤصث هظه الخصاثص الجضًضة لالنخصاص الػالمي لظهىع مشاًل مداؾبُت حضًضة يترحمت الػمالث 

ًان لؼاما غلى اإلاداؾبت الضولُت الخصضي لها ومداولت مػالجتها  ألاحىبُت و غملُاث الصغف ألاحىبي و بالخالي 

ًاث الىلُضة "حػغف الشغيت مخػضصة الجيؿُاث غلى ؤنها  :  اشركاثلمتعددةل لجنسياث- ب مجمىغت مً الشغ

ؤو الخابػت التي ًؼاُو ًل منها وشاػا بهخاحُا في صولت مسخلكت، و جخمخؼ ًل منها بجيؿُت مسخلكت، وجسظؼ 

ًاث الخابػت ًلها في بػاع بؾتراجُجُت غاإلاُت  لؿُؼغ شغيت واخض وهي الشغيت ألام، و هي التي جهىم بةصاعة الشغ

 .مىخضة 

ًاث مخػضصة الجيؿُاث ٌػىص بالضعحت ألاولى بلى الاؾخػاصة مً اإلاؼاًا التي جدُدها  و ًمًٌ الهُى ؤن اهدشاع الشغ

 1 :غملُت الخىػً في ؤمايً غضًضة و التي مً بُنها 

ت زاصت بػض ألاػماث  الىكؼُت  - ً يهضف الخدٌم في اإلاىاص ألاولُت و الؼانٍى  الهغب مً مصاصع الخمٍى

 التي غغنها الػالم نهاًت الهغن اإلااض ي؛

 الهغب مً ؤؾىام جصٍغل اإلاىخجاث و البلضان التي جخميز باهسكاض جٍالُل غىامل ؤلاهخاج و طػل  -

 الهُىص الاحخماغُت؛

  جسكُع جٍلكت ؤلاهخاج هدُجت اهسكاض جٍالُل الىهل و الغؾىم الجمغيُت؛ -

 الهغوب مً اإلاهاًِـ الخهىُت اإلادشضصة في الضُو اإلاخؼىعة يمهاًِـ خماًت البِئت و اإلاؿتهلَ؛ -

اصة خصتها الؿىنُت والخُلىلت صون اؾدُالء اإلاىاقـ غلى ألاؾىام ألاحىبُت و  - عؾبت اإلااؾؿت في ٍػ

 مصاصع اإلاىاص الخام؛

ل مً ألاؾىام اإلاالُت الضولُت، زاصت في ظل مدضوصًت قغص الخصُى  -  الىصُى بلى مصاصع الخمٍى

 .غليها مً ألاؾىام اإلادلُت

                                            
1
ُ  الضولي الػلمي اإلالخهى اإلاداؾبُت، اإلاػلىماث جدؿين في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير صوع  غالء،  وبىنكت ٍعاض ػالس ي صالح، خمُضاجى   "الجؼاثغ في اإلاداؾبي الاصالح" :خى

 163  .ص .وعنلت حامػت ، 2000 هىقمبر 03 و 92 ًىمي
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لهض ؤصي الخىحه الصىؼ هدى غىإلات ألاؾىام اإلاالُت ، و التي حشمل ؾىم الػمالث  :  سو قل ملاايتل اعامليت- جـل

و ؤؾىام ألاؾهم و الؿىضاث و الهغوض و ألاوعام اإلاالُت ألازغي، بلى زىعة مالُت هاثلت في غالم ألاغماُ، خُث 

ؤصبذ حجم هظه ألاؾىام وجإزيرها و ما بها مً غالناث و نىي قاغلت و ؤصواث مالُت حضًضة مسخلكت جماما غما 

ً. ًاهذ غلُه في مىخصل الهغن   .الػشٍغ

ًان لخدغع الهؼاع اإلاالي مً الهُىص التي حػُو اوؿُاب ألامىاُ بين الضُو و جدؿً ألاصاء اإلاالي هدُجت  و نض 

جؼىع الهىضؾت اإلاالُت و الاؾخسضام اإلاىؾؼ لالبخٍاعاث اإلاالُت، مشل ألاصواث اإلاالُت اإلاشخهت، و يظا زىعه 

ؼ هظا الخىحه، و بما ؤن بخضي الىظاثل اإلاهمت للمػلىماث  الاجصاُ و الخٌىىلىحُا الغنمُت بالـ ألازغ في حػٍؼ

اإلاالُت هي اإلاؿاغضة غلى الخسصُص ألامشل لغؤؽ اإلااُ قةن همى ؤؾىام عؤؽ اإلااُ الػاإلاُت نض ؤغؼى ؤهمُت 

 .1يبيرة إلاىطىع اإلاداؾبت الضولُت

ٌػغف الىظام الىهضي الضولي غلى ؤهه غباعه غً مجمىغت اإلاٍُاهيزماث و الخؼبُهاث  : انظامل انقديل ادألالي- د

ل الػملت باغخباعها وؾُلت صغف لضولت ما  الػملُت الخاصت بمسخلل الهُئاث اإلاالُت التي جمًٌ مً جدٍى

 ُ ت للؿلؼ و الخضماث بين الضو و نض ؤصي . مهابل غملت صولت ؤزغي، مما ٌؿمذ بالهُام باإلاباصالث الخجاٍع

ل خلها للمداؾبت الضولُت لػل مً ؤبغها جظبظب  الىظام الىهضي الضولي بلى بغوػ الػضًض مً اإلاشاًل التي ؤًو

 .ؤؾػاع صغف الػمالث اإلاسخلكت

هت التي حػمل بها مىظماث ألاغماُ  :ثورةلجكنواوجيال ملعلوماث- ه لم ًاصي الخؼىع الخٌىىلىجي بلى حؿُير الؼٍغ

قدؿب بل ؤصي ؤًظا بلى حؿُير ؤهىع ألاغماُ التي جهىم بها، يما لػب هظا الخؼىع صوع بالـ ألاهمُت في حؿهُل 

و الخؿلب غلى الخىاحؼ اإلاٍاهُت والؼماهُت ،  غملُت الاجصاُ مما ؾهل اهضماج و جٍامل ألاؾىام اإلاالُت غً ػٍغ

و هظا ما ؤصي بلى ؾهىلت جضقو عئوؽ ألامىاُ بُنها، يما ؤزغ بشٍل يبير غلى اؾتراجُجُاث الاجصاُ اإلاالي التي 

 .جدبػها اإلااؾؿاث

اإلاداؾبت الضولُت و ببغاػ ؤهمُخه و بًجاص خلُى مىطىع في بزغاء البدث الػلمي ؾاهم   : ابححل اعلمي- ألا

 .للػضًض مً اإلاشاًل التي جؼغخها مماعؾت اإلاداؾبت غلى اإلاؿخىي الضولي

ًاهذ ماؾؿاث اإلاداؾبت الضولُت ؤُو ػغف جإزغ باإلاشاًل التي ػبها  :مؤسساثل ملحاسبتل ادألاايت- ز لهض 

اإلاماعؾت اإلاداؾبُت غلى اإلاؿخىي الضولي، بدُث خخم غليها ازخالف ألاهظمت اإلاداؾبُت بين الضُو ؤن جخمخؼ 

بةصعاى ومػغقت واؾػت وقهم غالي لهظه ألاهظمت غلى مؿخىي ًل صولت، و هظا ما زلو لها ؤغباء بطاقُت زاصت 

ًان مً الؼبُعي ؤن جٍىن هظه اإلااؾؿاث ؤُو مً ًخدغى في اججاه بًجاص  ً مىظكيها، لظا  مً هاخُت جٍٍى

 .خلُى لهظه اإلاشاًل ولكذ الىظغ إلاىطىع اإلاداؾبت الضولُت

                                            
1
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 1 ختتالل يل ملمارساثل ملحاسبيتل ييل ادألاو : ر بعا

سُت و الاحخماغُت و الخىظُمُت و التي  بن اإلاداؾبت هي هخاج جكاغالث مػهضة للػىامل الانخصاصًت و الخاٍع

بن ازخالف هظه الػىامل بين الضُو نض ؤصي بلى . حػٌـ الاخخُاحاث الىػىُت اإلاىخظغ مً اإلاداؾبت ؤلاحابت غنها

ازخالف ػغم و ؤؾالُب اإلاػالجت اإلاداؾبُت و ؤهضاف الهىاثم اإلاالُت مً صولت ألزغي، و مؼ جؼىع و حؿاعع 

خغيت الخجاع الضولُت و اػصهاع و جؼىع ألاؾىام اإلاالُت في ظل الاهكخاح الظي غغقه الػالم ظهغث الخاحت لخهلُل 

ب بين ألاهظمت اإلاداؾبُت اإلاسخلكت ومً بين الػىامل اإلاكؿغة لهظا الازخالف  هظه الازخالقاث و مداولت الخهٍغ

 :ًمًٌ طيغ ما ًلي

جلػب اإلاخؿيراث ألاؾاؾُت للبِئت الانخصاصًت يؼبُػت الىظام الانخصاصي و صعحت :  ابيئتل قتفاديت- أ

اث الضزل و مػضالث الىمى و الخضخم و الىكهاث و مؿخىي الصاصعاث صوع عثِؿُا  الخضزل الخٍىمي و مؿخٍى

ًان لهظه اإلاخؿيراث ؤزغ يبير في ازخالف  في جدضًض الىظام اإلاداؾبي و طبؽ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ، و نض 

ًاهذ الخىمُت الانخصاصًت لبلض ما مخضهُت قةن طلَ ؾِىػٌـ غلى  ألاهظمت اإلاداؾبُت بين الضُو ، قةطا 

ت و بالخالي قؿٍُىن الىظام اإلاداؾبي بؿُؼا ، و ًلما ػاص حجم  مدضوصًت ألاوشؼت الصىاغُت و الخجاٍع

غ ؤؾالُب مداؾبُت حضًضة، مما  ت و حػهضث الػالناث الانخصاصًت ؤصي طلَ بلى طغوعة جؼٍى الػملُاث الخجاٍع

 .ًجػل اإلاداؾبت ؤيثر جهضما

ًاث :  انظمل اقانونيتلألال لجبائيت- ب بن اإلاكاهُم اإلاداؾبُت مغجبؼت بالىظم الهاهىهُت والظغبُت قهىاهين الشغ

لها جإزير يبير غلى ؤؾالُب جؼبُو نىاغض و مباصت اإلاداؾبت ، و هظغ الزخالف هظه - الهاهىن الخجاعي مشال— 

 .الهىاهين بين الضُو قةن طلَ ؾُاصي بلى ازخالف ألاهظمت اإلاداؾبُت ؤًظا

 قدؿاباث ؤما الازخالف اإلاداؾبي مً اإلاىظىع الجباجي قُػىص ؤؾاؾا إلجبؼ مضعؾخين مسخلكخين في هظا اإلاجاُ،

 طلَ الغبذ في صُو اإلاىظىمت ؤلاهجلىؾٌؿىهُت مؿخهلت جماما غً الخؿاباث الاحخماغُت، و غلى الػٌـ مً

 اب الغبذ في اإلاىظىمت الكغاهٍىقىهُت ًهخض ي صمج مداؾبت اإلااؾؿت بالهىاغض الجباثُت هظغا إلعجباغؽقةن ح

خؿاب الغبذ الخاطؼ بهظه الهىاغض و التي ال ؾدبػض مً هظا الغبذ بال ألاغباء اإلاسجلت مداؾبُا 

ًخمشل غىصغ الازخالف مً هظا اإلاىظىع في ػبُػت ألاػغاف التي جٍىن مدل  :طرقلجمويصل ملؤسست- جـ

غ وؤلاقصاخاث اإلاداؾبُت، وهىا ؤًظا ًظهغ الكغم واضخا بين الىمىصج  الاهخمام مً ؤحل جىحُه الخهاٍع

الكغهٍىقىوي وؤلاهجلىؾٌؿىوي، قكي اإلاىظىمت ؤلاهجلىؾٌؿىهُت حػض ألاؾىام اإلاالُت اإلاصضع ألاؾاس ي الظي 

لُت ، هظا الخىحه هدى ألاؾىام اإلاالُت ًازغ بشٍل ؤؾاس ي غلى  حػخمض غلُه اإلااؾؿت لخىقير اخخُاحاتها الخمٍى

ً باغخباعهم ؤهم ألاػغاف الكاغلت في  ؤهضاف اإلاداؾبت التي تهخم في هظا الىمىطج بخلبُت اخخُاحاث اإلاؿدشمٍغ

                                            
1
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 .هظه ألاؾىام

ًازغ الىظام الؿُاس ي الؿاثض غلى اإلاكاهُم اإلاداؾبُت، قكلؿكت و ؤهضاف الىظام  : انظامل اسياس ي- د

الؿُاس ي في ؤي بلض جدضص ؾُاؾاجه الانخصاصًت و بالخالي ؤهظمخه اإلاداؾبُت ،يما جازغ بػع اإلاخؿيراث 

ًاالؾخهغاع الؿُاس ي و صعحت البيرونغػُت و صعحت الكؿاص الؿُاس ي غلى ألاهظمت و اإلاماعؾاث  الؿُاؾُت 

 .اإلاداؾبُت

جازغ بػع الػىامل اإلاغجبؼت بشهاقت و نُم اإلاجخمؼ غلى اإلاماعؾت اإلاداؾبُت، مما ًاصي بلى  : عو مصلثقافيت- ه

، و مً ؤهم هظه الػىامل  : ازخالف ألاهظمت اإلاداؾبُت بين الضُو

ً اإلاداؾبي؛ -  مؿخىي الخػلُم والخٍٍى

 مؿخىي و مٍاهت البدث الػلمي الخؼبُهي؛ -

 اإلاؿخىي الشهافي للمجخمؼ و الىظغة التي ًبضيها اججاه ألاوشؼت الانخصاصًت و مهىت اإلاداؾبت  -

. واإلاغاحػت

 1أهد الل ملحاسبتل ادألاايت: خامسا

بن زصىصُت البِئت التي ؤصبدذ حػمل قيها اإلاداؾبت و التي جخميز بػضم ججاوـ قئاث مؿخػملي الهىاثم 

اإلاالُت و ازخالف لؿاتهم و زهاقاتهم وغمالتهم خخم غليها الخؼىع مً ؤحل الاؾخمغاع في ؤصاء صوعها في جىقير 

و غلُه قهض غغقذ اإلاداؾبت ؤهضاقا حضًضة جخمشل في جهضًم اإلاػلىماث . اإلاػلىماث الالػمت الجساط الهغاع

اإلاالثمت و الهابلت للكهم و الخدهو و اإلاهاعهت غلى اإلاؿخىي الضولي بلى اإلاؿخسضمين مً مسخلل ؤهداء الػالم 

إلاؿاغضتهم غلى اجساط الهغاعاث، و هظا ما حؿعى اإلاداؾبت الضولُت لخجؿُضه مً زالُ جدهُو غضة ؤهضاف 

 .غامت و زاصت

 :حؿعى اإلاداؾبت الضولُت لخدهُو غضه ؤهضاف غلى اإلاؿخىي الضولي منها : أهد الل اعامت- أ

 جهلُل صعحت الازخالف في ألاؾـ و الهىاغض و اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بين الضُو بهضف زضمت اإلاؿدشمغ  -

 و حؿهُل غملُت اإلاهاعهت؛

غ اإلاداؾبُت غلى الخىي الضولي؛ -  بًجاص بػاع هظغي و غملي ًدٌم اإلاماعؾاث و الخهاٍع

غ اإلاالُت  - مػالجت اإلاشاًل الىاججت غً ألاغماُ الضولُت زاصت ما حػلو بمشاًل الهُاؽ و بغضاص الخهاٍع

 و ؤلاقصاح؛

 جىقير مػلىماث مالثمت وطاث مصضانُت غلى اإلاؿخىي الضولي و حؿهُل نغاءه الهىاثم اإلاالُت مً ػغف  -

ً بؿع الىظغ غً حيؿُاتهم؛  اإلاؿدشمٍغ

                                            
1
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ًاث مخػضصة الجيؿُاث، مما ٌؿهل غملُت  -  ؾهىلت بحغاء الخدالُل اإلاالُت و جهُُم ألاصاء للشغ

ت  .اإلاكاطلت بين الكغص ؤلاؾدشماٍع

باإلطاقت لألهضاف الػامت حؿعى اإلاداؾبت الضولُت لخدهُو غضه ؤهضاف غلى اإلاؿخىي :  هد الل لخاصت- ب

 :اإلادلي و الخاص منها

 صعاؾت ألاهظمت اإلاداؾبُت في الضُو اإلاسخلكت للخػغف غلى جإزيرها غلى انصاصًاث اإلااؾؿاث و الضُو  -

 و ؤؾباب قشلها ؤو هجاخها و مً زم الخىصل بلى الىظم ألايثر مالثمت الخخُاحاتها؛

غ ألاهظمت اإلاداؾبُت اإلادلُت؛ -   الخىصل بلى ؤؾـ و نىاغض مداؾبُت صولُت ًمًٌ الاؾخػاهت بها لخؼٍى

  حػٍغل اإلاداؾبين و اإلاهخمين بإؾباب جؼبُو الىظم اإلاداؾبُت اإلاسخلكت في الضُو اإلاسخلكت؛ -

اصة الشهت في الهىاثم اإلاالُت غلى الؿخىي الضولي؛ -  حؿهُل غمل ماؾؿاث اإلاغحػت الضولُت و بالخالي ٍػ

 .صعاؾت ألاهظمت اإلاداؾبُت اإلادلُت و بظهاع ههاغ حشابهها و ازخالقها و ؤؾباب طلَ الازخالف -
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  ملعاييرل ملحاسبيتل ادألاايت:  ملبححل اثانيل

   ظهغث فى مىخصل الؿبػُيُاث مً الهغن اإلااض ى و طلَ هدُجت لخىخُض اإلاػالجت اإلاداؾبُت و اؾدبػاص 

الخىانع الهاثم في غلم اإلاداؾبت في الضُو ألازغي ،قخػضصث اإلاػالجاث اإلاداؾبُت لىكـ الظاهغة في اإلااؾؿت 

ض مً الاؾدشماعاث الخاعحُت قهض ؤصي بلى  الىاخضة و جماشُا مؼ الاهكخاح الانخصاصي الػالمي و اؾخهؼاب اإلاٍؼ

 .1طغوعة وطؼ مػاًير صولُت مداؾبُت جلهى الهبُى الػام، و حؿهل غملُت الخباصُ بين الىخضاث اإلاداؾبُت

 

 .نشأةلألاجطورل ملعاييرل ادألاايتل ملحاسبيتلألاأهميتها:  ملطلبل ألاول

 2ماهيتل ملعاييرل ملحاسبيتل ادألاايت:أألاال

          ًمًٌ حػٍغل اإلاػاًير الضولُت اإلاداؾبُت بإنها هماطج ؤو اعشاصاث غامت جاصي بلى جىحُه و جغشُض 

.  اإلاماعؾت الػملُت في اإلاداؾبت و الخضنُو ؤو مغاحػت الخؿاباث

  وبظلَ جسخلل اإلاػاًير غً ؤلاحغاءاث قاإلاػاًير لها صكت ؤلاعشاص الػام ؤو الخىحُه بِىما جدىاُو ؤلاحغاءاث 

نُام اإلاضقو بجمؼ و : الصُؿت الخىكُظًت لهظه اإلاػاًير في خاالث جؼبُهُت مػُىت ،قمً مػاًير الخضقو مشال

م ؤصلت ؤلازباث جمهُضا إلبضاء عؤًه بالهىاثم اإلاالُت و مً ؤلاحغاءاث الخىكُظًت لهظا اإلاػُاع هى بعؾاُ  جهٍى

م نابلُت جدصُل الضًىن ،يما ًمشل ؤلاقصاح الػاصُ ؤُو مػاًير  مصاصناث بًجابُت ؤو ؾلبُت للمضًىين لخهٍى

اإلاداؾبت لًٌ ؤلاحغاء الخىكُظي هى يخابت مالخظت غلى متن ميزاهُت الضغاوي اإلاغقىغت طض الشغيت و جظهغ 

 :الخاحت للمػاًير الضولُت اإلاداؾبُت مً زالُ

  جدضًض و نُاؽ ألاخضار اإلاالُت للميشإة قبضون اإلاػُاع اإلاداؾبي ال ًمًٌ الىصُى بلى هخاثج ؾلُمت و

 صنُهت

  هت اإلاىاؾبت في غضص مً الؼغم هت اإلاىاؾبت للهُاؽ، و ًالخظ بإن اإلاػُاع ًدضص الؼٍغ جدضًض الؼٍغ

 .التي نض ٌشاع بليها

 ؤما الجىاهب التي حػاب غليها اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت جاصي بلى.  حؿاغض غلى اجساط الهغاع اإلاىاؾب : 

  صػىبت قهم الهىاثم اإلاداؾبُت و صػىبت ؤلاؾخكاصة منها. 

 ًصػب غلى اإلاؿخكُض الخاعجي مً اإلاهاعهت ؤو صعاؾت البضاثل. 

 ًًصػىبت اجساط الهغاع الضازلى او الخاعجى مً نبل اإلاؿخكُض. 

 

                                            
1
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2
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 .نشأةل ملعاييرل ملحاسبيتل ادألاايت :  ثاني

بن ؤهمُت مػاًير اإلاداؾبت و الخضنُو حػلذ اإلاىظماث اإلاهىُت فى يشير مً صُو الػالم تهخم بىطؼ مػاًيرها و 

ٌُت الظي باصع بلى وطؼ  لػل مً ؤهم هظه اإلاىظماث مجمؼ اإلاداؾبين الهاهىهُين في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٌُت غام AICPA يما شٍل 1939مػاًير للخضنُو غام   مجلـ إلاػاًير اإلاالُت ؤما FASB. 1973 في الىالًاث ألامٍغ

مداوالث وطؼ مػاًير غلى اإلاؿخىي الضولي قهض بضؤث مؼ بضاًاث الهغن الخالي خُث غهض اإلااجمغ اإلاداؾبي 

ٌُت زم جلتها 1904ألاُو غام   ماجمغ مداؾبي و نض جم جإلُل لجىت جمشل 16 في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُ 10اإلاداؾبين الهاهىهُين في  ؼاهُا ،اًغلىضا ،الى:  صو ؤ و نض جم .م.اؾترالُا ،الُابان ،اإلاٌؿَُ هىلىضا ،بٍغ

.   صولت ازغي بلى هظا اإلاجمؼ50اهظمام خىالي 

 1أهميتل ملعاييرل ادألاايتل ملحاسبيت: ثااح

 :ًلي جخلخص قُما

تئجال -  .م ظغوف اإلاداؾبت في ًل بلض مً هظه البلضان اإلاشتريت في الػظٍى

 . حاءث لٍي جهغب وحهاث هظغ اإلاىظماث اإلاداؾبُت -

 .حؿاغض في قهم الهاثم اإلاالُت اإلاػلهت زاعج الهؼغ -

 .الاؾخكاصة منها لؿغض البدث ،اإلاهاعهت مً نبل اإلاهخمين بهظا اإلاجاُ -

 .حؿاغض الضُو غلى ألازظ مما ًالثمها و الهُام بةصضاع اإلاػاًير الؿني جالثم وطػها اإلاداؾبى -

 

 .شرحلألهمل ملعاييرل ملحاسبيتل ادألاايت:  ملطلبل اثانيل

ًاهذ هدُجت الظؿىغ اإلاتزاًضة مً مؿخسضمى الهىاثم اإلاالُت مً      اؾخهغث اإلااجمغاث اإلاىػهضة التي 

ت ومىظماث صولُت وحمػُاث خٍىمُت و ؤحهؼة خٍىمُت  ً وصاثىين وههاباث واجداصاث ججاٍع مؿاهمين ومؿدشمٍغ

 2: غً حشٌُل غضة مىظماث اؾتهضقذ وطؼ اإلاػاًير الضولُت و تهُئت اإلاىار الالػم لخؼبُو هظه اإلاػاًير و اهمها

 لجنتل ملعاييرل ادألاايتل ملحاسبيت IAS : أألاال

ًاث و اإلااؾؿاث لضي اغضاص  هي غباعة غً مىظمت مؿخهلت تهضف بلى بغضاص مػاًير حؿخسضم مً نبل الشغ

 ازغ اجكام بين اؾترالُا و قغوؿا و ؤإلااهُا و الُابان و 1973الهىام اإلاالُت و نض شٍلذ هظه اللجىت في غام 

ٌُت  .اإلاٌؿَُ و هىلىضا و اإلاملٌت اإلاخدضة و اًغلىضا و الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت اللجىت يال مً اإلاىظماث اإلاداؾبُت لالغظاء في ؤلاجداص في 1983و مىظ غام   صاعث 1996 طمً غظٍى

 . الضولي للمداؾبينIFRS صولت و ابخضءا مً 85 مىظمت مً 116اللجىت 

                                            
1

 55ص (مغحؼ ؾبو طيغه ) خٌمذ ؤخمض الغاوي، 
2

 106ص (مغحؼ ؾبو طيغه ) خؿين ناض ي 
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 بلض ًظمىن ملُىن مداؾب و نض خضص صؾخىع اللجىت 104 غظىا مً 143 ؤصبدذ اللجىت جظم 1999غام 

:  ؤهضاقها مخمشلت في ماًلي

  الػمل بشٍل غام غلى جدؿين و جىاؾم اإلاػاًير و ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت و ألاهظمت اإلاغجبؼت بػغض

 الهىاثم اإلاالُت

  ث الىكؼ الػام الىاحب الخهُض بلضي غغض الهىاثم اإلاالُت والخهُض طاصُاؾت و وشغ مػاًير اإلاداؾبت

 .بها في حمُؼ اهداء الػالم

و جدصل اللجىت غلى الاًغاصاث يما جخلهى صغما مالُا مً الاجداص الضولي للمداؾبين و بػع اإلاىظماث 

ًاث و اإلااؾؿاث ،و جضاع اغماُ اللجىت مً نبل مجلـ ًدخل   صولت ٌػُنهم الاجداص الضولي 13اإلاداؾبُت و شغ

ًاث اإلاؿُؼغة الصىاغُت  باإلطاقت الى ممشلين غً لجىت الخيؿُو الضولي لجمػُت اإلادللين اإلاالُىن اجداص الشغ

ٍا و نض اؾؿذ اللجىت في  ؿغا او الجمػُت الضولُت إلاػاهض اإلاضعاء اإلاالُين و هُئت مػاًير اإلاداؾبت في امٍغ فى ؾَى

و  اإلاجلـ الاؾدشاعي الضولي مً الاشخاص الباعػًٍ في1995غام   :اإلاغايؼ الغثِؿُت غً ػٍغ

 اغاصة الىظغ بةؾتراجُجُت و زؼؽ اإلاجلـ و الخػلُو غليها -

غ الؿىىي خُى قػالت اإلاجلـ في جدهُو الاهضاف و جىكُض الاغماُ -  اغضاص الخهٍغ

ؼ اإلاشاعيت و نبىلها في غمل اللجىت مً اوؾاغ اإلاهىت و مؿخسضمي الاوعام اإلاالُت و اجداصاث  - حػٍؼ

 .الػماُ و الاػغاف الازغي طاث الػالنت

ل الالػم لػمل اللجىت بشٍل ًداقظ غلى اؾخهاللها -  الؿعي و الخصُى غلى الخمٍى

- IASاغاصة الىظغ باإلاىاػهت و الهىاثم اإلاالُت للجىت  

ت و ؾيرهم غلى جهضًم اإلاهترخاث     و ٌػمل اإلاجلـ في بِئت جدكؼ الاغظاء اإلامشلت و اغظاء اإلاجمىغت الاؾدشاٍع

غ اإلاػاًير او اصضاع مػاًير حضًضة مما ًجػلها غالُت الجىصة و حشمل احغاءاث وطؼ مػاًير  الؿني جظمً جؼٍى

 :اإلاداؾبت الضولُت ماًلي

  ٌشٍل اإلاجلـ لجىت صولُت جىحيهُت،ًترؤؾها ممشل اإلاجلـ و جظم ممشلين غً اإلاىظماث اإلاداؾبُت غلى

ت ؤو 3الانل  ، و نض جخظمً ممشلين غً اإلاىظماث ألازغي اإلامشلت في اإلاجلـ ؤو اإلاجمىغت الاؾدشاٍع  صُو

 .طاث الخبرة في مىطىع مػين

  جدضص اللجىت الخىحيهُت ًل الهظاًا اإلاخػلهت باإلاىطىع و جغاحػها حُضا ؤو جإزظ بػين ؤلاغخباع جؼبُو 

بػاع اللجىت بةغضاص و غغض الهىاثم اإلاالُت خُى الهظاًا اإلاغجبؼت باإلاىطىع ،و جضعؽ اللجىت اإلاخؼلباث و 

اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت اإلادلُت ؤو ؤلانلُمُت بما قيها اإلاػالجاث اإلاداؾبُت اإلاخىىغت التي نض جٍىن مالمت 

 .إلاسخلل الظغوف و بػض طلَ جهضم مىحؼا بالىهاغ الغثِؿُت
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 جمهُضي باإلاباصت 1بػض جلهي حػلُهاث اإلاجلـ غلى مىحؼ الىهاغ الغثِؿُت ،جدظغ اللجىت الخىحيهُت بُاث 

 . ألاؾاؾُت في بغضاص مؿىصة اإلاػُاع يما جصل الخلُى البضًلت و ؤؾباب انتراح نبىلها ؤو عقظها

  جضعؽ اللجىت الخىحيهُت الخػلُهاث غلى بُان الػغض الخمهُضي باإلاباصت و جىاقو غلى البُان النهاجي

باإلاباصت الظي ًهىم للمجلـ للهبُى ،يما ٌؿخسضم يإؾاؽ إلغضاص مؿىصة الػغض باإلاػُاع اإلاداؾبي و 

 .هخاثج هظا البُان النهاجي للػمىم صون وشغه عؾمُا

  3/1 حػض مؿىصة غغض جمهُضًت للمىاقهت مً ػغف اإلاجلـ بػض الخىهُذ غلى ؤن جىاقو غلُه وؿبت 

و جؼلب اإلاىانشاث مً ػغف ألاػغاف اإلاهخمت . ؤغظاء اإلاجلـ غلى ألانل ،و جيشغ بػض طلَ مؿىصة الػغض

 .ؤشهغ  (ؾخت) 6زالُ قترة الػغض و التي هي شهغ يدض ؤصوى و نض جمخض بلى 

 اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي إلاغاحػخه مً نبل اإلاجلـ و بػض .  حػُض اللجىت الىظغ بالخػلُهاث و جدضص اإلاسؼؽ

 :الضعاؾت و بمىاقهت زالزت ؤعباع ؤغظاء اإلاجلـ غلى ألانل ن ًخم وشغ اإلاػُاع ؤما الاهضاف جخمشل في 

  صُاؾت و وشغ مػاًير اإلاداؾبت طاث اإلاىكػت الػامت الىاحب الخهُض بها لضي غغض الهىاثم اإلاالُت و

ؼ نبىلها و الخهُض بها في حمُؼ ؤهداء الػالم  . حػٍؼ

  الػمل غلى جدؿين اإلاػاًير و ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت و الاهظمت اإلاخػلهت بػغض الهىام اإلاالُت ؤصضعث

 مػُاع مداؾبي صولي ًخػامل مؼ مىاطُؼ جازغ في الهىام اإلاالُت، قهض نامذ بةغاصة 41اللجىت في خضوص 

 2008 مػُاع هاقىا في 31خظف بػع اإلاػاًير بدُث بهي منها  صُاؾت و

اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت ( I-01 )حضُو عنم

عنم 

اإلاعي

اع 

مىطىع اإلاػُاع 
ش  جاٍع

صضوع 

ش ؤزغ  جاٍع

حػضًل 
ش هكاط  جاٍع

 2005 2003 1975 غغض البُاهاث اإلاالُت 1

 2005 2003 1975 اإلاسىىم  2

  ملغى  (27،28)ملغى ، خل مدله اإلاػُاع 3

  ملغى  (28،22،16)ملغى ، خل مدله اإلاػاًير 4

  ملغى  (1)ملغى ، خل مدله اإلاػُاع 5

  ملغى  (15)ملغى ،خل مدله اإلاػُاع  6

 1994 1922 1976 نىاثم الخضقو الىهضي 7

 2005 2003 1976 صافى عبذ ؤو زؿاعة الكترة ، ألازؼاء و الخؿيراث 8

  ملغى  (38)ملغى خل مدله اإلاػُاع  

ش اإلايزاهُت الػمىمُت 9  2005 2003 1978 ألاخضار الالخهت لخاٍع

 2005 2000 1979 غهىص الاوشاء 10

                                            
1

 109اإلاغحؼ ؾابو طيغه ص:  خؿين الهاض ي
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 2001 2000  طغاب الضزل 11

 - ملغى  (1)ملغى خل مدله اإلاػُاع  12

غ اإلاالُت للهؼاغاث 13  1998 1997 1981 الخهاٍع

 2005 1989 1977 اإلاػلىماث التى حػٌـ آزاع الخؿير فى ألاؾػاع 14

 2005 2003 1982 اإلامخلٍاث و اإلاصاوؼ و اإلاػضاث 15

 2005 2003 1982 غهىص الاًجاع 16

 1995 1993 1982 الاًغاص 17

 2004 2004 1983 جٍالُل مىاقؼ اإلاىظكين 18

 1994 1994 1983 مداؾبت اإلاىذ الخٍىمُت و الاقصاح غً اإلاؿاغضاث 19

 2005 2004 1982 آزاع الخؿيراث فى اؾػاع صغف الػمالث الاحىبُت 20

   1983  اهضماج ألاغماُ الغي بمىحب183 21

 1995 1993 1984 جٍالُل الانتراض 22

 2005 2003 1984 الاقصاح غً ألاػغاف طاث الػالنت 23

  ملغى  (39،40)ملغى خل مدله اإلاػُاعان  24

غ غً بغامج مىاقؼ الهىاغض 25  1994 1990 1987 اإلاداؾبت و الخهٍغ

و 26  2005 2003 1989 الهىاثم اإلاالُت اإلاىخضة و اإلاداؾبت غً ػٍغ

 2005 2003 1989 الاؾدشماعاث في مؿابهت 27

 1994 1990 1989 -اإلاداؾبت غً الاؾدشماعاث في اإلايشأث الؼمُل 28

غ اإلاالي في الانخصاصًاث طاث مػضالث جضخم 29  1998 1994 1989 الخهٍغ

 2005 2003 1990 مغجكػت 30

 2005 2003 1994 الاقصاح في الهىاثم للشىى و اإلااؾؿاث اإلاالُت 31

 2005 2003 1997 اإلادشابهت 32

ؼ اإلاشتريت 33 غ اإلاالي غً الخصص في اإلاشاَع  1999 1998 1998 الخهٍغ

    ألاصواث اإلاالُت ، الاقصاح و الػغض 34

 2004 2004 1998 خصت الؿهم مً ألاعباح 35

غ اإلاالُت اإلاغخلت 36  1999 1998 1998 الخهاٍع

 2004 1999 1979  الػملُاث اإلاخىنكت اؾدبضُ بمىخض18 37

 2005 2005 1986 اهسكاض نُمت اإلاىحىصاث 38

 2005 2003 1986 اإلاسصصاث الالتزاماث و اإلاىحىصاث اإلادخملت 39

 2003 2003 2000 اإلاىحىصاث الؿير ملمىؾت 40

    الاغتراف و الهُاؽ اإلامخلٍاث الاؾدشماعي : ألاصواث اإلاالُت 41

يهضف بلى بُان ؤؾاؽ غغض الهىاثم اإلاالُت مً ؤحل طمان بمٍاهُت :غغض البُاهاث اإلاالُت : 1اإلاػُاع -

 .اإلاهاعهت مؼ نىاثم ممازلت لىكـ اإلايشاة في قتراث ؤزغي 

سُت:اإلاسؼون :2 اإلاػُاع -  .يهضف بلى غغض اإلاػالجت اإلاداؾبُت للمسؼون وقها إلابضؤ الخٍلكت الخاٍع

يهخم هظا اإلاػُاع بهامت الخضقهاث الىهضًت خُث ًدضص مكاهُم : بُاهاث الخضقو الىهضي: 7اإلاػُاع -

 اإلاصؼلخاث اإلاؿخسضمت

يهخم هظا اإلاػُاع بػغض الغبذ ؤو الخؿاعة مً ألاوشؼت الػاصًت : صافي عبذ ؤو زؿاعة الكترة: 8اإلاػُاع -
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 .والؿير غاصًت في نامت الضزل

ش اإلايزاهُت الػمىمُت:10اإلاػُاع  - كاث مدضصة لألمغ الؼاعت و لألخضار : ألاخضار بػض جاٍع ًدضص حػٍغ

ش اإلايزاهُت الػمىمُت، يما ٌػغض هظام اإلاداؾبت لٍل مً الخؿاع الؼاعثت و اإلاٍاجب   .الالخهت لخاٍع

ٌػغض هظا اإلاػُاع اإلاػالجت اإلاداؾبُت لٍل ؤلاًغاصاث و الخٍالُل اإلاخػلهت : خهىم ؤلاوشاء: 11اإلاػُاع  -

بػهىص ؤلاوشاء خُث ٌػغف اإلاػُاع غهض ؤلاوشاء و ًكغم بين الػهض طي الؿػغ اإلادضص و غهض الخٍلكت 

 .ػاثض وؿبت

ًصل هظا اإلاػُاع اإلاػالجت اإلاداؾبُت لظغاثب الضزل الظي جظم حمُؼ : طغاثب الضزل: 12اع ياإلاؼ -

كاث للغبذ  بت و ًدضص حػٍغ الظغاثب اإلادلُت و ألاحىبُت اإلاكغوطت غلى ألاعباح الخاطػت للظٍغ

ت بت الجاٍع بي و الظٍغ بت و الضزل الظٍغ  .اإلاداؾبي و الغبذ الخاطؼ للظٍغ

غ خُى الهؼاغاث: 14اإلاػُاع - يهضف هظا اإلاػُاع بلى وطؼ مباصت  (FRS88: غىض باإلاػُاع): جهضًم الخهاٍع

غ خُى اإلاػلىماث خؿب الهؼاع  . لخهضًم الخهاٍع

يهضف هظا اإلاػُاع بلى وصل اإلاػالجت اإلاداؾبُت لألصُى : اإلامخلٍاث و اإلاصاوؼ و اإلاػضاث :16اإلاػُاع -

 اإلاظًىعة و الاغتراف بها

كا واضخا لػهض ؤلاًجاع و ألهىاغه، و ًىضح ؤًظا : غهىص ؤلاًجاع: 17اإلاػُاع - ًخظمً هظا اإلاػُاع حػٍغ

 ً ً و اإلااحٍغ  .شغوغ و ػغم الخػامل مػها و ػغم غغطها في الهىاثم اإلاالُت لٍل مً اإلاؿخإحٍغ

ت الخضماث و : ؤلاًغاص: 18اإلاػُاع  - ٌػغف هظا اإلاػُاع ؤلاًغاص و يهخم بهُاؽ ؤلاًغاص مً بُؼ البظاجؼ و جإٍو

 .بًغاصاث ؤزغي 

بهضف بلى بُان اإلاداؾبت و ؤلاقصاح غً مىاقؼ اإلاىظكين و ٌػغف اإلاػُاع : شاقؼ اإلاىظكين: 19اإلاػُاع  -

لت ألاحل و ؾيرها: غضة مصؼلخاث مشل  . مىاقؼ اإلاىظكين و جلَ اإلاىاقؼ نصيرة ألاحل و ػٍى

ٌػغف اإلاػُاع اإلاىذ :  مداؾبت اإلاىذ الخٍىمُت و ؤلاقصاح غً اإلاؿاغضاث الخٍىمُت: 20اإلاػُاع -

 . الخٍىمُت و اإلاؿاغضاث بإشٍالها اإلاسخلكت و شغوغ الاغتراف و ؤلاقصاح

ًؼبو غلى الػمىالث ألاحىبُت و في جغحمت : آزاع الخؿيراث في ؤؾػاع صغف الػمىالث ألاحىبُت: 21اإلاػُاع -

 .الهىاثم اإلاالُت للػملُاث ألاحىبُت خُث ًىص غلى شغوغ الاغتراف ألاولي و بكغوم الصغف

يهضف بلى غغض اإلاػالجت اإلاداؾبُت لخٍالُل الانتراض بدُث ٌػترف  : جٍالُل الانتراض: 23اإلاػُاع  -

 .بها غلى ؤنها مصغوف و لٌىه ٌؿمذ بمػالجت بضًلت مؿمىح بها و هي عؾملت جٍالُل الانتراض

ًان ؤخض : ؤلاقصاح غً ألاػغاف طاث الػالنت: 24اإلاػُاع - ًدضص اإلاػُاع الؼغم طاث الػالنت بإهه بطا 

 ا. ألاػغاف ناصعا غلى الخدٌم بؼغف آزغ ؤو مماعؾت جإزيرهم غلُه
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غ غً بغامج مىاقؼ الخهاغض: 26إلاػُاع - يهخم ببرامج اإلاؿاهماث اإلادضصة و بغامج اإلاىاقؼ : اإلاداؾبت و الخهٍغ

هت اخدؿاب الهُمت الخالُت إلاىاقؼ الخهاغض و شغوغ ؤلاقصاح  .اإلادضصة و ٌػغض اإلاػُاع ػٍغ

يهخم بػغض الهىاثم اإلاالُت اإلاىخضة و بػالض بحغاءاث : البُاهاث اإلاالُت اإلاىحىصة و اإلاىكصلت: 27اإلاػُاع -

 الخىخُض م ؤلاقصاح

ٌػغف هظا اإلاػُاع اإلايشإة الؼمُلت بإنها ًىحض : اإلاداؾبت و الاؾدشماعاث في اإلايشأث الؼمُلت:28اإلاػُاع  -

هخين خهىم اإلالٌُت و الخٍلكت  للمؿدشمغاث جإزير مهم غليها و ٌػغض اإلاػُاع ػغم الاغتراف بمىحب ػٍغ

 .و جؼبُهاتها

غ اإلاالي في الانخصاصًاث طاث الخضخم اإلاغجكؼ: 29اإلاػُاع - ًدضص هظا اإلاػُاع شغوغ جؼبُو طلَ : الخهٍغ

ت سُت ؤو غلى ؤؾاؽ الخٍلكت الجاٍع  .ؾىاء في الهىاثم اإلاالُت اإلاػضة غلى ؤؾاؽ الخٍلكت الخاٍع

ًؼالب هظا اإلاػُاع : ؤلاقصاخاث في البُاهاث اإلاالُت للؿلىى و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاشابهت: 30اإلاػُاع -

البىىى و اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاشابهت بخهضًم مؿخىي مالثم مً ؤلاقصاح إلاصلخت مؿخسضمي الهىاثم 

 . اإلاالُت يػغض الؿُاؾاث اإلاداؾبُت

ؼ اإلاشتريت: 31اإلاػُاع - ؼ اإلاشتريت و التي : الخصص في اإلاشاَع يهخم باإلاداؾبت غً الخصص في اإلاشاَع

 .ٌػغقها بإنها جغجِباث حػانضًت ًهىم بها ػغقان ؤو ؤيثر بيشاغ انخصاصي ًسظؼ للغنابت اإلاشتريت 

ٌػغض شغوػا مػُىت لػغض ألاصواث اإلاالُت في : (الػغض و ؤلاقصاح)ألاصواث اإلاالُت : 32اإلاػُاع -

 . اإلايزاهُت و ًدضص اإلاػلىماث الىاحب ؤلاقصاح غنها

يهضف بلى وطؼ اإلاباصت مً ؤحل جدضًض و غغض خصت الؿهم مً : خصت الؿهم مً ألاعباح: 33اإلاػُاع -

 .ألاعباح مما ًاصي بلى بمٍاهُت اإلاهاعهت

غ اإلاالُت اإلاغخلُت: 34 اإلاػُاع - غ اإلاالي اإلاغخلي و : الخهاٍع يهضف بلى بُان الخض ألاصوى مً مظمىن الخهٍغ

 .بُان الاغتراف و الهُاؽ في البُاهاث اإلاالُت ؤو اإلاسخصغة لكترة مغخلُت

ُ : 36اإلاػُاع - ٌػالج هظا اإلاػُاع الاهسكاض في نُمت اإلاىحىصاث و ؤلاقصاح غنها : اهسكاض نُمت ألاصى

 1بدُث ًؼالب باالغتراف بالخؿاعة الىاحمت غً هظا الاهسكاض

يهضف بلى طمان جؼبُو : اإلاسصصاث و الالتزاماث اإلادخملت و اإلاىحىصاث اإلادخملت  : 37اإلاػُاع  -

 . و اؽ الاغتراف اإلاداؾبُت غلى اإلاسصصاث و اإلاؼلىباث اإلادخملت و اإلاىحىصاث اإلادخملت اإلاهُاؽ

ٌػغض اإلاػالجت اإلاداؾبُت لألصُى ؾير اإلالمىؾت التي لم جخم : اإلاجىصاث ؾير اإلالمىؾت : 38اإلاػُاع  -

مػالجتها في ؤي مػُاع، يما ًىص هظا اإلاػُاع غلى وحىب الاغتراف باألصل بطا خهو الشغوغ الىاعصة 

                                            
1

ت، : ػاعم غبض الػاُ خماص غ اإلاالُت الضولُت الخضًشت،ص،ج الاؾٌىضٍع  469 ص2006صلُل اإلاداؾب بلى جؼبُو مػاًير الخهاٍع
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 .قُه

 و صلَ مً احل جدضًض 32يهضف بلى بيماُ ؤهضاف اإلاػُاع : ألاصواث اإلاالُت و الاغتراف  : 39اإلاػُاع  -

 اصيء الاغتراف باإلاػلىماث الخاصت باألصواث اإلاالُت و نُاؾها و ؤلاقصاح غنها٠مي

ت  : 40اإلاػُاع  - ت : اإلامخلٍاث الاؾدشماٍع يهضف بلى غغض اإلاػالجت اإلاداؾبُت للممخلٍاث الاؾدشماٍع

ت  مً )مدخكظ بها  (ؤعاض ي ؤو مباوي)ومخؼلباث ؤلاقصاح الخاصت بها، و ًهصض باإلامخلٍاث الاؾدشماٍع

لي  ت (نبل مؿخإحغ ههصض بًجاع جمٍى  .اليدؿاب بًغاصاث بًجاٍع

و يهضف بلي بُان اإلاػالجت و غغض البُاهاث اإلاالُت اإلاخػلهت باليشاغ وؤلاقصاح : الؼعاغت :41اإلاػُاع -

غنها  

 1(IFRS: ) ت جحادل ادألاليلالمحاس:  ثاني

 صولت و ًمشلىن ؤيثر مً 118 غظى و مىظمت 155 و ًظم 1977و هى مىظمت غاإلاُت إلاهىت اإلاداؾبت جإؾـ غام 

ؼ مهىت اإلاداؾبت في الػالم و اإلاؿاهمت في  .ملُىهين و هصل ملُىن مداؾب ت و حػٍؼ و يهضف الاجداص بلي جهٍى

غ انخصاص صولي نىي، و لخدهُو مهامه قان الاجداص لضًه غالنت وػُضة مؼ هُئاث و مىظماث مداؾبُت و  جؼٍى

: نض نامذ لجان الاجداص بىطؼ اإلاػاًير الخالُت

 اإلاػاًير الضولُت للمغاحػت و زضماث الخإيُض. 

 مػاًير صولُت لغنابت الجىصة 

  نىاغض صولُت ألزالنُاث اإلاهىت 

 مػاًير الخإهُل الضولُت. 

 مػاًير اإلاداؾبت الضولُت في الهؼاع الػام 

خه بػع الهُئاث في الضُو الػغبُت مشل ً ، اإلاؿغب، جىطؽ، الؿػىصًت  : و ًظم ؤلاجداص في غظٍى البدٍغ

 :بل اللجان الخالُتمالػغام ،لبىان،مصغ و ًىكض مً 

ب الخإهُلي الالػم إلاؼاولت الخضنُو باإلطاقت بلي الخػلُم : لجىت الخػلُم  -1 و جظم مػاًير الخػلُم و الخضٍع

 اإلانهي اإلاؿخمغ ألغظاء اإلاهىت

ؼ نُمتها و نبىلها مً نبل اإلاىظماث : لجىت الؿلىى اإلانهي -2 و جظم مػاًير آصاب الؿلىى اإلانهي و حػٍؼ

 .بمىاقهت الاجداص

ت -3 ت غبر بًجاص : لجىت اإلاداؾبت اإلاالُت و ؤلاصاٍع غ اإلاداؾبت اإلاالُت و ؤلاصاٍع و حػمل حاهضة غلى جؼٍى

ين في اإلاجخمؼ بصىعة غامت  ض مؿخىي الٌكاءة للمداؾبين ؤلاصاٍع  .البِئت التي جٍؼ

                                            
1
  110ص (مغحؼ ؾابو طيغه)خؿين الهاض ي،  
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و جظؼ البرامج الالػمت لخدؿين ؤلاصاعة اإلاالُت للهؼاع الػام و نضعجه اإلاداؾبُت : لجىت الهؼاع الػام -4

 .بما في طلَ

ؼ نبىلها الؼىعي - . وطؼ مػاًير اإلاداؾبت و حػٍؼ

. وطؼ البرامج لدصجُؼ البدث الػلمي -

. حصجُؼ و حؿهُل جباصُ اإلاػلىماث بين مسخلل الجهاث اإلاهخمت -

غ في الهؼاع  - و لظلَ قهض ؤغؼُذ اللجىت صالخُت بصضاع مػاًير اإلاداؾبت و اإلاغاحػت و بغضاص الخهاٍع

. الػام غً مجلـ ؤلاجداص

IAPC لجىت اإلاماعؾت واإلاغاحػت الضولُت و نض مىدذ هظه اللجىت صالخُاث إلصضاع مؿىصاث : الكغع الشالث

مً  بالىُابت غً IAPC مػاًير اإلاغاحػت و الخضماث الخابػت غلى ؤن حؿعى لخدهُو الهبُى الؼىعي لخلَ اإلاػاًير

و ًخم حػُين ؤغظاء لجىت ، و نض جظم اللجان الكغغُت  IAPC نبل ؤغظاء ًمشلىن صوال ًسخاعها مجلـ ؤلاجداص 

(  IAFC HAND BOOK P56)ممشلين مً ؾير الضُو 

 1994اإلامشلين في اللجىت و طلَ للخصُى غلى ؤيبر غضص ممًٌ مً وحهاث الىظغ مسخلكت و ًخمخؼ ابخضاء مً 

 ًل بلض مشترى بصىث واخض قهؽ و جخظمً ، اإلاٌؿَُ، هىلىضا، الُابان، قغوؿا  IAPC صُو 13ؤغظاء مً 

ٌُت: و هي  ض، اإلاملٌت اإلاخدضة، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ل، يىضا، مصغ، ؤإلااهُا، الهىض، الؿٍى . اؾترالُا، البراٍػ

لخىت قغغُت  IAPC جبضؤ بحغاءاث الػمل في اللجىت بازخُاع مؿاثل مً ؤحل صعاؾت صنُهت التي جضعؽ مً نبل 

 .جاؾؿها اللجىت

خُث جهىم اللجىت الكغغُت بخدظير و بغضاص مؿىصاث مػاًير و بُاهاث اإلاغاحػت و جضعؽ هظه ألازيرة اإلاػلىماث 

ألاؾاؾُت التي جٍىن غلى شٍل بُاهاث و جىصُاث ؤو مػاًير صاصعة غً اإلاىظماث ألاغظاء ؤو الهُإة ؤلانلُمُت ؤو 

هُئاث ؤزغي و مً زم حػض مؿىصة الػغض يىدُجت لهظه الضعاؾت، ًي جهىم لجىت مماعؾت اإلاغاحػت الضولُت 

ذ في اللجىت غلى ؤال  بضعاؾتها و مىانشتها قةطا واقهذ مً ػغف زالزت ؤعباع ألاغظاء الظًً ًملٍىن خو الخصٍى

ًهل غضص ألاصىاث غً حؿػت ؤصىاث ممشلت في احخماغا للجىت، جهىم اللجىت بخىػَؼ اإلاؿىصاث بشٍل مىؾؼ 

ًاالث الضولُت التي جدضص مً ؤلاجداص، يما ًترى  ًاقت الخػلُهاث مً اإلاىظماث و مً الى بهضف الخصُى غلى 

لهم الىنذ الالػم إلبضاء آعائهم و اهخهاصاتهم، و مً زم حػضُ اللجىت اإلاؿىصة بالشٍل اإلاىاؾب بػض ؤن جخلهى 

ذ غليها خؿب نىاغض ألاؾلبُت   اإلاهغعة، و غىض بصضاع البُان ًدضص 4/3الخػلُهاث و جهىم بضعاؾتها و الخصٍى

و اإلاىظماث  ًافي لترحمت بلى اللؿاث ألازغي غً ػٍغ ت و ٌػؼي ونذ  اهه و جٍىن اللؿت مػُاع ؤلاهجليًز ش ؾٍغ جاٍع

م،  1999 و نض اصضعث اللجىت ختى غام 25بِشيذ ص)ألاغظاء التي جظيغ اؾم اإلاىظمت التي نامذ بالترحمت 

 ( مػُاعا34

و بػض صعاؾدىا لهظا اإلابدث جبين ؤهمُت وطؼ مػاًير صولُت للمداؾبُت و الخضنُو و الجهىص اإلابظولت لخدهُو 
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هظا الهضف، هظه الجهىص التي ؤصث بلى وطؼ مػاًير صولُت للمداؾبت حؿؼي خاحاث اإلاجخمؼ اإلاالي وهي زاطػت 

 .للمغاحػت و الخضنُو مً نبل مهىت اإلاداؾبت الهاهىهُت

 

أهميتل ملعاييرل ملحاسبيتلألاألا قعلجبنيهالل:  ملطلبل اثااحل

غ غلى غايكان وهما IASB بػضها ومً IASC 1973غام  مىظ  حمُؼ في جؼبُهها ًمًٌ صولُت مداؾبت مػاًير جؼٍى

 ُ غ في الػالم صو  جبىتها خُث الػالمي اإلاؿخىي  غلى بها مػترقا الُىم ؤصبدذ ونض الخضوص، وغابغ اإلادلي اإلاالي الخهٍغ

ُ  مػظم غ في مىخضة صولُت مػاًير اؾخسضام بإهمُت منها اغتراقا الضو ُ  ًل في اإلاالي الخهٍغ  مً بهُت هىاى لًٌ الضو

 ُ  .بػض جخبىاها لم الضو

 1.أهميتل ملعاييرل ملحاسبيتل ادألاايتل: أألاال

 :زالُ مً جدضًضها ًمًٌ يبيرة ؤهمُت جٌدس ي الضولُت اإلاػاًير ؤصبدذ

اصة وبالخالي والشكاقُت الاؾخهغاع طمان غلى حؿاغض واإلاىخضة الضولُت اإلاػاًير : مستوىل اثقت -1  الشهت ٍػ

ً  لضي  .ؤحاهب ؤو مدلُين ًاهىا ؾىاء الػالم، ؤهداء حمُؼ في اإلاؿدشمٍغ

ل الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير : جقييمل ملخاطر -2 ًاث ؤمام الخىاحؼ جٍؼ  الخضوص، غابغة اإلاضعحت الشغ

 مما الضولُت للمػاًير وقها ألاؾاؾُت اإلاالُت اإلاػلىماث بغضاص ًٍىن  ؤن للمؿدشمٍغً مكُضا  وؾٍُىن 

 .جهُُم اإلاساػغ مً ًمٌنهم

  غبر والاؾخدىاط الاهضماحاث غملُاث في يشيرا الضولُت اإلاػاًير حؿاغض : نشطاثل ندماجلألا ستحو ذ -3

 .اإلاالُت الهىاثم حشٌُل بغاصة اإلاػىُت لألػغاف باليؿبت ألاؾهل مً ججػل بدُث الخضوص

  اإلاػاًير وف مػضة اإلاالُت الهىاثم خُث اإلاالُت ألاؾىام بلى ؤيثر ألاحاهب اإلاؿدشمٍغً ًىجظب:  ستثمارل -4

 2الضولُت اإلاداؾبُت

 :هجض اإلاداؾبُت اإلاػاًير بصضاع ؤهضاف ومً

 اإلاصلخت ًدو بما اإلاالُت الهىاثم بغضاص غىض بها الاؾترشاص ًخم التي اإلاداؾبُت اإلاػاًير ووشغ بغضاص -

ُ  غلى مؼ الػمل الػامت  غاإلاُا؛ وجؼبُهها اإلاػاًير لهظه الضولي الهبى

وغغض  بةغضاص اإلاغجبؼت اإلاداؾبُت وؤلاحغاءاث والهىاغض ألاهظمت بين والخيس ي الخدؿين غلى الػمل -

 . اإلاالُت الهىاثم

                                            
1
 Bence, D. & Fry, N. (2004), The International Accounting Standards Board’s Search for a General Purpose Accounting Model. P. 01. Retrieved 

15/04/2013 from http://business.curtin.edu.au/files/bence-fry.pdf. 
2
 Vinayagamoorthy & Senthilkumar K. (2010), International Financial Reporting Standards (IFRSs): An Overview. International Conference on 

Business & Information (2010), University of Kelaniya. Sri Lanka. PP. 02-03. Retrieved 03/11/2012 from: 

http://www.kln.ac.lk/uokr/ICBI2011/A&F%20104.pdf . 
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خم  ووشغ بصضاع غلى ٌػملىن  والظًً اإلاجلـ ؤغظاء زالُ مً الؿابهين الغثِؿين الهضقين جدهي ٍو

ُ  مسخلل في الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير  : ًلي ما لخدهي حهىصهم ًبظلىا وؤن الضو

الضولُت  اإلاداؾبُت مػاًير مؼ ًخل بما وغغطذ ؤغضث نض اإلايشىعة اإلاالُت الهىاثم ؤن مً الخإيض -

 طلَ؛ غً وؤلاقصاح

ًاث الخٍىماث بنىاع - غ اإلاػىُت والجهاث والشغ  اإلاداؾبُت باإلاػاًير بااللتزام اإلاداؾبُت اإلاػاًير بخؼٍى

 الضولُت؛

ت واإلاىظماث اإلااُ ؤؾىام غلى اإلاشغقت الغؾمُت الهُئاث بنىاع -  بلؼام بظغوعة والصىاغُت الخجاٍع

ًاث الخاطػت  مضي غً ؤلاقصاح مؼ الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير بخؼبي لها الخابػت ؤو إلشغاقها الشغ

 هظا الالتزام؛ جىكُظ

ُ  الضولي الضغم ايدؿاب غلى الػمل -  .الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير وجؼبي لهبى

 لؿت اؾخػماُ بلى تهضف الضولُت اإلاداؾبت ؤن قبما الضولُت، اإلاداؾبُت اإلاػاًير جؼبي جىاحه التي اإلاشاًل غً ؤما

 الازخالقاث خصغ ًخؼلب قهظا اإلاداؾبُت، ألاهظمت في اإلاىحىصة والازخالقاث الكىاعم  وبػالت مشتريت مداؾبُت

، بين اإلاداؾبُت واإلاباصت الهىاغض في اإلاىحىصة  ًؼغح اإلاداؾبُت، يما ألاهظمت ازخالف مشٍلت ًؼغح مما الضُو

ت واإلاداؾبت الخٍالُل هظم ازخالف مشٍلت غ وهىغُت جهضمها وصعحت ؤلاصاٍع ًاث، جغجبؽ التي الخهاٍع  بالشغ

غ جخظمنها التي اإلاػلىماث غً ؤلاقصاح ومؿخىي   بلى باإلطاقت بغضاصها وؤؾالُب وػغم  اإلاالُت، والهىاثم الخهاٍع

 .ؤزغي  بلى صولت مً الخضقي ػغم  وجباًً ازخالف مشٍلت

 1خفائصل ملعاييرل ملحاسبتل ادألاايتل :  ثاني

  1989لؿىت  "اإلاالُت الهىاثم وغغض إلغضاص اإلاكاهُمي ؤلاػاع" قيها بما الؿابهت IASC بصضاعاث IASB اغخمض

غ غىض IFRIC و IASB ػغف مً اؾخسضامه هى اإلاكاهُمي ؤلاػاع مً قالؿغض  ؤو جكؿيراث مداؾبُت مػاًير جؼٍى

 وحىص غضم خالت في اإلاالُت الهىاثم إلاػضي مغحػُت ههؼت ٌػخبر ؤهه يما .اإلاىحىصة اإلاػاًير حػضًل ؤو حضًضة

ىص .الضولُت اإلاػاًير في مدضصة جىحيهاث غ بغضاص مً الهضف ؤن اإلاكاهُمي ؤلاػاع ٍو  جىقير هى اإلاالُت الخهاٍع

 والضاثىين واإلاهغطين واإلادخملين الخالُين للمؿدشمٍغً مكُضة جٍىن  ؤن ًمًٌ التي الٌُان غً اإلاالُت اإلاػلىماث

 اغترف هكؿه IASB ؤن مً الغؾم غلى لالهخمام، اإلاشير ومً 3 .للٌُان اإلاىاعص جىقير بشإن الهغاعاث صىؼ في آلازٍغً

غ بغضاص مجاُ في ألازيرة الخؿُيراث الاغخباع بػين ًإزظ ال متزاًض بشٍل هى ؤلاػاع بإن  وبػض اإلاالُت، الخهاٍع

 إلغاصة عؾمُت زؼؽ خالُا ًىحض ال ؤهه انترح 0229 صٌؿمبر في IASB و اإلاداؾبُت اإلاىظماث بين اإلاغاؾالث

 .ؤلاػاع صُاؾت

                                            
1
 KPMG. (2012). Insights into IFRS: An Overview. P. 06. Retrieved 11/03/2013 from 

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Insights-into-IFRS-An-overview-O-201209.pdf. 
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غ غلى IASB عيؼ  باؾم غاصة بليها ٌشاع( جكؿيراث بلى ؤًظا جدخاج والتي واضخت، مباصت ؤؾاؽ غلى اإلاػاًير جؼٍى

 جدضًض ًجب ؤًً الظغوف بين الخمُيز غىض جكاصُل جىقغ ال غمىما الضولُت اإلاػاًير .)اإلاباصت غلى اإلاؿدىضة اإلاػاًير

 .زاصت مداؾبُت آزاع لخدهي الصكهاث هٍُلت قغص مً ًهلل قهظا مسخلكت، مداؾبُت مخؼلباث

 الٌشير جىقير مً بضال ألاؾاؾُت والالتزاماث والخهىم  للصكهت الانخصاصي الجىهغ غلى ؤيثر الضولُت اإلاػاًير جغيؼ

 وهظا .مباصت شٍل في الضولُت اإلاػاًير بػاع في الخىحيهاث هظه جٍىن  خُث ،)جىحيهاث ؤو( ؤلالؼامُت مً الهىاغض

  صكدت3.000 بلى 2.000مً  ًهغب ما بين جمخض خُث حجما ؤنل اإلاػاًير هظه ًجػل

 اإلاالُت الهىاثم إلاػضي الؿماح طلَ في بما للمداؾبت، يإؾاؽ اإلاؼاًا مً الػضًض جىقغ بىطىح اإلادضصة قاإلاباصت

هت ؤقظل في الىظغ غلى الهضعة ًاث بين للمهاعهت الهابلُت وػٍاصة الصكهاث، غً وؤلابالؽ للمداؾبت ػٍغ  قُما الشغ

 اإلاباصت الخىحيهُت جدضص اإلاباصت غلى اإلاؿدىضة قاإلاػاًير الصىاغت، غً الىظغ بؿع اإلاخمازلت الصكهاث ًسص

. مػُاع بصزاُ ًخم إلااطا واضخت عئٍت ٌػؼي اإلاػاًير هظه قهٍُل ؤوؾؼ، مػالم غلى

غ في مػخمضة الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير ؤصبدذ ، 2014ؾىت  في بما  صولت، 200ًهاعب  ما ػغف مً اإلاالي الخهٍغ

ُ  مً الػضًض وطػذ ونض .ألاوعوبي ؤلاجداص في  غظى27قيها  الهلُلت الؿىىاث في اجباغها ؤحل مً ػمىُا حضوال الضو

ل، جظم والتي اإلاهبلت  .واإلاٌؿَُ ؾىؿاقىعا ًىعٍا، الهىض، الشُلي، يىضا، ألاعحىخين، البراٍػ

 زالُ مً .الضولُت اإلاػاًير جبني ؤحل مً زؼت غلى باإلاصاصنت 2009حىان  في الُابان نامذ طلَ، بلى باالطاقت

 ُ ًاث جؼالب ؤصبدذ صولت،  200خىالي  اخصاء ًمًٌ اإلالح في اإلاىحىص الجضو  بةغضاص البىعصت في اإلاضعحت الشغ

ًاث بػع ؤو لٍل حؿمذ ؤو الضولُت اإلاداؾبُت للمػاًير وقها اإلاالُت نىاثمها اججاها  هىاى ؤن ؤي باغخماصها، الشغ

ُ  لبهُت باليؿبت ؤما جبىيها، هدى يبيرا صولُا ٌُت اإلاخدضة الىالًاث قيها بما الضو  آلان ؾاًت بلى بػض جخسظ قلم ألامٍغ

 .اغخماصها زؼىة

ًاث هاخُت مًؤما  ًاث هي ألايبر اليؿبت قةن الػالم في الٌبري  الشغ ٌُت  شغ  قهي وبالخالي (2009ؾىت  في(ؤمٍغ

ٌُت، اإلاداؾبت مػاًير حؿخسضم ماػالذ  اإلاػاًير جدخلها التي واإلاٍاهت ألاهمُت غلى ؤزغي  حهت مً ًضُ وهظا ألامٍغ

ٌُت،  .1الضولُت اإلاػاًير مؼ حىب بلى حىبا ألامٍغ

 

 

 

 

 

                                            
1
  111ص (مغحؼ ؾابو طيغه)خؿين الهاض ي،   
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 :خاجمتل الفص

 

 مشتريت ناغضة اًجاص ؤحل مً ملخت صولُت خاحت هدُجت حاءث الضولُت اإلاداؾبُت اإلاػاًير قةن ،مؾب ما زالُ مً

سُت، الىظغة هظه زالُ ومً للمداؾبت،  اإلاػاًير مً ؤخضر هي 1973ؾىت  مىظ ظهغث التي اإلاػاًير قهظه الخاٍع

ٌُت،  هىاى بدُث منها جىىغا ؤنل ؤنها يما غنها، اإلاؿئىلت اإلاداؾبُت الهُئاث هاخُت مً ؤنل بخؿيراث ومغث ألامٍغ

 اإلاجمىغت قهظه زصاثصها زالُ ومً .حجما ؤنل هي ؤزغي  هاخُت مً ؤًظا ؤيثر، لِـ قهؽ وجكؿيراث مػاًير

 اإلاالُت الهىاثم إلاػضي مهما مغحػا ٌػخبر الظي اإلاكاهُمي الاػاع مً ؤؾاؾا جىؼل بدُث اإلاباصت غلى ؤيثر حػخمض

ٌُت اإلاػاًير مً حػهُضا ؤنل ؤنها يما عوجُني، بشٍل بلُه الغحىع ًمًٌ خُث  .ألامٍغ

 



 

 

 الفصل الثاوي

ئعداد كوائم اإلااليت حظب 

 اإلاعايير الدوليت
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 اللوائم اإلااليت وفم الىظام اإلاحاطبي اإلاالي: اإلابحث ألاول 

 1:حشيل اللىاثم املالُت في مجملها مخشحاث الىظام املداظبي املالي، و جىلعم هزه املخشحاث بلى كعمين 

و للذ خذد الىظام املداظبي املالي مجمىغت مخياملت مً . اللىاثم املالُت ألاظاظُت، و ؤخشي مىملت ؤو ملحلت

امليزاهُت، خعاب الىخاثج، كاثمت : اللىاثم املالُت التي ًخػين غلى  وافت املاظعاث بغذادها بطفت دوسٍت، و هي 

ىت، حذٌو حغيراث ألامىاٌ الخاضت، ملحم ًبين اللىاغذ و الؿشق املداظبُت املعخػملت و ًىفش  جذفلاث الخٍض

. مػلىماث مىملت غً اللىاثم املالُت العابلت

 

حعسيف اللوائم اإلااليت و مظخخدميها  : اإلاطلب ألاول 

  حػخبر اللىاثم املالُت بخذي الىظاثل التي ًمىً مً خاللها مخابػت معخمشة ليل الخؿىساث املالُت في الششهت، 

و حػذد الجهاث التي حعخخذم اللىاثم املالُت ظىاء في غملُت اجخار اللشاساث ؤو اللُام ببػؼ الخيبااث و 

. 2الذساظاث الالصمت الجخار جلً اللشاساث

   3حعسيف اللوائم اإلااليت : أوال 

اللىاثم املالُت هي مجمىغت واملت مً الىزاثم املداظبُت و املالُت التي حعمذ بخلذًم ضىسة غادلت غً 

ىت املاظعت في نهاًت الذوسة . الىغػُت املالُت، ألاداء، خٍض

 اللىاثم املالُت مً الىظاثل ألاظاظُت في الاجطاٌ باألؾشاف املهخمت بإوشؿت الىخذة، و التي مً خاللها :ثاهيا 

. ظدخمىً جلً ألاؾشاف الخػشف غلى الػىاضش الشثِعُت املازشة غل املشهض املالي للميشإة و ما خللخه مً هخاثج

 .4مظخخدمي اللوائم اإلااليت :اثاوي

ً الحالُين و املدخملين و املىظفين و امللشغين و املىسدًً والذاثىين  ٌشمل معخخذمي اللىاثم املالُت املعدثمٍش

ً و الػمالء و الحيىماث و وواالالهم و الجمهىس  ين  خٍش .  الخجاٍس

: و ٌعخخذم هاالء اللىاثم املالُت إلشباع بػؼ مً خاحاالهم للمػلىماث و التي حشمل ما ًلي 

يهخم ملذمي سؤط املاٌ املخاؾش و معدشاسيهم باملخاؾشة املطاخبت الظدثماساالهم و املخإضلت فيها : اإلاظدثمسون - أ

و الػاثذ املخدلم منها ؤنهم ًدخاحىن ملػلىماث حػُنهم غلى اجخار كشاس الششاء ؤو البُؼ، هما ؤن املعاهمين 

 .يهخمىن باملػلىماث التي حػُنهم غلى جلُُم كذسة املششوع غلى جىصَؼ ؤسباح ألاظهم

. يهخم املىظفىن و املجمىغاث املمثلت لهم باملػلىماث املخػللت باظخلشاس و سبدُت ؤسباب ألاغماٌ: اإلاووفون - ب

هما ؤنهم يهخمىن باملػلىماث التي جمىنهم مً جلُُم كذسة امليشإة غلى دفؼ ميافإالهم و مضاًا الخلاغذ لهم و جىفير 

 .فشص الػمل

يهخم امللشغىن باملػلىماث التي حعاغذهم غلى جدذًذ فُما برا واهذ كشوغهم و الفىاثذ : اإلالسطون - ج

 املخػللت بها ظىف جذفؼ لهم غىذ الاظخدلاق

                                                           
1
ىعىن     ذ، املىخب الجامعي الحذًث، مطش، ؾباغت : الذون ط ههًر ت املداظبُت، جشحمت هماٌ خلُفت ؤبى ٍص  10 ص  .2005الىظٍش

2
 11 هفغ املشحؼ العابم،  

3
 36ص . 2003املداظبت الذولُت، الذاس الجامػُت الابشاهُمي، مطش الؿباغت: زىاء اللباوي 

4
 36هفغ املشحؼ العابم، ص   
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يهخم املىسدون و الذاثىىن  خشون باملػلىماث التي جمىنهم مً :  اإلاوزدون و الدائىون الخجازيون آلاخسون- د

ىن غلى ألاغلب  جدذًذ ما برا واهذ املبالغ املعخدلت لهم ظخذفؼ غىذ الاظخدلاق، و يهخم الذاثىىن الخجاٍس

 .بامليشإة غلى مذي ؤكطش مً اهخمام امللشغين بال برا واهىا مػخمذًً غلى اظخمشاس امليشإة هػمُل سثِس ي لهم

ل : العمالء- ه ت امليشإة، خطىضا غىذما ًيىن لهم اسجباؽ ؾٍى يهخم الػمالء باملػلىماث املخػللت باظخمشاٍس

 .املذي مػها ؤو اغخماد غليها

. الهخم الحيىماث ووواالالها بػملُت جىصَؼ املىاسد و بالخالي ؤوشؿت امليشإة: الحكوماث ووكاالتهم و مإطظاتها- و

بُت، و هإظاط إلخطاءاث  هما ًخؿلبىن مػلىماث مً ؤحل جىظُم هزه  ألاوشؿت، و جدذًذ العُاظاث الػٍش

 .الذخل اللىمي و بخطاءاث مشابهت

جازش امليشأث غلى كشاس الجمهىس بؿشق مخىىغت، فػلى ظبُل املثاٌ، كذ جلذم امليشأث معاغذاث : اللمموز - ش

هبيرة لالكخطاد املدلي بؿشق مخخلفت منها غذد ألافشاد الزًً حعخخذمهم و حػاملها مؼ املىسدًً املدلُين و 

ًمىً لللىاثم املالُت ؤن حعاغذ الجمهىس بتزوٍذهم بمػلىماث خٌى الاججاهاث و الخؿىساث الحذًثت في هماء 

امليشإة و جىىع ؤوشؿتها 

الخصائص الىوعيت اللوائم اإلااليت : اإلاطلب الثاوي  

الخطاثظ الىىغُت هي ضفاث ججػل املػلىماث الظاهشة في اللىاثم املالُت مفُذة للمعخخذمين، بن 

و هي هما اللابلُت للفهم، و املالثمت، و املىزىكُت، و اللابلُت للملاسهت: الخطاثظ الىىغُت ألاظاظُت ألاسبػت هي 

 1: ًلي

اللابليت للفمم  : أوال 

 بن بخذي الخطاثظ ألاظاظُت للمػلىماث الظاهشة باللىاثم املالُت هي كابلُتها للفهم املباشش مً كبل 

املعخخذمين لهزا الغشع، فةهه مً املفترع ؤن ًيىن لذي املعخخذمين معخىي مػلٌى مً املػشفت باألغماٌ 

و غلى ول . و اليشاؾاث الاكخطادًت واملداظبت و بن لذيهم الشغبت في دساظت املػلىماث بلذس مػلٌى مً الػىاًت

خاٌ، فةهه ًجب غذم اظدبػاد املػلىماث خٌى املعاثل املػلذة التي ًجب بدخالها في اللىاثم املالُت بن واهذ 

. مالثمت لحاحاث ضاوعي اللشاساث الاكخطادًت بحجت ؤهه مً الطػب فهمها مً كبل بػؼ املعخخذمين

اإلاالئمت  : ثاهيا 

و جمخلً املػلىماث خاضُت . ليي جيىن املػلىماث مفُذة فةنها ًجب ؤن جيىن مالثمت لحاحاث ضىاع اللشاساث

املالثمت غىذما جازش غلى اللشاساث الاكخطادًت للمعخخذمين بمعاغذالهم في جلُُم ألاخذار املاغُت و الحاغشة 

. و املعخلبلُت ؤو غىذما جاهذ ؤو جصحح جلُُماالهم املاغُت

اإلاوثوكيت    : ثالثا 

و جمخلً املػلىماث خاضُت املىزىكُت . ليي جيىن املػلىماث مفُذة فةنها ًجب ؤن جيىن مىزىكت و ٌػخمذ غليها

برا واهذ خالُت مً ألاخؿاء الهامت و الخديز، و وان بةميان املعخخذمين الاغخماد غليها همػلىماث حػبر بطذق 

:  و جخػمً ضفت املىزىكُت الطفاث الفشغُت الخالُت . غما ًلطذ ؤن حػبر غىه

 

                                                           
1
ت املداظبت، الذاس الػملُت الذولُت غمان: مإمىن خمذان-خعين اللاض ي   25 ص 2001ألاسدن، الؿباغت الاولى-هظٍش
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 : الخمثيل الصادق  .1

بدُث جيىن املػلىماث املالُت ممثلت بطذق للػملُاث و ألاخذار املالُت التي خذزذ في املاظعت، و التي جم 

. الخػبير غنها باللىاثم املالُت

 :اللوهس فوق الشكل  .2

فُجب ؤن ًخم الاهخمام بجىهشها و خلُلتها و لِغ الاهخفاء بشيلها اللاهىوي، فال ًىحذ فاثذة مً مػلىماث 

ًخؿابم شيلها اللاهىوي مؼ همارج الػشع اللاهىهُت و لىنها في راث الىكذ غير ممثلت للىاكؼ بػُذة غً 

.  الحلُلت

 :الحياد  .3

و حػني البػذ غً الخديز الصخص ي، و جيىن املػلىماث التي جخػمنها اللىاثم املالُت مػذة لالظخخذام الػام و 

. لِغ بغشع جدلُم اهخماماث حهت مػُىت مً املعخخذمين

 :الحيطت و الحرز  .4

ت إلحشاء الخلذًشاث املؿلىبت في ظل  حػني هزه الخاضُت وحىد دسحت مً الحزس في اجخار ألاخيام الػشوٍس

خاالث غذم الخإهذ، بال  ؤن مماسظت الحزس ًجب ؤن ًيىن بلذس مػلٌى  

ت ؤو مخططاث مبالغ فيها، خُث جادي املبالغت في  ً اخخُاؾاث ظٍش و دون مبالغت، بدُث ال ٌعمذ بخيٍى

. الحزس و الخدفظ بلى حػل اللىاثم املالُت غير مداًذة و بالخالي غذم جدلُم خاضُت املىزىكُت

  : الاكخمال .5

و حػني بن املػلىمت املػشوغت في اللىاثم املالُت ًجب ؤن جيىن واملت غير مىلىضت، بػذم خزف ؤو بلغاء ؤي 

ش املالُت ألاخشي  . حضء منها ظىاء وان رلً مً خالٌ اللىاثم املالُت ؤو مً خالٌ الخلاٍس

 1 اللابليت للملازهت: زابعا 

ً غلى ملاسهت اللاثم املالُت للميشإة غبر الضمً مً ؤحل جدذًذ الاججاهاث  ًجب ؤن ًيىن املعخخذمىن كادٍس

في املشهض املالي و في ألاداء، هما ًجب ؤن جيىن بملذوسهم ملاسهت اللىاثم املالُت للميشأث املخخلفت مً ؤحل ؤن 

ًلُمىا مشاهضها املالُت اليعبُت و ألاداء  

و غلُه فةن غملُت كُاط و غشع ألازش املالي للػملُاث املالُت املدشابهت و ألاخذار . و الخغيراث في املشهض املالي

ألاخشي ًجب ؤن جخم غلى ؤظاط زابذ غمً امليشإة و غبر الضمً لخلً امليشإة و غلى ؤظاط زابذ للميشأث 

. 2املخخلفت
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أهميت اللوائم اإلااليت و أهدافما  : اإلاطلب الثالث 

 1أهميت اللوائم اإلااليت : أوال 

: ًمىً ببشاص ؤهمُت اللىاثم املالُت في زالر غىاضش سثِعُت 

مهمت و دوس اللىاثم املالُت في هزا املجاٌ هي جىضُل سظالت مفهىمت و واضحت ملعخػمل :  أداة اجصال - أ

 :املػلىماث املداظبُت غً وشاؽ املاظعت و الىخاثج املترجبت غنها فهي بزلً 

 الخ؛... وظُلت لشبـ غالكاث بين املاظعت و املىسدًً، الػمالء و البىىن .1

 .وظُلت لخىفير املػلىماث ملخخلف ألاكعام امليىهت للماظعت، الػماٌ، املدللين و الباخثين .2

خُث حعاغذ اللىاثم املالُت في جلُُم ؤداء إلاداسة و الحىم غلى هفاءالها و :  وطيلت في جلييم ألاداء - ب

 :اظخػماٌ املىاسد  املىغىغت جدذ جطشفها، فدعخػمل في الحىم غلى 

 املشهض املالي للماظعت؛ .1

 مذي الخلذم في جدلُم ؤهذاف املاظعت؛ .2

 .هُفُت اظخخذام مىاسد املاظعت .3

حعاغذ اللىاثم املالُت إلاداسة و مخخلف ألاؾشاف املخػاملت مؼ املاظعت : وطيلت في اجخاذ اللسازاث الالشمت - حـ

 :في اجخار اللشاساث الالصمت خُث 

 حعخػمل في اجخار اللشاساث املخػللت بىُفُت ضشف املىاسد في املعخلبل؛ .1

املىسدًً، الػمالء و البىىن : حعخػمل مً ألاؾشاف ألاخشي التي جشبؿها غالكت مباششة باملاظعت مثل  .2

 .في جىحُه معخلبل غالكتهم مػها

: أهداف اللوائم اإلااليت  : اثاوي

الطادسة غً مجلغ مبادت املداظبت  (4)جخػمً ألاهذاف الػامت لللىاثم املالُت هما وسدث في اللاثمت سكم 

ىيي   2: ما ًلي املىبثم غً مجلغ املداظبين اللاهىهُين ألامٍش

  جلذًم مػلىماث مىزىق فيها جخػلم باملىاسد الاكخطادًت و الالتزاماث الخاضت بالىُان لخدلُم :

 اللذسة غلى جلُُم هلاؽ اللىة و الػػف لهزا الىُان؛ -

ل و الاظدثماساث للىُان؛ -  بُان مطادس الخمٍى

 جلُُم كذسجه غلى مىاحهت الالتزاماث؛ -

 .اللذسة غلى بحشاء ملاسهاث صماهُت و بين الىُاهاث و اللذسة غلى الخيبا للمعخلبل -

  ًجلذًم مػلىماث مىزىكت خٌى الخغيراث في ضافي مىاسد املششوع الىاججت غً ألاسباح املخدللت م

ً .  ألاوشؿت املباششة مً ؤحل جدذًذ جىصَػاث ألاسباح املخىكػت للمعدثمٍش

 جلذًم مػلىماث مالُت ًمىً اظخخذامها لخلذًش ألاسباح املدخملت للماظعت .

 إلافطاح غً ؤًت مػلىماث ؤخشي مفُذة و مالثمت لحاحاث معخخذمي اللىاثم املالُت  .

                                                           
1
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  هزلً جضوٍذ املػلىماث لخلذًش مذي معاولُت إلاداسة غً جىفير وظاثل الحماًت الالصمت لحلىق

ً و إلاداسة الػلُا الجخار اللشاساث التي الهم املالن، و هزلً  املالن، و جضوٍذ املػلىماث املفُذة للمذًٍش

ت و الخىغُدُت املهمت . املػلىماث الخفعيًر

 جىفير بُاهاث و مػلىماث غً مذي التزام املششوع باملبادت املداظبُت امللبىلت .

 

 

ئعداد و عسض اللوائم اإلااليت وفم الىظام اإلاحاطبي اإلاالي        : اوي اإلابحث الث

ٌػخبر بغذاد اللىاثم املالُت مً ؤهم ؤهذاف املداظبت املالُت و رلً ملا لها مً ؤهمُت في جىضُل املػلىماث        

بلى املخػاملين الاكخطادًين، لزا ظىف هخؿشق في هزا املبدث بلى اللىاثم املالُت املػذة وفلا للىظام املداظبي 

. املالي

اإلايزاهيت  : اإلاطلب ألاول 

ضىسة فىجىغشافُت لىغػُت املاظعت حػىغ غىاضش ألاضٌى و غىاضش الخطىم " حػشف امليزاهُت غلى ؤنها       

ما له و ما )مجخمػت، ؤي ؤن ليل شخظ ؾبُعي ؤو مػىىي رمت جخإلف مً غىاضش مىحبت و غىاضش ظالبت 

 1:و ًيبغي ؤن جدخىي امليزاهُت غلى ألاكل الػىاضش الخالُت . (غلُه

ألاصول   : أوال 

و هى مىسد حعُؿش غلُه امليشإة هدُجت ألخذار ظابلت و مً املخىكؼ ؤن ًىجم غىه مىافؼ اكخطادًت معخلبلُت 

ت، ؤما ألاضٌى  للميشإة، و حشيل غىاضش ألاضٌى املىحهت لخذمت وشاؽ الىُان بطىسة داثمت ؤضىال غير حاٍس

ت . التي لِعذ لها هزه الطفت بعبب وحهتها ؤو ؾبُػتها، فةنها حشيل ؤضىال حاٍس

هي ؤضٌى مخططت لالظخػماٌ بطىسة معخمشة و ول ما ًخم خُاصجه  :(غير مخداولت)ألاصول غير اللازيت - أ

: و حشمل ألاضٌى غير املخذاولت . لغشع الخىظُف غلى املذي البػُذ

ت ؤخشي  .1 ت، شهشة املدل، كُم مػىٍى  .اللُم الثابخت املػىٍى

2.  ٌ  .اللُم الثابخت املادًت جػم ألاساض ي، املباوي، كُم زابخت ؤخشي، كُم زابخت للخىاص

ت .3  .اللُم الثابخت الجاٍس

ألاضٌى املالُت و جػم ظىذاث مػاد جلُُمها، ظىذاث معاهمت زابخت، معاهماث و خلىق ممازلت،  .4

 .كشوع و ؤضٌى مالُت غير مخذاولت

بُت ماحلت .5  .ؤضٌى غٍش

 هي ؤضٌى جتركب املاظعت بمياهُت اهجاصها ؤو بُػها ؤو اظتهالهها في بؾاس داثشة (اإلاخداولت)ألاصول اللازيت - ب

: و حشمل ألاضٌى املخذاولت  .الاظخغالٌ الػادي

ت .1  .املخضوهاث و الحعاباث الجاٍس

 .الضباثً و مذًىىن آخشون .2

 .مذًىىن آخشون .3

                                                           
1
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ىت املىحبت و ما ٌػادلها .4  خعاباث الخٍض

الخصوم   : اثاوي

حػشف الخطىم غلى ؤنها الالتزاماث الاكخطادًت اللاثمت غلى امليشإة ؤو ؤي غىاضش داثىت ماحلت لفتراث كادمت 

: و جػم الخطىم الػىاضش الخالُت . جم بزباالها و كُاظها ؾبلا للمبادت املداظبُت املخػاسف غليها

:  ألاموال الخاصت  - أ

 سؤط املاٌ املؿلىب و سؤط املاٌ غير املؿلىب؛ .1

 الاخخُاؾاث و فشق بغادة الخلُُم؛ .2

 مدٌى حذًذ؛- ألامىاٌ الخاضت  .3

 .هدُجت الذوسة .4

 : (غير مخداولت)الخصوم غير اللازيت - ب

 كشوع و دًىن مالُت؛ .1

بي ماحل؛ .2  التزام غٍش

 خطىم ؤخشي غير مخذاولت؛  .3

 د.ماوهاث و بًشاداث ملذمت و الخطىم املازلت .4

  (اإلاخداولت)الخصوم اللازيت - ج

 املىسدًً و الحعاباث امللحلت؛ .1

 غشاثب؛ .2

 دًىن و داثىىن آخشون؛ .3

مىً غشع امليزاهُت خعب الشيل الخالي  :ٍو

 ًمثل مخؿـ للميزاهُت  (II-01)حذٌو سكى 

 ٌ  N اهخالن سضُذ N إلاحماليمالخظت  الاضى

 

 N ضافي

 

 N-1 ضافي

 

أصول غير حازيت 

املىخىج  إلاًجابي - فاسق بين الاكخىاء

ؤو العلبي 

ت   جثبُخاث مػىٍى

جثبُخاث غُيُت  

ؤساض ي 

مباوي  

جثبُخاث غُيُت ؤخشي 

جثبُخاث ممىىح امخُاصها 

 جثبُخاث مالُت  

ظىذاث مىغىغت مىغؼ مػادلت  

معاهماث ؤخشي و خعاباث داثىت 
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ملحلت بها  

ظىذاث ؤخشي مثبخت 

كشوع و ؤضٌى مالُت ؤخشي غير 

ت  حاٍس

غشاثب ماحلت غلى ألاضل  

 

     مجموع ألاصل غير اللازي 

     أصول حازيت 

مخضوهاث و مىخجاث كُذ الخىفُز  

الضباثً  

املذًىىن  خشون  

الػشاثب و ما شابهها 

خعاباث داثىت ؤخشي و اظخخذاماث 

ممازلت  

املىحىداث و ما شابهها  

ألامىاٌ املىظفت و ألاضٌى املالُت  

ت ألاخشي   الجاٍس

ىت     الخٍض

     

     مجموعت ألاصول اللازيت 

     اإلاجموع العام لألصول 

 

 N N-1اإلاالحظت الخصوم 

زؤؤض ألاموال الخاصت 

سؤط املاٌ جم بضذاسه  

سؤط ماٌ غير معخػان به  

( 1)اخخُاؾاث مذمجت – غالواث و اخخُاؾاث 

فىاسق و بغادة الخلُُم  

( 1)فاسق املػادلت 

( 1)هدُجت ضافُت خطت املجمؼ )/ هدُجت ضافُت 

جشخُل مً حذًذ / سئوط ؤمىاٌ خاضت ؤخشي 

(  1)خطت الششهت املذمجت 

(  1)خطت روي ألاكلُت 

 

   

   (  1)اإلاجموع 



    بغذاد كىاثم املالُت خعب املػاًير الذولُت                   :                                                       الفطل الثاوي 

 

38 
 

الخصوم غير اللازيت  

كشوع  و دًىن مالُت  

 (ماحلت و مشضىد لها)غشاثب 

ت   دًىن ؤخشي غير حاٍس

ماوهاث و مىخجاث زابخت معبلا 

 

   

   (  2)مجموع الخصوم غير اللازيت 

الخصوم اللازيت  

مىسدون و خعاباث ملحلت  

غشاثب  

دًىن ؤخشي  

ىت ظلبُت   خٍض

 

   

   (  3)مجموع الخصوم اللازيت 

   مجموع عام للخصوم  

 

 1حظاباث الىخائج: اإلاطلب الثاوي 

حذٌو خعاباث الىخاثج هى بُان ملخظ لألغباء و املىخىحاث املىجضة مً الىُان خالٌ العىت املالُت، و ال ًإخز 

خ السحب، و ًبرص بالخمُيز الىدُجت الطافُت للعىت املالُت الشبذ خ الخدطُل ؤو جاٍس الىعب ؤو /في الحعاب جاٍس

. الخعاسة

العىاصس اإلاكوهت للدول حظاباث الىخائج : أوال 

ً سثِعُين هما املىخىحاث و ألاغباء، و للذ غشفهما الىظام املداظبي املالي  ًخيىن خعاباث الىخاثج مً غىطٍش

: هما ًلي 

 اإلاىخوحاث  - أ

جخمثل مىخىحاث العىت املالُت في جضاًذ املضاًا الاكخطادًت التي جدللذ خالٌ العىت املالُت في شيل مذاخُل، 

، ؤو اهخفاع في الخطىم ادة في ألاضٌى هما جمثل املىخىحاث اظخػادة خعاسة في اللُمت و الاخخُاؾاث . ؤو ٍص

املدذدة بمىحب كشاس مً الىصٍش امليلف باملالُت 

ألاعباء  - ب

جخمثل ؤغباء العىت املالُت في جىاكظ املضاًا الاكخطادًت التي خطلذ خالٌ العىت املالُت في شيل خشوج ؤو 

، ؤو في شيل ظهىس خطىم و حشمل ألاغباء مخططاث الاهخالواث ؤو الاخخُاؾاث و خعاسة . اهخفاع ؤضٌى

. اللُمت املدذدة بمىحب كشاس مً الىصٍش امليلف باملالُت

                                                           
1
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مكوهاث حدول حظاباث الىخائج  : اثاوي

: و هما فشع الىظام املداظبي املالي مػلىماث دهُا ٌعخىحب بظهاسها في خعاباث الىخاثج و هي 

الهامش : جدلُل ألاغباء خعب ؾبُػتها، الزي ٌعمذ بخدذًذ مجامُؼ الدعُير الشثِعُت  جُت  .1

 إلاحمالي، اللُمت املػافت، الفاثؼ إلاحمالي غً الاظخغالٌ؛

 مىخجاث ألاوشؿت الػادًت؛ .2

 املىخىحاث املالُت و ألاغباء املالُت؛ .3

 ؤغباء املعخخذمين؛ .4

 الػشاثب و الشظىم و الدعذًذاث املمازلت؛ .5

 املخططاث لالهخالواث  و لخعاثش اللُمت التي جخظ الخثبُخاث الػُيُت؛ .6

ت؛ .7  املخططاث لالهخالواث و لخعاثش اللُمت التي جخظ الخثبُخاث املػىٍى

 هدُجت ألاوشؿت الػادًت؛ .8

 ؛(مىخجاث و ؤغباء)الػىاضش غير الػادًت  .9

الىدُجت الطافُت للفترة كبل الخىصَؼ؛  .10

 الىدُجت الطافُت ليل ظهم مً ألاظهم باليعبت بلى ماظعاث املعاهمت؛ .11

 املػلىماث الذهُا ألاخشي امللذمت بما في خعاباث الىخاثج، و بما في امللحم املىمل لحعاباث الىخاثج؛ 

 جدلُل مىخجاث ألاوشؿت الػادًت؛ .12

مبلغ خطظ ألاسباح ليل ظهم مطىجا غليها ؤو ملترخت و الىدُجت الطافُت ليل ظهم باليعبت بلى  .13

 .ماظعاث املعاهمت

لخان إلغذاد الجذٌو هما جشجِب ألاغباء بدعب ؾبُػتها  ظلؼ، بػاجؼ، مىاد ؤولُت معتهلىت، )و هىان ؾٍش

جيالُف الطىؼ، جيالُف الخىصَؼ، الخيالُف )، و جشجِب هزه ألاغباء بدعب الىظُفت (...هفلاث املعخخذمين

ت لت ألاولى ، (إلاداٍس لخان جادًان بال ؤهه ٌصجؼ غلى الؿٍش . (ألاغباء بدعب الؿبُػت)و بؿبُػت الحاٌ فةن الؿٍش

لت جشجِب ألاغباء بدعب الىظاثف، ًيبغي بغؿاء مػلىماث بغافُت في امللحم خٌى  و في خالت اخخُاس ؾٍش

 والجذاٌو الخالُت جىضح ؾبُػت ألاغباء، خاضت فُما ًخظ الاهخالواث، الخذهىساث و هفلاث املعخخذمين

. 1 :رلً
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.... بلى....الفترة مً  (خعب الؿبُػت)حذٌو خعاباث الىخاثج ( II-02  )الجذٌو سكم
  N       N-1         املالخظت  

سكم ألاغماٌ  

حغير املخضوهاث املىخجاث املطىػت و املىخجاث كُذ الطىؼ 

إلاهخاج املثبذ 

بغاهاث الاظخغالٌ    

   

   بهخاج العىت املالُت -1

اث املعتهلىت  املشتًر

الخذماث الخاسحُت  و الاظتهالواث ألاخشي 

   

   اظتهالن العىت املالُت -2

   ( 2-1)اللُمت املػافت لالظخغالٌ -3

ؤغباء املعخخذمين 

الػشاثب و الشظىم و املذفىغاث املشابهت 

   

   الفاثؼ إلاحمالي غً الاظخغالٌ -4

املىخجاث الػملُاجُت ألاخشي  

ألاغباء الػملُاجُت ألاخشي  

املخططاث غً خعاثش اللُمت و املاوهاث  

   

   الىدُجت الػملُاجُت  -5

املىخىحاث املالُت 

ألاغباء املالُت 

   

   الىدُجت املالُت -6

   ( 6+5)الىدُجت الػادًت كبل الػشاثب -7

الػشاثب الىاحب دفػها غً الىخاثج الػادًت 

خٌى الىخاثج الػادًت   (حغيراث)الػشاثب املاحلت 

مجمىع مىخجاث ألاوشؿت الػادًت 

مجمىع ؤغباء ألاوشؿت الػادًت 

   

   الىدُجت الطافُت لألوشؿت الػادًت -8

 (ًؿلب بُانها)املىخىحاث - الػىاضش غير الػادًت  

 (ًؿلب بُانها)ألاغباء – الػىاضش غير الػادًت 

   

   الىدُجت غير الػادًت -9

   الىدُجت الطافُت للعىت املالُت -10

   خطت الششواث املىغىغت مىغؼ املػادلت في الىدُجت الطافُت 

   ( 1)الىدُجت الطافُت للمجمىع املذمج -11

(  1)و منها خطت روي ألاكلُت 

( 1)خطت املجمؼ 
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.... بلى....الفترة مً (خعب الىظُفت) حذٌو خعاباث الىخاثج (II-03 )الجذٌو سكم
 N N-1املالخظت  

سكم ألاغماٌ  

ولفت املبُػاث  

هامش السبح ؤلاحمالي  

مىخجاث ؤخشي غملُاجُت 

ت  الخيالُف الخجاٍس

ت  ألاغباء إلاداٍس

ؤغباء ؤخشي غملُاجُت 

الىديجت العملياجيت 

جلذًم جفاضُل ألاغباء خعب الؿبُػت 

ف املعخخذمين املخططاث لالهخالواث)  (مطاٍس

مىخجاث مالُت 

ألاغباء املالُت 

الىديجت العاديت كبل الظسيبت  

الػشاثب الىاحبت غلى الىخاثج الػادًت 

 (الخغيراث)الػشاثب الىاحبت غلى الىخاثج الػادًت 

الىديجت الصافيت لألوشطت العاديت 

ألاغباء غير الػادًت  

املىخىحاث غير الػادًت 

الىديجت الصافيت للظىت اإلااليت 

( 1)خطت الششواث املىغىغت مىغؼ املػادلت في الىخاثج الطافُت

( 1)الىدُجت الطافُت للمجمىع املذمج 

( 1)منها خطت روي ألاكلُت 

( 1)خطت املجمؼ 

   

ال ٌعخػمل بال في جلذًم الىشىف املالُت املذمجت (1)
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كائمت جدفلاث الىلديت : اإلاطلب الثالث   

كاثمت الخذفلاث الىلذًت هي اللاثمت التي جبين امللبىغاث الىلذًت و املذفىغاث الىلذًت للميشإة   خالٌ فترة 

لُت ت ؤو ألاوشؿت الخمٍى . 1صمىُت مػُىت ًخم جطيُفها هخذفلاث مً ألاوشؿت الدشغُلُت ؤو ألاوشؿت الاظدثماٍس

محخوى كائمت الخدفلاث الىلديت : أوال 

ىت و  ىت بهذف جمىين املاظعت مً جلُُم كذسالها غلى الخدىم في حعُير الخٍض و ًخم غشع كاثمت الخذفلاث للخٍض

: ما ٌػادلها ؤزىاء الذوسة املداظبُت و جخػمً ما ًلي 

  (وويفت الاطخغالل)ألاوشطت الدشغيليت - أ

و جخمثل في الخذفلاث الىلذًت التي جذخل في جدذًذ ضافي الشبذ خُث جػمً الخذفلاث الىاججت غً بُؼ ظلؼ و 

. خذماث، الخذفلاث الىاججت غً ظذاد مبالغ للمىسدًً، ؤحىس غماٌ، الػشاثب، و خالفها

 : (الػملُاث)و حشمل جذفلاث اليشاؾاث الدشغُلُت 

ىت آجُت مً بُؼ املىخجاث و الخذماث؛ .1  بدخاالث خٍض

ىت آجُت مً غلىد، ؤحػاب، غمىالث، و بًشاداث ؤخشي؛ .2  بدخاالث خٍض

ىت ججاه مىسدي العلؼ و الخذماث؛ .3  بخشاحاث  خٍض

ىت ججاه املىظفين و الػماٌ ؤو خعاباالهم .4 . 2بخشاحاث خٍض

 : (وويفت الاطدثماز)ألاوشطت الاطدثمازيت - ب

لت ألاحل و هزلً الخدطُل الىاججت غً الخىاٌص غً  جخػمً املبالغ املذفىغت مً ؤحل اكخىاء اظدثماساث ؾٍى

: الاظدثماساث، و مً ؤمثلت رلً 

لت ألاحل .1  .املذفىغاث الىلذًت الكخىاء ؤضٌى زابخت ؤضٌى غير ملمىظت ؤضٌى ؤخشي ؾٍى

لت ألاحل .2  .امللبىغاث الىلذًت مً بُؼ ألاضٌى الثابخت و ألاضٌى غير امللمىظت و ألاضٌى ألاخشي ؾٍى

املذفىغاث الىلذًت الكخىاء ؤظهم ؤو ظىذاث في ماظعت ؤخشي، و امللبىغاث الىلذًت مً بُؼ ؤظهم و  .3

 .ظىذاث بميشأث ؤخشي 

املذفىغاث الىلذًت و اللشوع املمىىخت ألؾشاف ؤخشي و رلً بخالف الذفػاث الىلذًت و اللشوع  .4

م املاظعاث املالُت، و امللبىغاث الىلذًت مً جدطُل الىلذًت و اللشوع  املمىىخت غً ؾٍش

 .املمىىخت ؤؾشاف ؤخشي 

 : (وويفت الخمويل) ألاوشطت الخمويليت - ج

ادة و ميافأث سؤط املاٌ  حشمل ألاوشؿت التي لها غالكت بدشهت اللشوع و سؤط املاٌ ظىاء بالىلطان ؤو بالٍض

ل . املذفىغت و خشهت الدعبُلاث راث الؿبُػت املالُت : حشمل جذفلاث وشؿاث الخمٍى

ىت آجُت مً بضذاس ؤظهم ؤو سظاثل ؤو وظاثل ؤخشي لألمىاٌ الخاضت؛ .1  بدخاالث خٍض

ىت إلسحاع املبالغ امللترغت؛ .2  بخشاحاث خٍض

ىت ججاه املعاهمين بهذف الحطٌى ؤو بغادة ششاء ؤظهم املاظعت .3  .بخشاحاث خٍض

عسض كائمت جدفلاث الخصيىت    : اثاوي

                                                           
1
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ىت لخين لػشع كاثمت جذفلاث الخٍض  : 1و للذ خذد الىظام املداظبي املالي ؾٍش

الطسيلت اإلاباشسة  - أ

لت املباششة التي ؤوص ى بها املششع الجضاثشي  : ًخم مً خالٌ الؿٍش

كطذ  (...الضباثً، املىسدون، الػشاثب)جلذًم الفطٌى الشثِعُت لذخٌى و خشوج ألامىاٌ إلاحمالُت  .1

 .ببشاص جذفم مالي ضافي

بت .2 ب هزا الخذفم املالي الطافي بلى هدُجت الذوسة املالُت كبل فشع الػٍش  .جلٍش

الطسيلت غير اإلاباشسة  - ب

: جخمثل في جصحُذ الىدُجت الطافُت للعىت املالُت مؼ ألاخز بالحعبان 

ىت  .1  ؛(...اهخالواث، حغيراث الضباثً، املخضوهاث، حغيراث املىدًً)ؤزاس املػامالث دون الخإزير في الخٍض

اث  .2  ؛(الػشاثب املاحلت)الخفاوجاث ؤو الدعٍى

ل  .3 و هزه  (...كُمت الخىاٌص الضاثذة ؤو الىاكطت)الخذفلاث املالُت املشجبؿت بإوشؿت الاظدثماس ؤو الخمٍى

 .الخذفلاث جلذم هال غلى خذي

ىت ( II-04 )الجذٌو سكم لت املباششة)حذٌو جذفلاث الخٍض .... بلى....الفترة مً (الؿٍش

 N العىت املالُتاملالخظت  البُان 

 

 N-1 العىت املالُت

جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من ألاوشطت العملياجيت 

الخدطُالث امللبىغت مً غىذ الضباثً 

املبالغ املذفىغت للمىسدًً و املعخخذمين 

الفىاثذ واملطاٍسف املالُت ألاخشي املذفىغت 

الػشاثب غً الىخاثج املذفىغت 

   

جدفلاث أموال الخصيىت كبل العىاصس غير العاديت 

ىت املشجبؿت بالػىاضش غير الػادًت ًجب )جذفلاث ؤمىاٌ الخٍض

 (جىغُدها

   

    (أ)صافي جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من ألاوشطت العملياجيت 

جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من أوشطت الاطدثماز  

ت   املسحىباث غً اكخىاء جثبُخاث غُيُت ؤو مػىٍى

ت  الخدطُالث غً غملُاث الخىاٌص غً جثبُخاث غُيُت ؤو مػىٍى

املسحىباث غً اكخىاء جثبُخاث مالُت 

الخدطُالث غً غملُاث الخىاٌص غً جثبُخاث مالُت 

الفىاثذ التي جم جدطُلها غً الخىظُفاث املالُت 

الحطظ و ألاكعاؽ امللبىغت مً الىخاثج املعخلمت 

   

     (ب)صافي جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من أوشطت الاطدثماز 

                                                           
1
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جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من أوشطت الخمويل 

الخدطُالث في ؤغلاب بضذاس ؤظهم 

الحطظ و غيرها مً الخىصَػاث التي جم اللُام بها 

جدطُالث اللشوع ؤو الذًىن ألاخشي املمازلت 

   

    (ج)صافي جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من أوشطت الخمويل 

جإزيراث حغيراث ظػش الطشف غلى العُىالث و شبه العُىالث  

ىت في الفترة   (ج+ب+ؤ)حغير ؤمىاٌ الخٍض

   

ىت و مػادالالها غىذ افخخاح العىت املالُت  ؤمىاٌ الخٍض

ىت و مػادالالها غىذ بكفاٌ العىت املالُت  ؤمىاٌ الخٍض

ىت خالٌ الفترة  حغير ؤمىاٌ الخٍض

   

   اإلالازبت مع الىديجت اإلاحاطبيت 

 

ىت (II-05 )الجذٌو سكم لت غير املباششة)حذٌو جذفلاث الخٍض .... بلى....الفترة مً (الؿٍش
 N الظىت اإلااليتاإلاالحظت  البُان 

 

 N-1 الظىت اإلااليت

 

جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من ألاوشطت العملياجيت 

ضافي هدُجت العىت املالُت 

: جصحُداث مً ؤحل 

 الاهخالواث و ألاسضذة -

 حغير الػشاثب املاحلت -

 حغير املخضوهاث -

 حغير الضباثً و الحعاباث الذاثىت ألاخشي  -

 حغير املىسدًً و الذًىن ألاخشي  -

ادة كُمت الخىاٌص الطافُت مً الػشاثب  - هلظ ؤو ٍص

   

ىت الىاحمت غً اليشاؽ      (ؤ)جذفلاث الخٍض

   جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من عملياث الاطدثماز 

مسحىباث غً اكخىاء جثبُخاث  

جدطُالث الخىاٌص غً جثبُخاث  

 (ؤ)جإزير حغيراث مدُـ إلادماج 

   

ىت املشجبؿت بػملُاث الاظدثماس      (ب)جذفلاث ؤمىاٌ الخٍض

جدفلاث أموال الخصيىت اإلاخأجيت من عملياث الخمويل  

الحطظ املذفىغت للمعاهمين  

ادة سؤط املاٌ الىلذي    (املىلىداث)ٍص

بضذاس كشوع  

حعذًذ كشوص  

   

    (ج)جدفلاث أموال الخصيىت اإلاسجبطت بعملياث الخمويل 

    (ج+ب+أ)حغير أموال الخصيىت للفترة 

ىت غمذ الافخخاح      ؤمىاٌ الخٍض
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ىت غىذ إلاكفاٌ  ؤمىاٌ الخٍض

(  1)جإزير حغيراث ظػش الػمالث ألاحىبُت 

ىت      حغير ؤمىاٌ الخٍض

 ال ٌعخػمل بال في جلذًم الىشىف املالُت املذمجت (1)

 

 

حدول حغيراث زؤوض ألاموال الخاصت و اإلاالحم  : اإلاطلب السابع 

 .1حدول حغيراث زؤوض ألاموال الخاصت: أوال 

ٌشيل حذٌو حغير ألامىاٌ الخاضت جدلُال للحشواث التي ؤزشث في ول فطل مً الفطٌى التي جدشيل منها 

. سئوط ألامىاٌ الخاضت للىُان خالٌ العىت املالُت

ؤو هي كاثمت جىضح الخغيراث التي غلى ألامىاٌ الخاضت خالٌ دوسة مداظبُت مػُىت، و جضداد ألامىاٌ الخاضت 

للذ كذم الىظام املداظبي املالي ، باألسباح و جىلظ بالخعاثش الىاججت غً اليشاؽ الاكخطادي للماظعت

: مػلىماث دهُا مؿلىب جلذًمها في هزا البُان جخظ الحشواث املخطلت بما ًإحي 

 الىدُجت الطافُت للعىت املالُت؛ .1

لت املداظبُت و جصحُداث ألاخؿاء املسجل جإزيرها مباششة هشئوط ألامىاٌ؛ .2  حغُيراث الؿٍش

املىخجاث و ألاغباء ألاخشي املسجلت مباششة في سئوط ألامىاٌ الخاضت غمً بؾاس جصحُذ ؤخؿاء  .3

 هامت؛

 ؛(....الاسجفاع، الاهخفاع، الدعذًذ)غملُاث الشظملت  .4

 .جىصَؼ الىدُجت و الخخطُطاث امللشسة خالٌ العىت املالُت .5

 حغيراث سئوط ألامىاٌ الخاضت ( II-06 )الجذٌو سكم
زأطمال مالحظت  

الشسكت 

عالوة 

ؤلاصداز 

فسق ئعادة فازق الخلييم 

الخليييم 

الاحخياطاث  

و الىديجت 

       N-2 ديظمبر 31السصيد في 

لت املداظبُت  حغير الؿٍش

جصحُذ ألاخؿاء الهامت  

بغادة جلُُم الخثبُخاث 

ألاسباح ؤو الخعاثش غير املذسحت 

في الحعاباث في خعاباث الىخاثج 

الحطظ املذفىغت 

ادة سؤط املاٌ   ٍص

ضافي هدُجت العىت املالُت   

      

       N-1 ديظمبر 31السصيد في 

لت املداظبُت جصحُذ  حغير الؿٍش

ألاخؿاء الهامت  

بغادة جلُُم الخثبُخاث  

      

                                                           
1
 26معاهمت غلمُت لخدعين املخؿـ الىؾني للمعاهمت، ؤؾشوخت دهخىساه دولت في الػلىم الاكخطادًت، حامػت فشخاث غباط، ظؿُف ص : غلاسي مطؿفى 
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ألاسباح ؤو الخعاثش غير املذسحت 

في الحعاباث في خعاباث الىخاثج 

الحطظ املذفىغت 

ادة سؤط املاٌ  ٍص

ضافي الىدُجت العىت املالُت 

       N ديظمبر 31السصيد في 

 1اإلاالحم : اثاوي

ًػم ملحم الىشىف املالُت املػلىماث التي جىدس ي ؾابػا هاما، و التي مً : حػٍشف ملحم الىشىف املالُت 

: شإنها فهم املػلىماث و ألاخذار الىاسدة في الىشىف املالُت 

ٌشخمل ملحم الىشىف املالُت غلى مػلىماث جخظ الىلاؽ  جُت متى واهذ هزه املػلىماث جىدس ي ؾابػا 

: هاما ؤو واهذ مفُذة لفهم الػملُاث الىاسدة في الىشىف املالُت

املؿابلت للمػاًير )اللىاغذ و الؿشق املداظبُت املػخمذة ملعً املداظبت و بغذاد الىشىف املالُت  .1

 ؛(مىضحت و ولها مفعشة و مبرس

ت لحعً فهم امليزاهُت، خعاباث الىخاثج .2 ىت جذفلاث . مىمالث إلاغالم الػشوٍس و حذٌو ظُىلت الخٍض

ىت و حذٌو حغيراث ألامىاٌ الخاضت؛  ؤمىاٌ الخٍض

املػلىماث التي جخظ الىُاهاث املشاسهت، و املاظعاث املشترهت، و الفشوع ؤو الششهت ألام و هزلً  .3

املػامالث التي جخم غىذ الاكخػاء مؼ هزه الىُاهاث ؤو معيرالها، ؾبُػت الػالكاث، همـ املػاملت، 

 حجم و مبلغ املػامالث، ظُاظت جدذًذ ألاظػاس التي جخظ هزه املػامالث؛

ت للحطٌى غلى ضىسة  .4 املػلىماث راث الؿابؼ الػام ؤو التي حػني بػؼ الػملُاث الخاضت الػشوٍس

.  وفُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ذس   ص 2007هظام املػلىماث املداظبي ودوسه في مشاكبت الدعُير، مزهشة ماحعخير في غلىم الدعُير، جخطظ بداسة ألاغماٌ حامػت الشلف، ظىت: كىسًٍ خاج كٍى
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    بغذاد كىاثم املالُت خعب املػاًير الذولُت                   :                                                       الفطل الثاوي 

 

47 
 

 

: خالصت الفصل 

ًخطح مما ظبم ؤن جبني الجضاثش للىظام املداظبي املالي الزي ًخىافم بلى خذ هبير مػها، ظىاء مً خُث إلاؾاس 

لت بغذاد و جلذًم اللىاثم املالُت، ٌػخبر  املفاهُمي ؤو مً خُث اللُاط و الخلُُم و املداظبين بغافت بلى ؾٍش

خؿىة غمالكت للخىُف مؼ العُاظاث الاكخطادًت و املالُت الجذًذة، و هزا مىاهبت الخؿىساث الحاضلت في 

الػالم، و هى ما ظِىػىغ بًجابا غلى املماسظت املداظبُت في بالدها، و ٌعمذ بخلذًم مػلىماث مداظبُت و 

. مالُت جخميز بالطذق و املىزىكُت و اللابلت للملاسهت

ظمدذ لىا دساظت اللىاثم املالُت وفم الىظام املداظبي املالي الخػشف غلى ؤهم الخطاثظ الىىغُت لللىاثم 

املالُت و ليي جالثم و جشض ي معخخذميها و حعاغذهم غلى اجخار اللشاساث الاكخطادًت الصحُدت، ًيبغي ؤن 

في  (املالثمت، املىزىكُت، اللابلُت للفهم و اللابلُت للملاسهت)جخىفش حمُؼ الخطاثظ الىىغُت العابلت الزهش 

. املػلىمت الىاسدة في هاجه اللىاثم، و هزا مً خالٌ الالتزام بالفشوع و املبادت املداظبُت

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفصل الثالث

دراست حالت مؤسست 

 أرسيوGNL1سوهاطزاك مزكب 
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  :الفصل ملذمت

ت إلاداؾبت الخيالُف و كعاع اإلادغوكاث، ؾىف هداٌو اؾلاط طلً على واكع  بعض الاهتهاء مً الضعاؾت الىؽٍغ

 لخيىن جلال لضعاؾت اإلاُضاهُت هظه مً زالٌ صعاؾت اشيالُت عضم جلضًغ  GNL1مؤؾؿت ؾىهاظغان مغهب " 

ت في كعاع اإلادغوكاث . الخيلفت الىخضٍو

: مباخث و هي على الىدى الخالي   2و اطا كمىا بخلؿُم هظا الفصل الى 

 جلضًم عام لشغهت ؾىهاظغان:  الاو  املبحث .

 عغض مغهب  : الثاوي املبحثGNL1 .
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جلذًم عام لشزكت سوهاطزاك : املبحث  الاو 

ؾيخعغض  في هظا اإلابدث إلى الخعٍغف باإلاؤؾؿت و التي هي  مدل الضعاؾت و أهم الىؼائف و اإلاصالح التي 

. جخيىن منها، زم هدىاٌو في ألازير وشاط اإلاؤؾؿت و أهمُتها الاكخصاصًت

 ماهيت شزكت سوهاطزاك: اململطب  الاو 

ؾيخعغا في هظا اإلاعلب إلى الخعٍغف بالشغهت 

هبذة جاريخيت عً سوهاطزاك : الفزر  الاو 

م اإلادغوكاث اإلاعغوفت               اوشاث اإلاؤؾؿت الىظىُت للبدث و الخىلُب و الىلل و البدث و حؿٍى

 و كض جىؾع مهامها بمىحب اإلاغؾىم عكم 1966-12-31 اإلاؤعر في 491-36اإلاغؾىم عكم  بؿىهاظغان بمىحب 

م هما أن 1966-09-22 اإلاؤعر في 22-296 ل و الدؿٍى  لخصبذ مؤؾؿت وظىُت للخىلُب، ؤلاهخاج، الخدٍى

عي اإلاؤعر في   ٌععي للشغهت خم الاخخياع و الخىػَع الشامل للعاكت و اإلاىخجاث 1976-08-30اإلاغؾىم الدشَغ

. البترولُت و كض اهضمذ الجؼائغ مً زالٌ ؾىهاظغان ضمً الضٌو اإلاصضعة للىفغ

ش              ت و الؿُاصة الىظىُت كغاعاجه " هىاعي بىمضًً" أعلً الغئِـ 1971-02-24و بخاٍع امخضاص لغوح الحٍغ

سُت بخؤمُم اإلادغوكاث و كض فغض هظا الُىم هفؿه همغهؼ لىخضة مصير شغهت ؾىهاظغان و الجؼائغ  الخاٍع

. هيل

ل بالعملُت الصعبت بغُت اإلاؿاهمت في             وبعض الخؤمُم أصبذ على عاجم ؾىهاظغان مهمت حمع مىاعص الخدٍى

ت  م اإلادغوكاث و طلً مً زالٌ ؾُاؾت اؾدثماٍع الخعىع الاكخصاصي للىظً، خُث عهؼث حمىصها على جلٍى

غ حمُع فغوع الصىاعت البترولُت، وكض هخج عً حعضص بغوػ شغهت جىؼف أهثر مً  مىثفت، و مً زالٌ جعٍى

:  ألف عامل و كض جمثلذ وشاظاتها فُما ًلي100

 .البدث -

 .الخىلُب -

 .إهخاج البتروٌ الخام -

 .إهخاج الغاػ -
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 .الخضماث البترولُت -

 .الىلل باألهابِب البتروهُمُاء -

م اإلادغوكاث -  .حؿٍى

هما وصلذ  ؾىهاظغان في وكذ كصير حضا إلى صعحت الخيامل العمىصي و افلي ليشاظاث عضًضة، بضءا                

باالؾخغالٌ، الخىػَع النهائي و على غغاع اإلاؤؾؿاث الىظىُت و خؿب كاعضة جىحيهاث اإلاسعغ الخماس ي 

:  مؤؾؿت صىاعُت17جمذ إعاصة هُيلتها و التي وشا عنها  (1980-1984)

 .زالر مؤؾؿاث لالهجاػ -

 .أعبع مؤؾؿاث مسخلفت -

 .ؾخت مؤؾؿاث للخضماث -

 .أعبع مؤؾؿاث لدؿُير اإلاىاظم اإلاىحىصة باعػٍى، ؾىُىضة، خاس ي عمل، خاس ي مؿعىص -

 و التي فيها أصبدذ 1986و مع إعاصة الهُيلت جفغغذ ؾىهاظغان إلاهمتها ألاؾاؾُت  وهظا زاصت بعض ؾىت   -

جخمخع باالؾخلالٌ الظاحي و هظا مما أصي إلى اوسحابها مً اليشاظاث البترولُت و البتروهُمُائُت و الخىغاع و 

 :الخىػَع، غير أنها بلُذ جلعب صوعا خاؾما في كعاع اإلادغوكاث و جضم وشاظاتها مُاصًً مسخلفت

 .البدث -

 .ؤلاهخاج -

 .الىلل -

 .معالجت الغاػ العبُعي -

م اإلادغوكاث -  .حؿٍى

. حعزيف شزكت سوهاطزاك: الفزر الثاوي

ت، جؤؾؿذ ؾىت  :  و لها مهمت1963مؤؾؿت ؾىهاظغان، مؤؾؿت وظىُت هفعُت و غاٍػ

ً العاكت الىظىُت -  .جمٍى

غ الحفاػ على الاخخُاط الىفعُت الىظىُت -  .جىمُت و جعٍى
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ت - م الىفعُاث الؿائلت و الغاٍػ  .جلضًم و حؿٍى

 عهؼث مؤؾؿت ؾىهاظغان مهمتها 1980 عامل، و بعض إعاصة هُيلتها ؾىت 37000وحشغل ما ًلاعب مً 

: ؤلاؾتراجُجُت على اليشاظاث الخالُت

 .وشاط اؾخغالٌ و البدث عً اإلادغوكاث -

غ و اؾخغالٌ أباع اإلادغوكاث -  .وشاط جعٍى

 .وشاط هلل اإلادغوكاث عبر ألاهابِب -

غ الغاػ -  .وشاط جمُُع و جىٍغ

.  ملُىن ظً وحهذ للخصضًغ84,2 ملُىن ظً منها 105,8وكُم ؤلاهخاج الصافي للمدغوكاث ب 

ذ و الغاػ اإلاىدشفت لحض آلان جلع بضىاحي مىعلت خاس ي مؿعىص و خاس ي الغمل أًً جم  واغلب أباع الٍؼ

. 1956اهدشاف اهبر آلاباع ؾىت

 أهذاف الا أفاق شزكت سوها طزاك: الفزر الثالث

:     أهذاف شزكت سوهاطزاك .1

: أهذاف شزكت سوهاطزاك إلاستراجيجيت 1-1

 .الخدىم مع الاؾخعماٌ ألامثل للىؾائل و الخلىُاث بهضف التركُت و الخدؿين الضائم لشهغتها و عالماتها -

 .جلبُت الحاحُاث الىظىُت اإلاتزاًضة في الجؼائغ -

ت الضعم لللىاعض الصىاعُت -  .جىصُل الخيامل الىظني بخلٍى

ت في الخاعج ختى جيىن اهثر كغبا مً الؼبىن النهائي -  .اإلاشاعهت في الاهجاػاث الصىاعُت و الخجاٍع

ع مىخجاتها -  جىَى

: أهذاف شزكت سوهاطزاك على املسخوى الذالالي 1-2

م أهابِب الغاػ -  أن جيىن اللائض في جصضًغ الغاػ العبُعي، الؾُما عً ظٍغ

 أن جيىن اللائض في مُضان جيامل اليشاظاث الصىاعُت على مؿخىي الاكخصاص الىظني و اإلاغغب العغبي -

 :إن هضف شغهت ؾىهاظغان هى أن جصبذ مجمع بترولي صولي و لهظا الغغض ًجب عليها  -
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. حؿعير أهضافها_

. جىضُذ إؾتراجُجُتها_

. جغحمت أهضافها على الجاهب الىظني و جدضًض اإلاؿؤولُاث_

: أفاق سوهاطزاك .2

 جدضًض مغخلت البضاًت في إوشاء مجمىعت بترولُت فعالت، صاصق عليها اإلاجلـ الىظني للعاكت في               

ش   على كىاهين ألاؾاؾُت الجضًضة لؿىهاظغان بيشاظاث البتروهُمُاء و الخىػَع، و 1998-01-24احخماعه بخاٍع

. ٌؿمذ لها باإلاؿاهمت في الشغواث شبه بترولُت للخضماث إلعاصة ضمها إلى الشغواث التي اهفصلذ عنها ؾابلا 

جىظيم شزكت سوها طزاك : اململطب الثاوي

اث الىؼائفُت  ت العامت، اليشاظاث العملُت و اإلاضًٍغ اإلاسعغ الهُىلي الىلي لؿىهاظغان ًخمدىع خٌى اإلاضًٍغ

جيؿُم  هي مؤمىت مً ظغف عئِـ اإلاضًغ العام اإلايلف بخىفير الضعم ألاؾاس ي في : املذًزيت العامت لطمجموعت -1

إصاعة اإلاجمىعت إخضاع جيؿُلُت الخىفُظ و جيؿُلُت الازخُاع و الخىحُه اإلايلف بضعاؾت اإلالفاث و سجل 

 .الخىصُت إلى جيؿُلُت الخىفُظ

ت العامت (SIE)مصلحت ألامً الضازلي اإلاؤؾؿت  . مغجبغ مباشغة باإلاضًٍغ

: هىاك ثالث الاظائف مىظمت مً طزف املذًزيت العامت

 املذًزيت املزكشيت ملزاحعت الا مزاكبت املجموعت(ADG :) وهي ميلفت بئعضاص ؾُاؾاث الخضكُم و مخابعت

مغاكبت  )جعبُلها، و جضمً ؾيروعة الخضكُم للمجمىعت و لىنها أًضا جغاكب ظغف و ملاًِـ العلب 

 .(العغوض

 املذًزيت العامت اللاهوهيت(JUR  :) الترواث (الضولُت  )مً مهامها معالجت كضاًا اإلاخىاػع فيها الخاعحُت ،

 .اللاهىهُت و حؿُير الىصائع الضازلُت

  املذًزيت املزكشيت لطصحت الا  مً الا البيئت(HSE:) هي ميلفت بئعضاص الؿُاؾاث اإلاخعللت ببِئت ألامً، هىعُت و 

 .مغاكبت جعبُلاتها
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هظه اليشاظاث الخىفُظًت لها وػن اكخصاصي هبير و صولي بىاؾعت مُضانها اليشاظي : اليشاطاث العمطيت -2

ت  .اإلاخمثل في الصىاعت البترولُت و الغاٍػ

م   أوشعت مىضىعت جدذ ؾُعغة 5جماعؽ اإلاجمىعت مهامها و جعىع إمياهُاتها في الجؼائغ و الخاعج عً ظٍغ

: هائب الغئِـ

  اليشاطاث الخمهيذًت(AMT :) غ في جخمثل في الاؾخغالٌ، الاهدشاف عملُاث مغاكبت مععُاث البدث و الخعٍى

 .الخ......اإلادغوكاث، الخىلُب و ؤلاهخاج و الهىضؾت

  وشاطاث املصب(AVL:) جخمثل في جمُُع و إؾالت الغاػ العبُعي (GPL) غ البتروٌ ، البتروهُمُاء و ، جىٍغ

 .الخ....الضعاؾاث اإلاسخلفت

 التي جخمثل في اؾخغالٌ و اؾدثماع جدصِىاث هلل اإلادغوكاث و الخىصِب :وشاطاث الىلل عبر اللىواث 

 .اإلايشآث في اإلاىاوئ

 مخسصصت في ججاعة اإلادغوكاث و الىلل البدغي :اليشاطاث الخجاريت . 

 هي بضوعها على شيل هُئت صولُت :اليشاطاث الذالاليت (SHIC)  ميلف بئعضاص و جعبُم ؾُاؾت و إؾتراجُجُت

غ و الخىؾع الضولي  .الخعٍى

حؿهغ على جعبُم الؿُاؾاث و الاؾتراجُجُاث في اإلاجمىعت ، جلىم بئعضاص وؾائل كُاصة :  املذًزياث الوظائفيت -3

ت 4اإلاجمىعت، جىفغ الخبرة و الضعم الالػمين لألوشعت العملُت لها، وهي ملؿمت إلى   مجمىعاث جضعى بمضًٍغ

 .الخيؿُم بين اإلاجمىعت

 DCG لطموارد البشزيت الا  جصاالث (RHL :)ألاشخاص ً غ و جيٍى ت، جعٍى  .جلىم بئعضاص ؾُاؾت اإلاىاعص البشٍغ

 DCG استراجيجياث الخخمليط  كخصادي (SPE:) غ جلىُاث  جؤمً وؼائف الضعاؾاث، جدلُل، جلُُم، و جعٍى

 .ؤلاعالم و وضع هؽام معلىماحي

 DCGمً مهامها وضع ؾُاؾت مخماؾىت مً زالٌ حؿُير الىؾائل، هي ميلفت أًضا  : اليشاطاث املزكشيت 

ع اإلاؤؾؿت و ؤلاعالم، جعىع و إعاصة عمل البىىن للمععُاث على اإلاؿخىعصًً، الخجهيزاث و  بضعم مشاَع

 .الخضماث مً احل اإلاجمىعت
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الهُيل الىلي لشغهت ؾىهاظغان : (III- 1)الشكل ركم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 وزُلت صازلُت شغهت ؾىهاظغان :مصضع

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سوناطراك

 النشاطات العامة المديريات الوظائفية

 

 المديرية العامة

المديرية المركزية لمراجعة و مراقبة 

 المجموعة
 الموارد البشرية و االتصاالت

 إستراتيجية التخطيط االقتصادي
 نشاطات المصب

المديرية المركزية للصحة و األمن و 

 البيئة

 المديرية العامة القانونية

 النشاطات التمهيدية

 النشاطات المركزية

 نشاطات النقل عبر القنوات

 النشاطات التجارية

 النشاطات الدولية
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  GNL1عزض مزكب  : املبحث الثاوي

ؾيخعغض في هظا اإلابدث إلى الخعٍغف باإلاغهب و الترهيز على ؤلاصاعة اإلاالُت هؽغا لضعاؾتي في هظا اإلاجاٌ 

الخعزيف باملزكب :  اململطب  الاو 

ٌعخبر هظا اإلاغهب مً اهبر اإلاغهباث في كعاع ؾىهاظغان ؾىداٌو في هظا اإلابدث الخعٍغف باإلاغهب 

جاريخ املؤسست : الفزر  الاو 

 الخابع إلاؤؾؿت ؾىهاظغان مً أزغ اإلاجمعاث الصىاعُت في مىعلت اعػٍى، ًلع بين GPL/Zٌعض مغهب 

 هىخاع بين 118 غغبا خُث جلضع مؿاخت ب GNLمدٌى العاكت اإلاغهؼي إلاغس ى الحجاج شغكا و مغهباث 

م الىظني عكم  .  و شاظئ البدغ ألابُض اإلاخىؾغ11العٍغ

مهمت إوشاء اإلاغهب أوولذ إلى اإلاؤؾؿت الُاباهُت و كض جم حؿلُم اإلاغهب إلاؤؾؿت ؾىهاظغان و ؾُما 

  1980 ؾبخمبر 2في 

كذراث املؤسست :  الفزر الثاوي

ً ؾىت  اصة كعاٍع  لُصبذ عضص 2011جخم عملُت فصل الغاػ البترولي اإلامُع في ما ٌؿمى بلعاعاث، و ٍػ

اصة كضعة إهخاج الىخضة مً 6اللعاعاث  ا7,2 إلى 4,8  ؾمذ  بٍؼ .  ملُىن ظً ؾىٍى

ً الصحً .  متر مىعب16000= متر مىعبX1000 خىض 16: جسٍؼ

ً اإلاىخىحاث جدذ الضغغ .  متر مىعب42000=  متر مىعبX7000 أخىاض6: جسٍؼ

ً اإلاىخىحاث جدذ الضغغ .  متر مىعب2500=  متر مىعب5X500: جسٍؼ

.  ؾاعت/ متر مىعب 14000: شحً الؿفً

. ؾاعت / متر مىعب10000: ضفت م

.  ؾاعت /متر مىعب4000: 1ضفت ص
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 مخملط العمل: الفزر الثالث

الغاػ البترولي اإلامُع ألاحي مً وخضاث خلٌى الغاػ ي في الصحغاء ًسؼن في أخىاض ، زم ًضع إلى كعاعاث 

 :الفصل للمغهب ول كعاع ًدخىي على

 وخضة فصل اإلاُاه -

 وخضة فصل البروبان و البىجان -

ض اإلاىخىحاث في صعحت مىسفضت -  °م40-البروبان في .  وخضة جبًر

° م10: -البىجان في

ً اإلابرصةBOGوخضة اؾترحاع  الغاػاث اإلاخبسغة  -   في أخىاض الخسٍؼ

ً و شحً اإلاىخىحاث -  وخضة جسٍؼ

ا باليؿبت ليل خىض إلى 6 جيخج اإلاؤؾؿت ا ، اي ملُىن ظً ؾىٍى ا7,2 مالًين ظً ؾىٍى .  ظً ؾىٍى

 وهي اهبر كضعة إهخاج الغاػ باليؿبت إلاغهباث ؾىهاظغان

 جوحهاث إلاهخاج   : الفزر الزابع

 GNL1: الضازلي الؿىق 

ىُت، بلضان البدغ الابُض اإلاخىؾغ، بلضان اوعوبا، الُابان، بلضان : الخاعجي الؿىق  - الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .اإلاغغب العغبي

 . عامل جدىم32 مىفظ، 425 إظاع، 187 عامل منهم 644: العماٌ عضص -

 

 

 

 

 

 



  ارزيوGNL1  مركب-الفصل الثالث                                      دراسة حالة مؤسسة سوناطراك
 

58 
 

   GNL1الهيكل الخىظيمي ملزكب : (III-2)الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾىهاظغان مؤؾؿت مً صازلُت وزُلت  مصضع 

 

 

 

 

 

 

 D   المديرية

 دائرة اإلعالم و التسيير

 
 ASIدائرة منظومة األمن الداخلي 

 D+S  دائرة النائب إلدارة المستخدمين

 

 األمانة

 SPMدائرة إبرام الصفقات

 Iقسم األمن دائرة 

 

 Wدائرة الوسائل الجديدة 

 Aدائرة التموين 

 Gدائرة الصيانة 

 Pدائرة اإلنتاج 

 

 D+Eالمدير النائب إلدارة االستغالل 

 T دائرة التقنية  Fدائرة المالية

 R دائرة الموارد البشرية

 Sدائرة اإلدارة 

 Mدائرة الوسائل العامة 

 RTدائرة مصلحة العالقات العامة 
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 GNL1إدارة الشؤالان املاليت الا اللاهوهيت ملزكب : اململطب الثاوي

إلى مسعغ العمل في إصاعة الشؤون اإلاالُت و اللاهىهُت للمغهب  في هظا اإلاعلب  ؾيخعغق 

  GNL1الهيكل الخىظيمي لإلدارة املاليت  : (III-3) الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة المالية

 األمانة

 

 مصلحة الخزينة مصلحة المحاسبة العامة مصلحة القانونية
مصلحة 

المحاسبة 

 التحليلية

مصلحة 

اإلعالم و 

 التسيير

قسم 

 المركزية

قسم 

التخزين و 

 االستثمار

قسم 

 الموردين

 

COMP 

 

PCR GMR SFF 
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مصذر الاثيلت داخطيت مً املصلحت املاليت الا اللاهوهيت 

ت، اإلاسعغ : مصلحت إلاعالم الا الدسيير -1 هظه اإلاصلحت جلىم بئهجاػ بالخيؿُم مع هُاول اإلاغهب للميزاهُت الؿىٍى

 .اإلاخىؾغ لضي اإلاؤؾؿت و هظا مخابعت جضكُلاث اإلايزاهُت

 :و جلىم هظه اإلاصلحت بما ًلي 

ع مً كبل وعكت  - ًخم جؤؾِـ البرهامج الاؾدثماعي على أؾاؽ حجم العمل في اإلاغهب و هظلً عصض اإلاشاَع

 .الامخداهاث

ت ملابل الفعلُت  -  .(العملُاث و الاؾدثماع و ؤلاهخاج )جدلُل الىىاًا الحؿىت للخعت الؿىٍى

غ أهضاف زعت اإلاغهب إلاا جملُه الدؿلؿل الهغمي، ومجمىعت مً مىاعص الدشغُل اإلاؿخسضمت مً كبل  - جعٍى

 .وخضة اؾخعالع بعبء العمل مً أهضاف مغهب و الغصض الؿىىي و الشهغي للميزاهُت الدشغُلُت

 :و هظه اإلاصلحت لها أهمُت كصىي في حعامالث اإلاغهب جخمثل في :  مصلحت اللاهوهيت -2

 .إعضاص و مخابعت الاجفاكُاث الضولُت و الىظىُت -

 .الاهخمام ألاهبر بجاهب اإلاىاػعاث -

 .الاهخمام بالخامين لألمالن الخابعت للمغهب -

بت IRGإصاعة اإلالفاث الخؤمُيُت للمغهب بدُث سجالث ؤلاًضاع الضغائب اإلاخعللت  - ، الضغائب اإلادلُت و ضٍغ

 .الخ.................ألامالن

هظه اإلاصلحت ميلفت بالدسجُل اإلاداؾبي لجمُع العملُاث و إعضاص اإلايزاهُت : مصلحت املحاسبت العامت -3

ت وفم الشغوط اإلاعمٌى بها و ًدضص زالزت أكؿام  :الؿىٍى

 و هي مؿؤولت عً مغاكبت و حسجُل حمُع الفىاجير مً اإلاىعصًً اإلادلُين او احاهب، و ول :كسم املوردًً -

 .عملُاث الدؿضًض

  حعخمض على اخدؿاب الاؾدثماعاث و مخابعتها و هظا معاًىت و مخابعت حؿُير :كسم الخخشيً الا  سدثمار -

 .اإلاسؼون
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ت الدسجُل اإلاداؾبي للعملُاث الخاصت بين الىخضاث و حسجُل اإلاداؾبي :كسم املزكشيت -  مهمت اإلاغهٍؼ

 .إلاصاٍعف اإلاؿخسضمين

ىت الحالُت للمغهب و ًضمً اؾخسضام وؾائل الضفع بشيل : مصلحت الخشيىت -4 ًخعامل مع مصلحت الخٍؼ

ىت . صحُذ ت اإلاىعصًً هما أنها حعمل بىؽام حؿُير الخٍؼ  : و جخؤلف مً أعبعت أكؿام KTPمهمتها حؿٍى

- SFF : ًلىم بدسجُل الفىاجير في هؽامKTP. 

- GMR : ًلىم بئعضاص أوامغ الدؿضًضOV ش حؿضًضها في هؽام  و ًلىم هظلً بجمُع عملُاث KTP خؿب جاٍع

 . لعملُاث الخاصت باإلاىعصًً ألاحاهبREMDOCاللغض اإلاىخضي 

- PCR : ىت و أًضا إن وان هىان مشيل مع البىً ًلىم ت للخٍؼ ت و ؾىٍى غ شهٍغ  بدل PCRهضفها حعمل جلاٍع

 .اإلاشيلت

 .مهمتها خؿاب جيلفت إهخاج اإلاغهب: COMPكسم املحاسبت  -

 ال ػالذ هظه اإلاؤؾؿت في ظىع الاهجاػ:  مصلحت املحاسبت الخحطيطيت  -4

 

 

 



 

 

 الخاجمت العامت
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 اإلاخؼؼاث حل حعزفه الذر الخؼىر  مطار في كبيرا عاالا خاليا اللشاازر  اإلاداضبي اإلاخؼؽ يعخبر

 مخخلف أصلرتها التي الخغيراث مطخلبليت مداضبيت هظزة لها التي اللوو  كل واكبذ خيث .العاإلايت اإلاداضبيت

 اإلاعايير هذه جؼبيم في ضارعذ العزبيت اللوو  من اللوليت، فالكثير اإلاداضبيت اإلاعايير يخص فيما اللوليت الهيئاث

 رياح الن اإلادطارعت، الاكخصاديت الخؼىراث هذه جىاكب أن اللشااز على لشاما كان و .ضىريا و ألاردن و مصز مثل

 .كليم هى ما كل معها جأخذ ضىف العالم ججخاح التي الخغيير

 ال ألاخيرة آلاوهت في أصبذ ضابلت، لفترة خاصت الخخياحاث يطخجيب كان الذر الىػني اإلاداضبي اإلاخؼؽ

 بها كامذ التي الاكخصاديت ؤلاصالخاث بعل خاصت لللشااز اللليلة الاكخصاديت للشزوغ مالام غير و يخماش ى

 أضاص على و الطىق، اكخصاد إلى الاشتراكي الاكخصاد من جىحهها و اإلااض ي، اللزن  من الدطعيىاث بلايت اللشااز

 الىظام إصالح من البل كان اكخصاديت، جدىالث من العالم في خىلها من يدلر عما بعيلا جبلي أن حطخؼيع ال أنها

 مطدثمزين، و أحاهب شزكاء دخىو  عنها يترجب التي اللليلة، اإلازخلت و يخىافم مداضبي مزحع جىفير و اإلاداضبي،

 مطخعملي من الغير للي الثلت جىلل و .صادكت معلىمت جللم واخلة بلغت معهم الخدلر يطخىحب الذر ألامز

 الىخلاث عمل هخااج و اإلاالي، اإلازكش على ألاخلار و العملياث جأزيراث كل يليظ كذلك اإلااليت، اللىاام

 جظمن التي اإلالىماث جىفير من يمكن مما اإلاطخفيلين، إلى ماليت كىاام شكل في ذلك هديجت إيصاو و الاكخصاديت

 .الخارجي العالم مع كذا و بينها فيما الاكخصاديت اإلاؤضطاث بين العالكت جمخين

 :للمؤضطاث ضدطمذ التي اللليل، اإلاالي اإلاداضبي الىظام أهلاف اللراضت هذه خالو من جىطيذ جم و

 على حشلع اإلاطدثمزين واضحت، و صادكت و كاملت ضخكىن  التي اإلااليت اإلاعلىمت ملارهت و جدطين 

 .أمىالهم على الاػمئىان و الاضدثمار

 اجخاذ من يمكن الىخلة الذر ألامز .والىخااج ألاركام شزح و كزاءة من حطهل كليلت ماليت وزاام إهخاج 

 .ألاداء جلييم و مخابعت الخىفيذ، و ؤلاشزاف و الطياضاث، رضم و الصحيدت، اللزاراث

 في اإلاخمثلت و اللوليت، اإلاداضبيت اإلاعايير اعخماد من اإلادخملت الصعىباث بعع ذكز من يمىعىا ال هذا لكن

 مكىهاث بين والفصل الشكل، على اللىهز أفظليت و العادلت، بالليمت الخلييم مثل حليلة كىاعل إدخاو
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 في اللىاام هذه جصبذ ولن اإلااليت، اللىاام كزاءة يعلل مما الليمت، اهخفاض فدىص وإوشاء الاضدثماراث،

 .عامت بصفت اإلاداضبيت الىزاام لفهم الظزورياث من جصبذ اإلاعايير معزفت و والخدكم اللميع، مخىاوو 

 من كبير للشء الخؼزق  خالو من جدلم، كل البدث هذا من ألاضاس ي الهلف بان هلىو  أن وطخؼيع و

 لللىاام عليه ضخكىن  كيف جىطيذ و اإلاالي، اإلاداضبي الىظام اعخماد من اإلادخملت وآلازار للزهاهاث اللراضت

 الخاصت اللىاعل مخخلف مبرسين الخلييم هى و أال اإلاداضبي الىظام هذا في عىصز أهم جىاوو  و اإلااليت،

 . الخلييم و بالدسليل

 كيف صغيرة لى و فكزة هأخذ خالله من الذر الخؼبيلي اللاهب في جكمن اإلاذكزة لهذه اإلاظافت الليمت و

 .مظمىها و شكال اللشاازيت اإلاؤضطاث في اإلااليت اللىاام عليه ضخكىن 



 املشاحع 

 

 : املشاحع باللؼت العشبُت 

 عت  عُىت حالت دساظت الاكخصادًت املؤظعت في الذولُت املحاظبت معاًير جطبُم أثش ،2010ظعاد  بىسَو

 . - الدعُير، علىم في ميشىسة ػير ماحعخير مزهشة كعىطُىت، – الاكخصادًت بىالًت املؤظعاث مً

 كعىطُىت مىخىسي حامعت

 عت  25ص ظبم رهشه، مشحع ظعاد ، بىسَو

  دساظت )عادل عاشىس ، أثش جطبُم املعاًير املحاظبُت الذولُت على محخىي املعلىماحي لللىائم املالُت

اض ظطُف ، سظالت ماحِعتر ، كعم علىم الدعُِت ، حامعت عماس ثلُجي ،  (حالت مجخمع الٍش

 - 2006-2005ألاػىاط ، 

  ظعُذي ًحيى ، أوصُف لخضش ، أهمُت جطبُم معاًير املحاظبت الذولُت في جحعين حىدة إلافصاح

املحاظبي ، بحث ملذم في امللخلى الذولي حىل الىظام املحاظبي املالي في مىاحهت املعاًير الذولُت 

  2011 دٌعمبر 14-13الخحذي ، حامعت ظعذ دحلب ، البلذًت : للمحاظبت واملعاًير الذولُت للمشاحعت 

  ذ ، املحاظبت الذولُت واوعياظاتها على الذول العشبُت الطبعت ألاول ، إًتران محمذ مبرون أبى ٍص

  2005للطباعت واليشش والخىصَع ، اللاهشة ، 

  مىهج علمي للمشاول املحاظبُت وحلىلها الطبعت ألاولى ، : ظعىد حاًذ العامشي ، املحاظبت الذولُت

  2010داس املىاهج لليشش والخىصَع ، عمان 

 حامعت دهخىساه، أطشوحت الذولُت، املالي الابالغ معاًير هحى الجذًذ الخىحه حىاط،  صالح 

 ص 2012.الجضائش

 املعلىماث جحعين في الذولُت املحاظبُت املعاًير دوس  عالء،  وبىكفت ٍساض صالس ي صالح، حمُذاجى 

 ، 2000 هىفمبر 03 و 92 ًىمي "الجضائش في املحاظبي الاصالح" :حىل  الذولي العلمي امللخلى املحاظبُت،

 .وسكلت حامعت

 املحاظبت ملعاًير العملي الخطبُم مع الذولُت املحاظبت ،.هللا عبذ ظالم وحلغ محمىد ًىظف حشبىع 

 22 .ص الىساق، ، مؤظعت2002عمان،  الذولُت،

  2008حعين اللاض ي، املحاظبت الذولُت ومعاًيرها اظخار املحاظبت في دمشم داس الثلافت  

  1995حىمذ أحمذ الشاوي، املحاظبت الذولُت، داس ألاسدن ظىت  

 ش املالُت الذولُت الحذًثت،د،ج :طاسق عبذ العال حماد دلُل املحاظب إلى جطبُم معاًير الخلاٍس

ت،    2006الاظىىذٍس

  ىعىن ذ، املىخب الجامعي الحذًث، : الذون ط ههًر ت املحاظبُت، جشحمت همال خلُفت أبى ٍص الىظٍش

   .2005مصش، طباعت 

 2003املحاظبت الذولُت، الذاس الجامعُت الابشاهُمي، مصش الطباعت: ثىاء اللباوي  .

 ت املحاظبت، الذاس العملُت الذولُت عمان: مأمىن حمذان-حعين اللاض ي ألاسدن، الطباعت -هظٍش

  2001الاولى



 املشاحع 
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