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 مقدمة الفصل الثاني 

لقد شهد العقد األخَت من القرف اؼباضي جهودا كبَتا لتطوير إعداد اؼبعايَت الدولية أسفرت عن نتائج 

ىامة أتت شبارىا يف مطلع األلفية الثالثة ومازالت نتائج ىذه اعبهود تتواذل على الفكر والتطبيق احملاسيب على 

الدوؿ النامية قد سبقت إذل معايَت احملاسبة الدولية واستعارهتا أو مستوى معظم الدوؿ العادل ،بل إف معظم 

اسًتشدت هبا ألسباب تتعلق بضعف البنية احملاسبية لديها ، وبدأت ضغوط داخلية وإقليمية على منظمي 

 احملاسبة يف بعض الدوؿ تطالبهم بتبٍت اؼبعايَت الدولية ،ومن مربرات ىذه الضغوط أف الدوؿ ال بد أف تًتاكب

مع اؼبتغَتات العصرية وأف تتماشى مع اإلصباع الدورل إذل جانب أف بعض ىذه الدوؿ ليس لديها اؼبوارد والبنية 

 األساسية اليت تؤىلها إلعداد معايَتىا بنفسها .
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 العوامل المؤثرة في تبني دول لمعايير محاسبة دولية   : المبحث األول

 (1):التوحيد المحاسبي: المطلب األول

   2مفهوم المعايير المحاسبية :  1ـ1

هبدر بنا قبل اػبوض يف دراسة التوحيد احملاسيب كوظيفة إلصدار اؼبعايَت احملاسبية وأف كبيط دبفهـو 

يعود أصل كلمة)معيار...( إذل )..( بالبلتينية واليت تعٍت دبفهومها األصلي ،أداة قياس مكونة ىذه األخَتة ،

من قطعتُت متعامدتُت تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس اؽبندسي )الكوس( ،أما اصطبلحا فلقد ترادؼ 

صطلح )معيار( بشكل عاـ استعماؿ ىذه الكلمة)...( مع مفهـو القاعدة )...( النموذج أو اؼبثاؿ يستعمل م

للداللة على قاعدة ،ىدؼ أو مبوذج ،كما يبكن استعمالو بشكل خاص كمفهـو فلسفي يف ميادين ؿبددة  

كالصناعة ،الزراعة أو ؾباالت معرفية كالرياضيات ،علم االجتماع وعلم النفس ،لذلك فإف التحديد الدقيق 

يَت ذاهتا واؼبواضيع اليت تعاعبها يعرؼ)اؼبعيار( على أف ؼبصطلح )معيار( مرتبط بشكل وثيق دبجاؿ اىتماـ اؼبعا

"كل قاعدة مت إرساءىا من طرؼ سلطة مؤىلة أو عن طريق اإلصباع ،والفرؽ األساسي بُت الطريقتُت يتمثل يف  

كوف أف األوذل سبثل كل أعماؿ إرساء اؼبعايَت اليت تقـو هبا ىيئات مؤىلة دوف مراعاة رغبات من ىم مطالبوف 

قها أو االلتزاـ هبا ،يف حُت أف الثانية تتمثل يف كل أعماؿ إرساء اؼبعايَت اليت تكوف موضوع استشارة من بتطبي

قبل الفئات اؼبعنية بتطبيقها مستقببل ،أي قبل إصدارىا بشكل رظبي دبعٌت أهنا من احملتمل أف زبضع لبعض 

ومواقفها حوؿ ىذه اؼبعايَت من خبلؿ مذكرة التغيَتات بناءا على إجابة ىذه الفئات وتعبَتىا عن انشغاالهتا 

 اإليضاح اليت سبق توزيعها عادة إعداد اؼبعايَت احملاسبية .

 مؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدولية ..doC 12اؼبلتقى الوطٍت حوؿ

 
                                                 

(1
 

)
شعٍت شُوف انزغٍشاد انًذبسجٍخ ثٍٍ يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ و انًخطط انًذبسجً انجذٌذ نهًؤسسبد ، يهزقى 

 . 2007عُبثخ ، وطًُ ،جبيعخ 
2
 . 2004، يذًَ ثٍ ثهغٍث ، أًٍْخ اإلصالح انُظبو انًذبسجً نهًؤسسبد فً ظم أعًبل انزودٍذ  انذونٍخ 
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 التوحيد المحاسبي: -1-2

يقصد بالتوحيد احملاسيب ؾبموعة من اإلجراءات اػباصة بتسجيل البيانات على مستوى الفروع 

واؼبفاىيم ، واؼبوازنات ، ػبدمة ، االقتصادية،  وإعداد قوائم حسابات يف إطار ؿبدد من اؼببادئ والقواعد 

 ،أىداؼ ؿبددة

فعلى اؼبستوى احمللي فإف التوحيد احملاسيب ىو نظاـ ؿباسيب موحد تتمثل أىدافو يف توفَت اؼبعلومات البلزمة 

للتخطيط والتنفيذ والرقابة على كل مستوى الفروع االقتصادية، وترتبط حسابات الوحدة االقتصادية 

 .ية وتبويبها وزبزينهاباغبسابات الوطنية ، باإلضافة إذل تسهيل عملية صبع البيانات احملاسب

أما على اؼبستوى الدورل قبد أف ىناؾ بعض األنظمة احملاسبية مسيطرة ومؤثرة على البعض اآلخر، حبيث مت 

تقسيم األنظمة إذل ؾبموعات تتأثر كل ؾبموعة بنظاـ معُت ، أمريكي أو بريطاين، حيث يطلق عليها باألنظمة 

 ي لغرض توفَت التقارير اؼبالية.األـ، وإذل تصنيفها فرعيا وتصنيف كلي وجزئ

اف العديد من الدوؿ اذبهت إذل توفيقمعايَتىا الوطنية مع اؼبعايَت الدولية وذلك بدرجات ـبتلفة حسب 

الظروؼ البيئية لكل دولة حبيث أنو دل يتبقى سوي عدد قليل من الدوؿ اليت دل تأخذ خطوات إهبابية يف اذباه 

 التوفيق مع اؼبعايَت الدولية.

عبلقات الدوؿ مع ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية تتم من خبلؿ اجملالس الوطنية. وأف مسانبات اجملالس  اف

الوطنية يف صناعة اؼبعايَت الدولية زبتلف من دولة ألخرى حبسب توجو الدولة كبو اؼبعايَت الدولية وحجم البنية 

ياغة مشاريع اؼبعايَت الدولية، ودوال تساىم يف فهناؾ دوال تشارؾ يف ص ، احملاسبية األساسية لدى تلك الدولة

إصدار اؼبعيار وؽبا حق التصويت داخل اجمللس، ودوال ؽبا مقاعد اتصاؿ داخل اجمللس، وأخري تكتفي فقط 
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بعرض رؤيتها يف أي معيار من خبلؿ التعليق على مشروع ذلك اؼبعيار ، وبقية الدوؿ تلـز شركاهتا باؼبعيار دبا 

 لسياسية واالقتصادية دوف أف يكوف ؽبا دورا يف إصداره.يبلئم أوضاعها ا

إف اؼبعامبلت بالعملة األجنبية وآثار معدالت التضخم اؼبختلفة، باإلضافة إذل اغباجة إذل وجود قوائم مالية 

موحدة، ىذه العوامل أدت إذل تدويل اؼبعايَت احملاسبية، ومن ىنا نشأت عملية التضييق من االختبلفات 

لى مستوى اؼبعايَت احملاسبية، والعمل على استعماؿ لغة ؿباسبية واحدة، قابلة للفهم السهل واؼبقارنة، الدولية ع

ألف اؼبعاعبة احملاسبية اؼبختلفة لنفس نوع العمليات واألحداث، هبعل من الصعوبة القياـ بتحليل ومقارنة 

اما يف عادل التجارة واالستثمار اؼبارل ، ألف تعترب أمرا ى)القوائم اؼبالية، ألف ىذه اػباصية )خاصية اؼبقارنة 

عملية وضع اؼبعايَت احملاسبية تعٍت ضرورة تطبيق نفس اؼبعايَت احملاسبية عاؼبية النطاؽ، وتتضمن تلك العملية 

إتاحة القابلية للمقارنة بالكامل، حىت تصبح مؤشرات قوائم الدخل)جدوؿ حسابات النتائج( واؼبركز 

 أكثر ذبانسا بُت الشركات متعددة اعبنسيات.اؼبارل)اؼبيزانية(، 

لكن ىناؾ بعض اؼبشاكل تعيق عملية تطبيق معايَت احملاسبة الدولية والتنسيق احملاسيب، تتضمن مشاكل ترصبة 

اؼبعايَت إذل اللغة الوطنية دوف أف تفقد مضموهنا األصلي ، وعدـ مبلئمة نصوص اؼبعايَت يف كثَت من األحياف 

، وإصدار بعض نصوص اؼبعايَت الدولية بصورة عامة وترؾ التفاصيل لكل دولة ، فاؼبعايَت للظروؼ احمللية 

الدولية ال تغطي إال األحداث ذات الصبغة الدولية اليت تبدي معظم الدوؿ حاجة ملحة ؽبا دوف النظر ؼبعيار 

 معُت يبلئم ظروؼ دولة أو ؾبموعة ؿبدودة من الدوؿ بعينها.
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 (1)التوحيد المحاسبي  أىداف

من أىداؼ التوحيد احملاسيب ربقيق الكفاءة اليت تقتضيها التبادالت االقتصادية الدولية واليت عادة ما تسعى  -

اؼبؤسسات اؼبعنية )مؤسسات متعددة اعبنسيات ( بلوغها ، إضافة إذل أىداؼ أخرى مرتبطة بطبيعة األطراؼ 

 اؼبهتمة بعملية التوحيد وأنبها:

 ؤسسات اؼبعدة للقوائم اؼبالية .اؼب -

 اؽبيئات األخرى اؼبهتمة . -

األطراؼ اؼبستعملة ؽبذه القوائم ونظرا للمجهودات اؼببذولة على اؼبستوى العاؼبي من أجل التوحيد احملاسيب  -

 تشرع الشركات متعددة اعبنسيات من خبلؿ معايَت احملاسبة الدولية إذل : 

 ة بلغة ؿباسبية موحدة .ػ تبسيط قراءة القوائم اؼبالي

 فرض رقابة على الشركات التابعة والفروع للشركة األـ . -

تقليل التكاليف الناذبة عن عملية ترصبة أو ربويل القوائم اؼبالية من النظاـ احملاسيب للبلد اؼبوجودة فيو إذل  -

 النظاـ احملاسيب للشركة األـ .

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

  84ص -83، ص  2008دواط صالح ، اطشودخ دكزوساِ رذذ عُواٌ انزوجّ انجذٌذ َذو يعبٌٍش االثالغ انًبنً انذونً ، جبيعخ انجضائش ، 
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 استخداـ اؼبعايَت احملاسبية : 02رقم  الشػكػػل    

 

 األشغاؿ بالتجديد التوحيد                                                              

             

  

  

   ذبديد التوحيد       ؾباؿ                                                                    

 

  

 للتجديد                                          تغيَت التطبيقات احملاسبية اإلحتياج                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 .85مرجع سابق، ص اؼبصدر: حواس صبلح ،

 

 ٍْئبد انزودٍذ

 انًذبسجخ 

 انًسزعًهٍٍ انًذبسجٍٍ 
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 (1): توحيد المعايير في مجال المحاسبة الدولية  الثانيالمطلب 

 إف تطبيق احملاسبة واؼبعايَت احملاسبة بُت دوؿ العادل يعترب مشكلة تواجو اؼبشروعات متعددة اعبنسيات،وىناؾ -

جهود كثَتة تقـو هبا ـبتلف اؽبيئات احملاسبية لتحقيق التوحيد احملاسيب واؼبعايَت الدولية يف ؾباؿ احملاسبة 

 واؼبراجعة. كما أف النمو السريع يف األنشطة الدولية أدى إذل وجود اغباجة إذل اؼبعايَت الدولية احملاسبية اؼبالية

 تواجو التوحيد احملاسيب :ويف ما يلي استعرض للعواقب والضغوطات اليت  -

 من العوائق اؼبهمة اليت تقف إزراء التوحيد احملاسيب على الدورل قبد :  العوائق : -

وبتاج أفراد اجملتمع وعلى وجو اػبصوص أفراد اجملتمع اؼبارل إذل اؼبعلومات العوائق االقتصادية والتشريعية :  -

اؼ اؼبختلفة ، وىي تعمل ضمن مبط اقتصادي معُت يفرض من احملاسبة اليت وظيفتها تزويد اؼبعلومات لؤلطر 

 عليها اختيار طرؽ وإجراءات ؿباسبية .

إف تشكل عائق أماـ التوحيد احملاسيب فالوطنية تقود اذل عدـ الرغبة يف قبوؿ تسويات الحالة السياسية :  -

 تتضمن تغيَت اؼبمارسات احملاسبية تفضيل ألخرى دولية .

ورل لؤلسواؽ والعمل ورأس اؼباؿ والتكنولوجيا إذا تتطلب تلك لغة مشًتكة مفهومة على زيادة االندماج الد -

 مستوى العادل .

أدى ذلك إذل اغباجة القوية لتنسيق اعبهود عن طريق منظمة التجارة العاؼبية ازدياد التنافس الدولي :  -

 الدولية .دبوجب وأسس تأيت يف مقدمتها استخداـ اؼبعايَت احملاسبية والتدقيقية 

لتنفيذ النشاطات االقتصادية اؼبختلفة وحاجة اؼبمولُت واؼبستثمرين  الحاجة المتزايدة إلى رأس المال :  -

إذل اؼبعلومات اؼبالية عن الشركات اليت يتم االستثمار فيها وإقراضها ، ولكن تعرض ىذه الشركات أسهمها 

                                                 
(1)

 86ص   85يشجع سبثق ص  دواط صبنخ ،
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اسبية موحدة قابلة للفهم من قبل أولئك اؼبستثمرين وسنداهتا يف البورصات العاؼبية عليها تطبيق معايَت ؿب

 واؼبقروضوف

ضغوط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات باذباه اغباجة إذل معايَت متوافقة على مستوى العادل لئلفصاح يف  -

مواقفها اؼبالية ، إذ أف فروع ىذه الشركات منتشرة يف أرجاء اؼبعمورة وتعمل يف بيئات متباينة ، وتواجو 

ات يف أعداد تقاريرىا اؼبالية دبوجب اؼبعايَت احمللية لتلك البلداف العاملة فيها لذا فإف مصلحتها تقتضي أف صعوب

 تطبيق دوؿ العادل معايَت لتسهيل أعماؽبا

إف ربقيق االنسجاـ يف أعداد التقارير اؼبالية يف ـبتلف أرجاء العادل ىي اغباجة اؼبلحة ؽبذا العصر السيما إذا  

ضروري إجراء مقارنات ىادفة للمعلومات اؼبالية اليت تنبثق عن ـبتلف البلداف اليت تستخدـ احملاسبة كاف من ال

 طبقا ؼبعايَت ؿبلية و ىي ـبتلفة إذل حد بعيد عن بعضها البعض.

لذلك ظهرت اغباجة اؼبلحة إذل تعميم ؾبموعة مشًتكة من معايَت احملاسبية العاؼبية أو بعبارة أخرى تقارب  

حوؿ لغة ؿباسبة مشًتكة يف العادل اؼبارل ومن أجل الوصوؿ إذل توحيد ؿباسيب دورل مت إصدار معايَت  عاؼبي

 ؿباسبية دولية هبدؼ إذل التوافق يف اؼبعاعبة احملاسبية وإعداد قوائم مالية موحدة .

 د منها :جبانب العوائق سالفة الذكر فهناؾ ضغوط عديدة باذباه التوحيالضغوط باتجاه التوحيد :   -

 الزيادة الدولية يف التجارة واؼببادالت االقتصادية : -

ترليوف دوالر تقـو هبا شركات دولية منتشرة يف كل أكباء العادل وتتطلب معايَت وأسس للقياس 15إذ تزيد على  

ة لتوفَت ولئلببلغ احملاسيب ، وجاء إنشاء منظمة التجارة العاؼبية  ومن متطلبات االنضماـ إليها مبدأ الشفاف

 معلومات للمستثمرين وكذلك تطبيق معايَت احملاسبة والتدقيق الدولية 
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لتنفيذ النشاط االقتصادية اؼبختلفة وحاجة اؼبمولُت واؼبستثمرين إذل الحاجة المتزايدة إلى رأس المال :  -

ات أسهمها يف اؼبعلومات اؼبالية عن الشركات اليت يتم االستثمار فيها وافًتاضها ولكي تعرض ىذه الشرك

 البورصات العاؼبية عليها تطبيق معايَت ؿباسبية موحدة قابلة للفهم من قبل أولئك اؼبستثمرين واؼبقرضوف .

أدى ذلك إذل اغباجة القوية لتنسيق اعبهود عن طريق منظمة التجارة العاؼبية ازدياد التنافس الدولي :  -

 اسبية والتدقيقية الدولية . دبوجب وأسس تأيت يف مقدمتها استخداـ اؼبعايَت احمل

ضغوط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات باذباه اغباجة إذل معايَت متوافقة على مستوى العادل لئلفصاح يف  -

مواقعها اؼبالية إذ إف فروع ىذه الشركات منتشرة يف أرجاء العادل وتعمل يف بيانات متباينة وتواجو صعوبات يف 

ؼبعايَت احمللية لتلك البلداف العاملة فيها لذا فإف مصلحتها تقتضي أف تطبق دوؿ إعداد تقاريرىا اؼبالية دبوجب ا

 العادل معايَت موحدة تسهل أعماؽبا .

زيادة االندماج الدورل لؤلسواؽ والعمل ورؤوس األمواؿ والتكنولوجيا إف تتطلب تلك لغة ؿباسبية مشًتكة  -

 مفهومة على مستوى العادل .

 رل للبورصات  اعتماد االرباد الدو  -

كموعد هنائي ليوصي اإلرباد قبوؽبا على اؼبستوى الدورل واستخدامها ،    1998الدولية وكاف قد حدد عاـ  

 .كأساس إلدراج األسهم والسندات يف األسواؽ اؼبالية عرب اغبدود 

 (1)(:IAS/IFRSمزايا استخدام المعايير المحاسبية الدولية ): المطلب الثالث

إف التحدث عن مزايا تبٍت اؼبعايَت احملاسبية الدولية يتطلب على األقل اإلطبلع على ذبارب عملية يف 

حاؿ تبٍت ىذه اؼبعايَت ولكن ىذا ال يبنعنا من عرض بعض اؼبزايا اليت مت الوقوؼ عليها من خبلؿ التجارب 

                                                 

ششٌف سٌذبٌ ، فبسح صْشح ، انًؤسسخ انجضائشٌخ عهى ضوء انزذوالد انًذبسجخ انذونٍخ ، يذاخهخ ، جبيعخ عُبثخ (1)

،2007 . 
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اؼبختصة يف التدقيق واحملاسبة  MAZARSاألوروبية يف ىذا اجملاؿ الدراسة اليت قامت ؽبا مؤسسة 

 ، واؼبتمثلة أساسا يف: 2003نوفمرب

فرصة لتطوير التنظيم الداخلي للمؤسسة من خبلؿ إعادة النظر يف اإلجراءات الداخلية اػباصة بالتسيَت  -

 احملاسيب والضرييب وكذلك إعادة النظر يف اؽبيكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة.

اؼبعلومات اؼبالية يف اؼبؤسسة من خبلؿ التحسُت اؼبستمر للمعلومات اليت يتطلبها تطبيق اؼبعايَت  تطوير نظاـ -

 احملاسبية الدولية.

 إعادة الثقة بالنسبة للمستثمرين وىو ما يسمح بتدفق االستمارات األجنبية اؼبباشرة. -

يق للصحة اؼبالية ؽبا ومن مت ازباذ الشفافية والفعالية يف حسابات اؼبؤسسة وىو ما يسمح بالتحديد الدق -

 القرارات اإلسًتاتيجية البلزمة والصيانة.

 إمكانية اؼبقارنة بُت القوائم اؼبالية، خاصة بالنسبة للمؤسسات اؼبقيمة يف البورصة. -

 ربسُت تنافسية ومبو اؼبؤسسات. -

على رؤوس األمواؿ بالنسبة  تشجيع ظهور وتطوير األسواؽ اؼبالية ومن مث التخفيض من التكاليف اغبصوؿ -

 للمؤسسات.

 االبتعاد عن تقييم األصوؿ القائم أو الظاىر والتقرب من اغبقيقة االقتصادية اغبالية. -

 (2)(:IAS/IFRSمعوقات تبني الدول لمعايير المحاسبية الدولية ): المطلب الرابع

ىذا الصدد يبكن الكبلـ عن ؾبموعة من الصعوبات أو اؼبعوقات لتبٍت اؼبعايَت احملاسبية الدولية،  يف

 معوقات متعلقة بالبيئة احملاسبية وأخرى متعلقة بالتطبيق الفعلي ؽبذه اؼبعايَت.

 

                                                 
  ششٌف سٌذبٌ ، فبسح صْشح ، انًؤسسخ انجضائشٌخ عهى ضوء انزذوالد انًذبسجخ انذونٍخ ، يشجع سبثق (2)
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 : معوقات متعلقة بالبيئة المحاسبية -أ

  * معوقات محلية:

ليت تضع معايَت احملاسبة يف بعض الدوؿ خاصة األقل مبو باإلشارة ضعف الكيانات اؼبهنية والكيانات ا -

 إذل ما هبب أف تكوف عليو من قوة.

 عدـ وجود تشريعات تلـز أو تنظم إتباع معايَت ؿباسبية دولية. -

 ضعف اقتصاد الدوؿ وبالتارل انصرافها عن االىتماـ دبعايَت ؿباسبة دولية. -

 ؿبلية نشاط اؼبؤسسات بالدولة.. -

 قوة االذباىات الراسخة اؼبضادة لوضع معايَت ؿباسبية تطبقها الدوؿ يف إعداد تقاريرىا اؼبالية. -

 * معوقات دولية: 

بالرغم من أف االذباه العاؼبي يسَت خبطى بطيئة كبو تبليف جانبا من مشكبلت اللغة   اختالف اللغة: -

 لغات يفهمها نصف سكاف العادل.كأف تعد اؼبؤسسات الصناعية والتجارية تقاريرىا اؼبالية ب

يرى بعض احملاسبُت أف تكلفة وضع معايَت ؿباسبية )أو حىت تبٍت( دولية متفقة  ارتفاع التكلفة: -

لتطبيقها اؼبؤسسات يف الدوؿ اؼبختلفة تزيد عن العائد منها، وىذا بالرغم من أف اذباه آخر يقر بأف العائد من 

در دباؿ، ذلك أف اؼبؤسسات الصناعية والتجارية ستعرض على الدوؿ استخداـ معايَت ؿباسبية دولية ال يق

اؼبختلفة تقاريرىا اؼبالية مقروءة ومفهومة ويعتمد عليها فبا ينمي من رقم أعماؿ تلك اؼبؤسسات وينمي من 

 حجم التجارة الدولية.

اختبلؼ التكنولوجيا يف إثبات البيانات اؼبالية دفًتيا بُت  اختالف درجة التقدم العلمي والتكنولوجي: -

الدوؿ ويًتتب عليو وجود ثغرة كبَتة يف العمل دبعايَت احملاسبة يف كل من ؾبموعيت اؼبؤسسات نتيجة الختبلؼ 

 الوسائل التكنولوجية يف كل منها.
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دوؿ زادت عادة درجة كلما زادت درجة النمو االقتصادي يف ال  اختالف درجة النمو االقتصادي: -

 مؤسساهتا وبالتارل زادت احتياجات كل اؼبؤسسات وتكوف أقل بالنسبة لدوؿ النامية.

 صعوبات عملية يف تطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدولية: -ب

( بعد   ERNST) YOUNGوىنا نشَت أف ىذه الصعوبات مت ربديدىا من قبل اؼبكتب العادل

 .2003جانفي  2001مؤسسة أوروبية بُت جويلية  60دراسة معمقة قاـ هبا على مستوى 

 وعموما يبكن تلخيص ىذه الصعوبات يف النقاط التالية:

صعوبات متعلقة بتقدًن اؼبعلومات اؼبالية وذلك أف ىذا اؼبعيار يقضي بتقدًن معلومات منفصلة خاصة  -

 يف اغباالت اليت تكوف فيها مردودية وـباطر كل قطاع ـبتلفة. بكل قطاع من قطاعات اؼبؤسسة خاصة

ضرورة تقدًن معلومات خاصة بالقطاعات اؼبوزعة جغرافيا بالتفصيل وخاصة إذا كانت مردودية وـباطر  -

 ـبتلفة عن القطاعات األخرى.

لموسة وىو ما يعترب قيد فعالية ىذا اؼبعيار سبتد إذل قباح اؼبعايَت األخرى اػباصة بتقدًن األصوؿ الغَت م -

 حقيقي.

صعوبات ناذبة عن مشكبلت ؿباسبية ؿبتملة، متعلقة أساسا باؼببيعات اػباصة بُت القطاعات، لذلك  -

 إف أسعار التحويل تصبح أمرا هبب تسويتو.

صعوبات متعلقة بتحديد ربح أو خسارة التشغيل وىي زبصيص التكاليف اؼبشًتكة: وىي عبارة عن  -

 يت تتحملها اؼبؤسسة من أجل منفعة أكثر من قطاع من قطاعات اؼبؤسسة.التكاليف ال

صعوبات التمييز بُت التكاليف اؼبشًتكة ومصاريف الشكة العامة، حيث أف مصاريف الشركة العامة ال  -

سبثل مصروفات تشغيلية ودلك من وجهة نظر أي قطاع، ولكنها ربدث ؼبنفعة الشركة ككل وال يبكن 

 ناسب ألي قطاع.زبصيصها بشكل م
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اؼبخزوف" : ويف ىذه النقطة يبكن إهباز أىم  02صعوبات متعلقة بتطبيق اؼبعيار احملاسيب رقم" -

 الصعوبات يف التغَتات اليت تطرأ على معاعبة عناصر اؼبخزوف يف اؼبؤسسة:

مخزوف، *صعوبات متعلقة بضرورة ربميل صبيع التكاليف اػباصة بشراء اؼبخزوف يف القيمة اإلصبالية لل

وىنا تشَت أف ىناؾ بعض التكاليف يصعب أو تثَت ؾبموعة من التساؤالت عن مدى إمكانية ربميلها لتكلفة 

اؼبخزوف لتكلفة اؼبخزوف يف إمكانية ربميلها لتكلفة اؼبخزوف ويتعلق األمر: بتكاليف االقًتاض، وفروؽ أسعار 

 العمبلت األجنبية.  

ذا اؼبعيار، من عناصر األصوؿ اؼبلموسة، وىو ما سوؼ يطرح * اعتبار ـبزوف قطاع الغيار، وفقا ؽب

صعوبات كبَتة يف متابعة ىذا العنصر، خاصة يف ظل الضعف الواضح من حيث اؼبتابعة واإلمكانيات )يف 

 اعبزائر( اػباص بعناصر األصوؿ الثابتة.

فإنو ال يبكن ربديد  * صعوبات متعلقة بتحديد قيمة التخفيض يف عناصر اؼبخزوف، وطبقا ؽبذا اؼبعيار

االلبفاض يف ما إذا كانت سرعة دوراف اؼبخزوف بطيئة )كما ىو معموؿ بو( وإمبا يسجل التخفيض فقط 

عندما تكوف تكلفة اؼبخزوف أكرب من القيمة القابلة للتحقيق ) اليت تعرؼ على أهنا سعر البيع اؼبقدر يف 

درة الستكماؿ اؼبخزوف، وأيضا التكاليف الضرورية الظروؼ العادية ألعماؿ اؼبؤسسة ناقصا التكاليف اؼبق

إلقباز عملية البيع(، وىنا يثار سؤاؿ ىاـ: وىو كيف يبكن ربديد أو معرفة ىذا السعر يف اؼبؤسسات اليت 

تعمل يف اقتصاديات نامية ال تتوفر على أدىن حد من اإلحصائيات، ومؤشرات األسعار، واألسواؽ وكذلك 

 على مستوى اؼبؤسسة. ضعف نظاـ اؼبعلومات حىت

 اؼبمتلكات واؼبصانع واؼبعدات"  16* صعوبات متعلقة بتطبيق اؼبعيار احملاسيب رقم " 

 ويبكن مبلحظة الصعوبات العملية يف تطبيق ىذا اؼبعيار فيما يلي:
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ياهتا ينص ىذا اؼبعيار على ضرورة التسجيل اؼبنفصل عبميع العناصر اؼبكونة الستثمار معُت، واليت تكوف فًتة ح

)أو باألحرى منفعتها( ـبتلفة، وؽبذا يصبح التسجيل احملاسيب ؽبذه العناصر جدا، فاألصوؿ اؼبركبة مثل اؼبباين 

احملتوية على مكونات متباينة مثل مصنع التسخُت، وأسقف، واؼبصعد، عناصر ىيكلية أخرى، فيتم تسجيلها 

 فاوتة.يف عدة حسابات منفصلة لتسهيل إىتبلكها على مدى فًتات مت

صعوبات ربديد الفًتة اؼبنفعية الستثمار )أو األصل(، نظرا ألنو يتطلب ربويل ىذه اؼبهمة من احملاسب  -

الذي كاف وبدد ىذه الفًتة اعببائية، إذل اؼبوظفُت اؼبباشرين الذين يسَتوف ىذه االستثمارات، وىو ما يتطلب 

يقضي بضرورة مراجعة الفًتة اؼبنفعية ؽبذا  -عيار منهم ما يتطلب منهم خربة وتكوينا مستمرا على أف ىذا اؼب

 االستثمار من فًتة إذل أخرى، وىو ما يعقد العملية أكثر.

صعوبات متعلقة بإعادة النظر يف طريقة تسيَت االستثمار حيث أف فلسفة العناصر اؼبكونة لبلستثمار الذي  -

إعادة النظر يف قيمة اإلىتبلؾ من فًتة إذل أخرى يعتمد عليو ىذا اؼبعيار، من مث التسجيل األورل لبلستثمار و 

سوؼ يصعب من عملو اؼبتابعة الفعالة لعناصر االستثمار، أو على األقل يتطلب إمكانية مادية وبشرية ضرورية 

 ؽبذا الغرض وىو ما تشتكي منو الدوؿ اؼبتقدمة مثل فرنسا فما بالك الدوؿ النامية مثل اعبزائر.

نب اعببائية اليت زبتلف نظرهتا للحسابات الفردية مقارنة للحسابات اجملمعة وىو ما صعوبات متعلقة باعبوا -

ردبا سوؼ يقتضي التعامل بنظامُت خاص بكل نوع من اغبسابات، كل ىذا من شأنو أف يصعب ويعقد 

( كبَتة )برامج Logistiqueعملية متابعة حسابات االستثمارات من جهة، ويتطلب إمكانات لوجستيكية )

 لوماتية أجهزة معلوماتية أجهزة كمبيوتر...إخل(.مع

صعوبات متعلقة بإعادة النظر يف نظاـ اؼبعلومات اػباصة بعناصر االستثمارات، ذلك أف ىذا اؼبعيار يقضي  -

توفَت وتقدًن ؾبموعة من اؼبعلومات اػباصة بعناصر االستثمارات من فًتة إذل أخرى وىذا ما يشكل التزاـ 

 تكن متعودة من جهة، وصعوبات ربقيقو من جهة أخرى. جديد للمؤسسات دل
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البفاض قيمة األصوؿ"، عموما فإف الصعوبات اليت يفرزىا تطبيق  36صعوبات متعلقة باؼبعيار احملاسيب رقم  -

ىذا اؼبعيار، مًتابطة إذل حد كبَت بكيفية ربديد قيمة االلبفاض، يف اإلطار فإف ىذا العيار يعترب أف أصل ما 

قيمتو عندما      " تكوف القيمة الدفًتية لؤلصل أكرب من قيمتو اليت يبكن اسًتدادىا من خبلؿ البفضت 

االستخداـ أو البيع" ويف ىذه اغبالة يستوجب قياـ اؼبؤسسة باالعًتاؼ خبسارة االلبفاض واإلفصاح عن 

 الية:األصوؿ اليت البفضت، وعليو فاؼبرتقب أنو سوؼ تظهر ؾبموعة الصعوبات العملية الت

صعوبات متعلقة بالتأقلم مع ىذه اؼبصطلحات اعبديدة اليت يقرىا ىذا اؼبعيار مثل اؼببلغ القابل لبلسًتداد،  -

 صايف سعر البيع، اغبياة اؼبقيدة لؤلصل، وحدة توليد النقد...إخل .

 يبكن صعوبات يف ربديد أو التحكم يف اؼبصطلحات السابقة اليت يبتد ربديدىا إذل عناصر خارجية ال -

 للمؤسسة التحكم فيها.

صعوبات متعلقة بصياغة نظاـ داخلي يف اؼبؤسسة يوفر صبيع اؼبعلومات الضرورية إلجراء أو ربديد  -

االلبفاض يف قيمة األصوؿ، ىذا النظاـ الذي يتجاوز حدود مصلحة اؼبالية واحملاسبة ليمتد عبمع اؽبياكل 

 األخرى للمؤسسة.

 تطور معايير المحاسبة الدولية  : المبحث الثاني

 I.A.S.C   :(1).التعريف بلجنة معايير المحاسبة الدولية-أ: المطلب األول

ت و اؼبؤسسات و عن احملاسبُت اؼبهنيُت ،تأسست يف جواف  ىي تنظيم مستقل عن اغبكوما            

 دولة. 60،إثر اتفاؽ اؼبنظمات اؼبهنية لتسع دوؿ على تأسيسها،تضم حاليا حوارل  1973

 (12)هتدؼ عبنة معايَت احملاسبة الدوليةإذل : -

                                                 
(1)

ًَ ، دوس رطجٍق يعبٌٍش يذبسجخ انذونٍخ فً انزُجئ فً خطش افالط انششكخ انوطٍُخ نهجزشوكًٍٍبئٍخ ،يهزقى ، َوسانٍُضعٍط ، َوسانٍٍ يضٌب

 2007جبيعخ ثبجً يخزبس عُبثخ 



 الفصل الثاني   معايير المحاسبة الدولية كأحد المستحدثات الدولية للمحاسبة في المؤسسة االقتصادية                           
 

50 

 

اؼبالية و نشرىا و تطبيق صياغة و نشر للصاحل العاـ اؼبعايَت احملاسبية اليت ذبب مراعتها عند عرض القوائم  -

 ىذه اؼبعايَت يف العادل .

العمل بصفة عامة للتحسُت و التنسيق بُت منظمات اؼبعايَت احملاسبية و اإلجراءات اؼبتعلقة بعرض القوائم  -

 اؼبالية.

علميا فمنذ انشاءىا اعتمدت عبنة معايَت احملاسبة الدولية بصورة أكرب من اؽبيئات واللجاف اإلقليمية مدخبل    

،و ربوؿ اإلىتماـ من ربديد الفروض و اؼببادئ احملاسبية إذل ربديد األىداؼ و اؼبفاىيم كإطار مفاىيمي 

 نظري يعد دستورا يف صياغة معايَتؿباسبية و دليبل يف الوقت نفسو لتطويرىا كحلوؿ ؼبشاكل ؿباسبية مستجدة 

 الدولية :/ خصائص اإلطار المفاىيمي النظري للجنة معايير المحاسبة ب

يعرؼ اإلطار اؼبفاىيمي النظري يف نظرية احملاسبة الدولية بأنو :"ؾبموعة منظمة من األىداؼ و اؼببادئ      

األساسية اؼبتسقة فيما بينها ، واليت بفضلها يبكن اصدار معايَت منسقة و ربديد طبيعة ووظائف و حدود 

 .(13)احملاسبة اؼبالية و القوائم اؼبالية "

يتضح من خبلؿ ىذا التعريف أف اإلطار اؼبفاىيمي النظري للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية يقدـ األىداؼ 

اؼبتوخاة من احملاسبة و اؼبفاىيم اؼبتعلقة باػبصائص النوعية للمعلومات اؼبالية، اؼببادئ احملاسبية األساسية و 

مفاىيمي نظري للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية يعترب احملاسبية األساسية .و ىكذا فإف وجود إطار  االتفاقات

 عنها . ةاؼبعايَت الصادر من األنبية دبا كاف سواء للهيئة نفسها أو ؼبستعملي 

 بالنسبة للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية :

رورة ،فبا يسهل ؿباسبية منسقة أو تعديلها عند الض إصدار معايَتيبثل اإلطار اؼبفاىيمي النظري مرجعية يف  -

 حل اؼبشاكل احملاسبية اؼبطروحة .

   النظري و اعبانب التطبيقي .  يبكن للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية من الربط بُت اعبانب -
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نظري هبعل اؽبيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية أكثر شرعية يف إلزاـ األطراؼ اؼبعنية  يإطار مفاىيمإف وجود  -

 سبية بتطبيقها فبا وبفظ ؼبهنة احملاسبة مكانتها .باؼبعايَت احملا

،انتقادات خبصوص  1973ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية وجهت للمجتمعات اؼبهنية اليت كانت قبل 

 فلسفي متكامل غبل اؼبشاكل احملاسبية اؼبطروحة. إلطاراافتقارىا 

 بالنسبة ؼبستعملي اؼبعايَت احملاسبية:

 مفاىيمية نظرية يسهل على مستعملي ىذه اؼبعايَت فهم ؿبتواىا وأساليب تطبيقها.إف وجود مرجعية 

 احملاسبية:و إذا تتبعنا تطور الفكر احملاسيب الدورل قبد أف ىناؾ مدرستُت إلصدار اؼبعايَت 

اسيب ىو اليت تبنتها الدوؿ ذات تقاليد جبائية عالية ،لذلك اؽبدؼ األوؿ للنظاـ احمل المدرسة الفرنكوفونية :-

ىدؼ احصائي جبائي ،حيث يتم فرض ـبطط ؿباسيب من طرؼ القانوف و هبسد مقاربة الذمة اؼبالية 

 للمؤسسة.

اليت تتبناىا دوؿ تتمتع بتأثَت عاؿ ألسواؽ رؤوس األمواؿ، لذلك إف اؽبدؼ المدرسة اإلنجلوساكسونية: -

كما نبلحظ عدـ وجود نظاـ ؿباسيب موحد األوؿ للمحاسبة ىو اإلستجابة غباجيات اؼبستثمرين و اؼبقرضُت ،

بل ىناؾ تعدد يف النصوص ويف استعماؽبا ،ذبسد اؼبقاربة اإلقتصادية للمؤسسة اؼبًتصبة للحقيقة اإلقتصادية 

للمؤسسة يف سوقها .و ىكذا فهي تغلب اعبوىر اإلقتصادي لعمليات اؼبؤسسة على شكلها القانوين ،كما أف 

 وليدة ؿبيطها اإلقتصادي و اؼبارل . اؼبمارسات احملاسبية للمؤسسة

لقد تبنت عبنة معايَت احملاسبة الدولية إطارا مفاىيميا نظريا يكاد يكوف متطابقا مع اطار اؼبدرسة      

 .F.A.S.B    األقبلوساكسونية و بالتحديد اؼبكتب األمريكي ؼبعايَت احملاسبة اؼبالية

النظري تصبح عملية إصدار اؼبعايَت احملاسبية حاالت تطبيقية ؼبشاكل ؿباسبية  بعد ربديد األطاراؼبفاىيمي

 خاصة ،و يفًتض أف تكوف ىذه اؼبعايَت متسقة مع ذلك اإلطار الفاىيمي النظري
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 (1)المطلب الثاني : أىداف لجنة معايير المحاسبة الدولية .

لقد كاف اؽبدؼ من تأسيس عبنة معايَت احملاسبة الدولية منذ نشأهتا و حىت إعادة ىيكلتها عاـ  -

 " ؿبددا يف اآليت :2001"

صناعة ونشر اؼبعايَت احملاسبة اليت ينبغي مراعاهتا ؼبا فيو واؼبصلحة العامة عند عرض البيانات اؼبالية  - -

 ؼبي .والسعر عبعلها مقبولة ومعموال هبا على نطاؽ  عا

 العمل بوجو عاـ على ربسُت آال نظمو واؼببادئ احملاسبة لعرض البيانات اؼبالية . -

 مناقشة القضايا احملاسبة الوطنية فيما بُت الدوؿ اؼبشاركة علي نطاؽ دورل . -

 طرح أفكار ؿباسبة يبكن تبنيها وإصدارىا كمعايَت دولية زبدـ اؼبصلحة العامة . -

 مارسات احملاسبة فيما بُت الدوؿ اؼبشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة ربقيق قدر من التوفَت بُت اؼب -

العمل ربقيق قدر من القبوؿ الدورل ؼبا يصدر عن اللجنة من معايَت يوافق أعضاء اللجنة على دعم  -

 ىذه آال ىداؼ بالتعهد بنشر كافة معايَت احملاسبة الدولية اليت يصدرىا اجمللس يف بلداهنم من آجل :

ن أف البيانات اؼبالية اؼبنشور مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدولية واإلفصاح عن حقيقة ىذه التآكد م -

اؼبطابقة .إقناع اغبكومات واؽبيئات اؼبعنية بصناعة اؼبعايَت بأف البيانات اؼبالية اؼبنشورة هبب أف تكوف 

 .مطابقة اؼبعايَت احملاسبة الدولية من صبيع النواحي 

راقيب اغبسابات مقتنعوف بأف البيانات اؼبالية مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدولية بالتدقيق وكذا ػ التأكد من أف م     

 اإلفصاح عن واقع ىذه اؼبطابقة .

 تشجيع قبوؿ ومراعاة معايَت احملاسبة الدولية على الصعيد الدورل , -

                                                 
 360ص 2000دسٍٍ انقبضً , انًذبسجخ انذونٍخ , انذاس انعبيٍخ انذونٍخ نهُشش , ععًبٌ , – (1)
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ذات النوعية اعبيدة والقابلة للفهم والتطبيق , ؼبساعدة  تطوير ؾبموعة من معايَت احملاسبة العاؼبية , -

 اؼبشاركُت يف أسواؽ رأس اؼباؿ العاؼبية ومستخدمُت آخرين يف ارباد القرارات االقتصادية 

تأسيسا على ما سبق , فإف ىذه اؼبعايَت تلعب دورا أساسيا ومهما يف االقتصاد العاؼبي حبيث يتم  -

 :  استخدامها يف اجملاالت التالية

 تعترب يف كثَت من البلداف كأساس للمتطلبات احملاسبة الوطنية  -

تعترب كأساس لعرض القوائم اؼبالية للشركات آالجنبية أو احمللية يف البورصات و أألسواؽ اؼبالية الدولية  -

 أو اإلقليمية واحمللية 

على اعتمادىا 1995يتم استخدامها من قبل ىيشات عليا كاؼبفوضية األوروبية واليت أعلنت سنة  -

الكبَت للمعايَت الصادرة عن عبنة معايَت احملاسبة الدولية وىذا إلعطاء مباذج تعكس قباحات أسواؽ 

 رأس اؼباؿ , كما يتم استخداـ معايَت احملاسبة الدولية من طرؼ عدد كبَت من الشركات .

 (1).المطلب الثالث  : الهيكل التنظيمي للجنة معايير المحاسبة الدولية 

ارس عبنة معايَت احملاسبة الدولية نشاطها من خبلؿ طبسة ىيئات وىي ؾبلس عبنة معايَت احملاسبة سب -

الدولية اجملموعة االستشارية , اجمللس االستشاري اللجنة الدائمة لتفسَتات اؼبعايَت وصباعة العمل 

 االسًتاتيجي 

ويقـو بعدة مهاـ أنبها  :( TASCBOARD*مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية )

ربديد برنامج اللجنة وتوجيهو ووضع وربسُت اؼبعايَت واعتماد مقًتحات اؼبشروعات  , ويتكوف اجمللس 

منظمات أخرى مهتمة  4,و TFACدولة يتع تعينهم من طرؼ 13من فبثلي ىيئات احملاسبة يف 

 بالتقرير اؼبارل .

                                                 
(1)

 2010رذذ عُواٌ )اثش رطجٍق يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ فً انًؤسسخ االقزصبدٌخ (، جبيعخ قسُطٍُخ  ثوسٌسخ سعبد ، يزكشح رخشج يبجسزش 

 55ص  54ص
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ؾبلس اللجنة بتأسيسها سنة  قاـ (.consubtatuegeoup* المجموعة االستشارية)

.وضمنت فبثلُت للمنظمات الدولية ؼبعدي ومستخدمي القوائم اؼبالية واعبهات اؼبنظمة  1981

وبرامج  TASلؤلسواؽ اؼبالية ذبتمع اجملموعة االستشارية دوريا ؼبناقشة القضايا الفنية يف مشروعات  

 ؾبلس إدارة اللجنة اسبة ىبتارىامنظمة ؿب 15عملها واسًتاتيجيها و تتكوف من 

يراجع ىذا اجمللس إسًتيتجية و خطط  (:   AdvisoryConeil(* المجلس االستشاري 

ؾبلس اللجنة للتأكد من وفائو بالتزاماتو وذلك من أجل تعزيز قبوؿ أعماؿ اللجنة لدى ـبتلف 

 ويضم أفراد بارزين يف مراكز وظيفة عليا  1995األطراؼ اؼبهتمة .وقد أنشأ سنة 

   ( اللجنة الدائمة لتفسيرات المعاييرStandards   interprotation 

committee  ) : 

لبحث  1997( يف سنة STCعبنة دائمة لتفسَتات اؼبعايَت ) TASCػ شكل ؾبلس إداري 

عضو باإلضافة  12قضايا ؿباسبة وبتمل أف تثَت تعارضا يف ظل غياب توجيهات ؿبددة وتتكوف من 

وتنشر التفسَتات يف شكل مسودة للتعليق وإذا   TOSCOاللجنة األوربية إذل مراقبُت يبثلوف 

 STCصوت أكثر من ثبلثة أعضاء من اللجنة 

 باؼبوافقة على التفسَت النهائي للمشروع  TASCبالقبوؿ يقـو 

   ( جماعة العمل األسترايتجيStrategyworking party : )  تراجع ىذه اعبماعة

إسًتاتيجية اللجنة للفًتة اليت تلي االنتهاء من العمل اعباري , وتقـو دبراجعة ىيكل اللجنة وإجراءات 

 وتتوذل عمليات التدريب والتعليم وشؤوف التهويل .،عملها 

  و قد رأي ؾبلس اللجنة أنو من الضروري إجراء  ،1998أكملت اللجنة برنامج عملها سنة

يكلية من أجل تكييف اللجنة مع التحديات اعبديدة بفعالية , و إف إسباـ برنامج عملها تعديبلت ى



 الفصل الثاني   معايير المحاسبة الدولية كأحد المستحدثات الدولية للمحاسبة في المؤسسة االقتصادية                           
 

55 

 

على دستور  2000يعترب اللحظة اؼبناسبة لذللك وبالفعل وأفق ؾبلس اللجنة باإلصباع يف مارس سنة 

 جديد إلعادة ىيكلتها بعد تشكيل فريق عمل قاـ دبراجعة عامة إلسًتاذبيتها , وتوصل اجمللس إذل

 ضرورة الًتكيز على القضايا التالية 

  دخوؿTASC  يف شراكة مع و اضعي اؼبعايَت يف ـبتلف الدوؿ 

  ربققيق مشاركة أكرب يف ؾبلس اللجنة من قبل الدوؿ واؼبنظمات 

 . ضماف كفاءة واستقبللية أعضاء اللجنة واللجاف األساسية 

 ويتمثل احملور األساسي ؽبذا التغيَت فيمايلي : 

  ربويلتTASC  إذل ىيئة دولية مستقلة يف إطار جديد وىو مؤسسة عبنة معايَت احملاسبة الدولية

(TASCF :) 

  يتوذل مسؤولية إعداد ونشر اؼبعايَت ؾبلس معايَت احملاسبة الدوليةTASB  

  " ال ربمل اؼبعايَت اليت سيتم إصدارىا مستقببل اسم " معايَت احملاسبة الدولية 

(TASوإمبا أسم اؼبعايَت )( الدولية للتقارير اؼبالية TFRS.) 

 (.TASػ ربتفط معايَت احملاسبة الدولية السابقة اليت دل زبضع لتعديبلت بتسميتها )

باشرت اللجنة نشاطها هبيكلة جديدة وباسم جديد " ؾبلس معايَت احملاسبة 2001يف بداية أفريل 

و كما  2001أكرب , فلم يعد يبثل أعضاءه بلداهنم مند  الدولية " حيث أصبح يتمتع بإستقبللة

تغَتت تسمية اؼبعايَت اليت تقـو بإصدارىا حيث ربوؿ االىتماـ من اؼبعايَت احملاسبة اذل اؼبتعلقة 

 باؼبعلومة اؼبالية

 من ثبلث مصادر ىي : 2007إذل 2001توفَته يف الفًتة من  فقدمت TASBأما سبويل 
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مليوف دوالر  ابتداء من سنة  1.5قيق مليوف دوالر يف السنة , مث ػ قدمت كربى مكاتب التد

 , ىذه اؼبسانبات سبثل حوارل ثلث إيرادات اجمللس .2006

مؤسسة وبنك مركزي باإلضافة إذل منظمات أخرى دببالغ ـبتلفة ال تتعدى 130ػ سانبت حوارل 

 دوالر  200.000

 س ػ ضماف جزء من التمويل من طرؼ بيع منشورات اجملل

جديدا للتمويل باغبصص حيث حددت ؾبموعة من  نظاما TASCFوضعت  2008ابتداء من 

الدوؿ تساىم , كل منها بنسبة معينة أما اؽبيكلة اعبديدة فتظم مؤسسة عبنة معايَت احملاسبة الدولية 

لجنة االستشارية ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية , اإلداريوف , اللجنة الدولية لتفسَتات التقارير اؼبالية وال

 للمعايَت 

(: سبت اؼبوافقة على   IASC FOUNDATIONػ مؤسسة عبنة معايَت احملاسبة الدولية )   

السابق يف مارس سنة   TASCبواسطة ؾبلس إدارة   TASCFالنظاـ األساسي ؼبؤسسة 

, كهيئة ال هتدؼ للرج مستقلة ذات اىتماـ  دورل , مقرىا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  2000

واإلداريوف و ويتمثل ىدفها  TASB(وىي كياف أـ ؽبيئتُت رئيسُت نبا DELAZARE)والية 

ألسواؽ اؼبالية من جهة . يف ربقيق استقبللية بالنسبة للمنظمات اؼبهنية للمحاسبة وبالنسبة ؼبنظمي ا

 ووضع إجراءات صارمة وديبقراطية لتطوير , تفسَت ومراجعة اؼبعايَت من جهة آخرى .

         International accountinq standardsؾبلس معايَت احملاسبة الدولية

ور دوؿ ربت رئاسة الربوفيس 9عوض من أصل  14, يتكوف اجمللس من  2001فيفري سنة 06مت إنشاء يف 

   "David tzeedie   عضو منهم  12،  2011جواف 30" الذي عُت مند إنشاء اجمللس إذل غاية

منهم ؽبم  7من باقي دوؿ العادل  1من أسيا و  2من أمريكا الشمالية ،  4من أوربا ،  7بدواـ كامل حيث 
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 ربضَت ، إصدار وتعديل دوؿ ـبتلفة ، ويتمثل دور اجمللس يف 7عبلقة باعبهات اؼبسئولة عن وضع اؼبعايَت يف 

معايَت احملاسبة الدولية ، نشر مسودات العرض حوؿ اؼبشاريع اعبارية ، تطبيق إجراءات تسمح بتقدير 

اؼبهمة  التعليقات حوؿ مسودات العرض يف فًتات مناسبة ,استشارة اجمللس االستشاري فيما وبص اؼبشاريع

 العمل , إقامة دراسات يف الدوؿ اؼبتطورة والنامية من آجل ضماف قابلية تطبيق اؼبعايَت  أجندةوربضَت 

منهم أعضاء يف مكاتب دولية كربي للمحاسبة , تعيينهم من 5حيث  19(: وعددىم twsteesػ اإلداريوف)

من باقي دوؿ 3, من آسيا 4من أوروبا و6أمريكا الشمالية , 6, اعبعزا يف لؤلسواؽ اؼبالية , حيث tfacطرؼ 

 العادل . 

 ػ اللجنة الدولية لتفسَتات التقارير اؼبالية : 

أشهر 9السابق مدة  tascيف ظل ىيكل  1997أستمر عمل عبنة التفسَتات الدائمة الذي تشكل يف سنة 

تغيَت إجراءاهتا التشغيلية وتغيَت أظبها اللجنة التفسَتات  TASBتقريبا يف ظل اؽبيكل اعبديد وقد إقًتح

, وتوسع نطاؽ اختصاصها لكي تتمكن من التعدي للمواضيع اليت  TFRTCالدولية للتقارير اؼبالية 

 اؼبعايَت  تتفسَتاتتجاوز 

سنوات ؽبم حق 3عضو يتم تعينهم مدة  12, وتظم  2001القائمة , ولقدمت ذلك يف ديسمرب سنة 

 .التصويت ( ليس لو حق  TASBالتصويت , إضافة لرئيس )مدير النشاطات الفنية 
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  التقارير و القوائم المالية  ال عدادالمعايير الدولية  : المبحث الثالث

 IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : المطلب االول

 IFRSمفاىيم عامة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -1

لكل مهنة دستور وبكمها و يضبطها و يوجو فبارستها و يوجد معاعبتها لآلمور اؼبتماثلة ، لكي 

تكوف ىناؾ قاعدة موحدة للمقارنة من قبل اؼبهنتُت باؼبهنة ، و احملاسبة كغَتىا  من اؼبهن العلمية اليت تكتسب 

ا العاؼبي اؼبوحد الذي  ينطلق من حرص انبيتها من الدور اؽباـ للمعلومات يف البيئة االقتصادية ، ؽبا دستورى

          العاؼبية فيها على اظهار االرقاـ اليت تغَت عم كم ىائل من االحداث و العمليات  بصدؽ  ودقة  و موثوقة 

و اليت تبٍت           و يبكن اف تكوف اؼبعايَت الدولية إلعداد  التقارير اؼبالية شكبل من اشكاؿ ىذا الدستور 

 : و تتضمن ما يلي IASBمسؤولية اصدارىا ؾبلس معايَت حملاسبة الدولية 

وقد  IASBو اليت تصدر عن ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية    IFRSاؼبعايَت الدولية إلعداد التقارير  -

د التقارير و ينصرؼ اؼبعٌت الضيق للمعايَت الدولية إلعدا 01/01/2010معايَت لغاية  9صدر منها تسعة 

IFRS  . اذل ىذه اؼبعايَت 

معيارا  لغاية  41و كانت  تتوذل اصدارىا عبنة حيث اصدرت اللجنة   IASSاؼبعايَت احملاسبة الدولية  -

معيارا  29ـ ، مث مت دمج بعض ىذه اؼبعايَت اخرى و الغى البعض منها فالبفض عددىا اذل2000هناية عاـ 

 01/01/2010ساري اؼبفعوؿ لغاية 

و قد صدر منها  IFRICالتفسَتات اليت تصدر  عن عبنة تغيَتات اؼبعايَت الدولية ال عداد التقارير اؼبالية 

 .01/01/2010تغيَتا لغاية  14
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نغَتا لغاية  مارس  34، وقد صدر منها  SICالتفسَتات اليت صدرت عن اللجنة الدائمة للتغيَتات  -

2002  

 (1): و يبكم سبثيل ذلك كمايلي

 (1)( .IFRSلب الثاني: تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )المط

 الدول العربية والمعايير المحاسبة الدولية : -1

ػ حملة عن احملاسبة بالدوؿ العربية: إف نوعية وخصائص األنظمة احملاسبية بالدوؿ العربية يبكن معرفتها وربديدىا  

من حبلؿ معرفة ىوية اؼبستعمر الذي خضعت لو حية تنهج معظم الدوؿ العربية واليت كانت واقعة ربت وطأة 

بالنسبة للدوؿ اؼبستعمرة من قبل االقبليز ظلت االحتبلؿ الفرنسي أنظمة وفبارسات ؿباسبية فرنسية ،وكذلك 

ولؤلسف تتبٍت أنظمة وفبارسات ؿباسبية ذات خصائص اقبليزية رئيسية ،فغالبية الدوؿ العربية دل تقم بتطوير 

 أنظمة ؿباسبية خاصة هبا أو تبٍت أنظمة ؿباسبية معينة ولقد يلها دبا يتبلءـ واحتياجاهتا وبيئاهتا اػباصة.

نبية اؼبعايَت احملاسبية يف الدوؿ العربية يف حاجتها إذل اغبصوؿ على التمويل غَت اؼبباشر وقد تبلورت أ

كجذب رؤوس األمواؿ األجنبية ،ووجود مكاتب ؿباسبية أجنبية عاملة يف ىذه الدوؿ تتوذل التشجيع على 

ف وراء الطلب على اؼبعايَت استخداـ اؼبعايَت الدولية ،كما أف تطور ومبو أسواؽ اؼباؿ يف بعض الدوؿ العربية كا

 احملاسبية الدولية .

 ػ معايَت احملاسبية اؼبالية يف مصر)ذبربة بناء اؼبعايَت بناءا على ترصبة اؼبعايَت الدولية وتطويعها(:

                                                 
(1)

اعمال االصالح المحاسبي في الجزائر و افاق تبني و تطبيق النظام المحاسبي المالي ماجستير في  : صالحي بوعالم 

 83ص  0212محاسبة و تدقيق سنة العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم .... 

 
 . 50ص  46ص  ، يشجع سبثق، صبنذً ثوعالو (1)
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يتم بناء معايَت احملاسبية اؼبالية يف مصر بناءا على ترصبة اؼبعايَت احملاسبية الدولية مع إدخاؿ تعديبلت 

  :حىت تتناسب مع الظروؼ اؼبصرية ،ويتم إصدار تلك اؼبعايَت من جهتُت حكومتُت مستقلتُت نبا طفيفة عليها

 ػ وزارة االقتصادية )وزارة التجارة اػبارجية حاليا( 

 ػ اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات 

بشأف معايَت  1997لسنة 503وقد صدرت اجملموعة األوؿ من اؼبعايَت بقرار من وزارة االقتصاد رقم

اسبة اؼبصرية وتعديبلت مباذج القوائم اؼبالية لشركات اؼبسانبة والتوصية باألسهم ،مث أعقبو صدور التعديبلت احمل

 . 2002لسنة  345و 1998لسنة 256يف ىذه اؼبعايَت بالقرارين الوزاريُت رقم 

اؼبالية ليحل ىذا  ( بشأف عرض القوائم1وذبدر اإلشارة إذل أف تلك اؼبعايَت تضمنت تغيَتات يف اؼبعيار رقم)

( البيانات اليت هبب 3( اإلفصاح عن السياسات احملاسبية و)1اؼبعيار ؿبل معايَت احملاسبة اؼبصرية أرقاـ)

 ( معايَت أخرى .3( عرض األصوؿ وااللتزامات اؼبتداولة وإلغاء )9اإلفصاح عنها يف القوائم اؼبالية و)

رة عن وزارة االقتصاد أعدت أساسا كًتصبة أو دبا يتفق مع وجدير بالذكر أف معايَت احملاسبة اؼبصرية الصاد

معايَت احملاسبة الدولية الصادرة عن ؾبلس اؼبعايَت احملاسبة الدولية فيما عدا بعض التعديبلت الطفيفة اليت 

أجريت عليها حىت تتماشى ىذه اؼبعايَت مع الواقع اؼبصري ،لذلك فإف اؼبوضوعات اليت دل يتم تناوؽبا وفقا 

معايَت اؼبصرية يرجع يف معاعبتها إذل معايَت احملاسبة الدولية غبُت صدور اؼبعايَت اؼبصرية اليت تتناوؿ ىذه لل

 اؼبوضوعات .

أما اجملموعة الثانية فقد صدرت عن اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات دبوجب قرار رئيس ػ اعبهاز رقم 

اـ احملاسيب اؼبوحد يتم العمل هبا بالنسبة ( معيارا ؿباسبيا كإطار مكمل للنظ20متضمنا)1996لسنة 2644

للمنشآت اؼبلزمة بتطبيق ىذا االلتزاـ واؼبتمثلة يف شركات القطاع العاـ واألعماؿ العاـ واؽبيئات العامة ذات 

 الطابع االقتصادي .
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ونظرا للتغَتات اليت طرأت على اؼبعايَت احملاسبية الدولية خبلؿ السنوات اليت أعقبت صدور ىذه 

(معايَت طبقا ألحداث إصدار للمعايَت احملاسبية الدولية وصدر 8ايَت،فقد قاـ اعبهاز بتحديث شباين)اؼبع

 :  وىذه اؼبعايَت ىي 2003لسنة628باعتمادىا قرار رئيس اعبهاز رقم 

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باؼبخزوف  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص بعقود اإلنشاءات  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باألصوؿ الثابتة وإىبلكاهتا  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باإليراد  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باحملاسبة عن اؼبنح اغبكومية واإلفصاح عن اؼبساعدات اغبكومية .  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص بتكلفة اإلقراض . -

 ت يف شركات زميلو .اؼبعيار احملاسيب اػباص باحملاسبة عن االستثمارا  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص بالقوائم اؼبالية اجملمعة واحملاسبة عن االستثمار يف شركات تابعة  -

كما يفي اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات بتقدًن االستفسارات بشأف تلك اؼبعايَت من خبلؿ اللجنة الدائمة 

 للرد على تلك االستفسارات 

ردف: إف البيئة احملاسبية األردنية ضيقة وؿبدودة ويعمل األردف على االلبراط ػ معايَت احملاسبة الدولية يف األ

يف االقتصاد العاؼبي عن طريق التحوؿ إذل اقتصاد السوؽ ،فقد انضم إذل منظمة التجارة العاؼبية ،وإذل الشراكة 

ريكية ،ومن جهة ثانية يعتمد اؼبتوسطية مع االرباد األورويب وإذل منظمة التجارة اغبرة وع الواليات اؼبتحدة األم
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األردف معايَت احملاسبة الدولية واؼبعايَت الدولية للتدقيق فبا هبعلو ينطلق من دائرة اؼبتطلبات احملاسبية والتدقيقية 

 1احمللية الضيقة إذل رحاب الساعة الدولية.

 2شركات األردين: وفيما يلي بعض الدالئل على الزامية تطبيق معايَت احملاسبة الدولية من قانوف ال

( واجبات مدير الشركة : على مدير الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة أو ىيئة مديريها إعداد اؼبيزانية 62ػ اؼبادة )

السنوية للشركة وحساباهتا اػبتامية دبا يف ذلك حساب األرباح واػبسائر واإليضاحات البلزمة وبياف تدفقاهتا 

حسابات قانوين وفقا ؼبعايَت احملاسبة والتدقيق الدولية اؼبتعارؼ عليها واؼبعتمدة النقدية مدققة صبيعها من مدقق 

إضافة إذل التقرير السنوي عن أعماؿ الشركة وتقديبها إذل اؽبيئة العامة للشركة يف اجتماعها العادي السنوي 

 ن السنة اؼبالية اعبديدة .وتقدًن نسخة منها للمراقب مرفقة هبا التوصيات قبل هناية األشهر الثبلثة األوذل م

( خسائر الشركة:إذا بلغت خسائر الشركة ثبلثة أرباع قيمة رأظباؽبا فيجب تصفيتها إال إذا قررت 75اؼبادة )

اؽبيئة العامة يف اجتماع غَت عادي زيارة رأظباؽبا وضع اػبسائر أو إطفائها دبا يتفق مع معايَت احملاسبة والتدقيق 

 ال يزيد ؾبمل اػبسائر اؼبتبقية على نصف رأظباؽبا الشركة يف كلتا اغبالتُت . الدولية اؼبعتمدة على أف

 : 184المادة 

أ ػ يًتتب على الشركة اؼبسانبة العامة تنظيم حساباهتا وحفظ سجبلهتا ودفاترىا وفق معايَت احملاسبية والتدقيق 

 الدولية اؼبعتمدة .

ختصة التعليمات البلزمة لضماف تطبيق معايَت احملاسبية ب ػ يصدر الوزير بالتنسيق مع اعبهات اؼبهنية اؼب

 الدولية وأصوؽبا اؼبتعارؼ عليها دبا وبقق أىداؼ ىذا القانوف ويضمن حقوؽ الشركة ومسانبيها .

                                                 
1

،طالل انذجبوي ،انًعبٌٍش انًذبسجٍخ انذونٍخ وانجٍئخ األسدٍَخ ،يزطهجبد انزوافق وانزطجٍق ،ثذوٌ سُخ عجذ انُبصش َوس

 .7َشش ، ص 

2
طبْش انقشً ،آثش رطجٍق يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ فً انششكبد األسدٍَخ عهى اسزقطبة االسزثًبس األجُجً انًجبشش  

 .           16ـ 15و ص 2008انًجهخ انعشثٍخ نإلداسح ،انًُظًخ انعشثٍخ نإلداسح ، جبيعخ انذول انعشثٍخ ،انقبْشح ، 
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 ػ تطبيق معايَت وقواعد احملاسبية وللتدقيق الدولية اؼبتعارؼ عليها واؼبعتمدة من اعبهات اؼبهنية اؼبختصة .1ج ػ 

صد ىذا القانوف ينصرؼ معٌت عبارة )معايَت وقواعد احملاسبة والتدقيق الدولية اؼبتعارؼ عليها( على أي ػ ؼبقا2ػ 

 عبارة تشَت صراحة أو داللة على اعتماد أصوؿ ومعايَت وقواعد احملاسبة والتدقيق أو ما يربط هبا .

 (: تقرير مدقق اغبسابات :195ػ اؼبادة )

يق اغبسابات اؼبعموؿ بو وأي قانوف أو نظاـ آخر لو عبلقة هبذه مع مراعاة أحكاـ قانوف مهنة تدق ( أ

 اؼبهنة ،هبب أف يتضمن تقرير مدقق اغبسابات ما يلي :

 ( أنو قد حصل على اؼبعلومات والبياناتواإليضاحات اليت رآىا ضرورية ألداء عملو.1

( أف الشركة سبسك حسابات وسجبلت ومستندات منظمة وأف بياناهتا اؼبالية معدة وفقا ؼبعايَت احملاسبة 2

الدولية اؼبعتمدة ،سبكن من إظهار اؼبركز اؼبارل للشركة ونتائج أعماؽبا وتدفقاهتا النقدية بصورة عادلة ،وأف اؼبيزانية 

 وبياف األرباح واػبسائر متفقة مع القيود والدفاتر .

وقد انعكس ىذا األمر على نوعية البيانات اليت تصدرىا الشركات األردنية دبا فيها البنوؾ وشركات 

التأمُت واليت تعترب بيانات متطورة يقارب اإلببلغ اؼبارل فيها مثيلو يف البلداف اؼبتقدمة ،وبالرغم من أف األردف 

ة لعدد من النشاطات اؽبامة فهناؾ ىيئة األوراؽ اؼبالية حباجة إذل تنظيم اؼبهنة احملاسبية إال أف ىناؾ ىيئات رقابي

يف البيانات اؼبالية ، ويف  االفصاحات واؼبتعاملُت وكذلكاليت تنظم أعماؿ البورصة ومركز اإليداع والوسطاء 

تقرير ؾبلس اإلدارة وىناؾ البنك اؼبركزي األردين الذي يطور البيانات اؼبالية وأعماؿ البنوؾ وفق أحدث اؼبعايَت 

الدولية وينظم ويراقب اعبهاز اؼبصريف األردين وىيئة تنظيم قطاع التأمُت اليت تنظم تشرؼ على الشركات 

إذل ذلك مراقب الشركات يف وزارة الصناعة والتجارة اليت تطور عملها كثَتا يف  التأمُت ،يضاؼ إذل ذلك مراقب

الفًتة األخَتة ،وقد أقبزت الوزارة مشروع تعديبل على قانوف الشركات من أجل ربديثو ليواكب اؼبستجدات 

بل أكثر من ذلك فهذه اؼبتغَتة وفبا ذبد اإلشارة إليو أف ىذه اؽبيئات الرقابية تعتمد معايَت احملاسبية الدولية 
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اؼبعايَت واردة يف نصوص التشريعات األردنية ،وال جداؿ أف البيئة احملاسبية األردنية ربتاج إذل التطوير من حيث 

ترسيخ التحكم اؼبؤسسي يف الشركات يف الشركات ونوعية وتدريب احملاسبُت وغَت احملاسبُت على معايَت 

تدقيق وعن تطورات التقنية اعبديدة ، وكذلك العمل على تفصيل عدد من احملاسبة الدولية واؼبعايَت الدولية لل

اؼبواد يف التشريعات اؼبعموؿ هبا والتعليمات الصادرة عنها سواء يف قانوف ىيئة األوراؽ اؼبالية أو قانوف الشركات 

 أو قانوف ضريبة الدخل ، من أجل تطوير البيئة احملاسبية وبيئة العمل يف األردف.

ف النامية واؼبعايَت احملاسبية الدولية: تعد احملاسبة نتاج البيئة احمليطة هبا والعوامل اؼبؤثرة فيها سواء ػ البلدا

ينبغي أف تتسع بدرجة عالية من اؼبرونة تسمح ؽبا دبسايرة ىذه  ا، وؽبذاالجتماعية أو االقتصادية أو السياسية

 1العوامل اؼبختلفة.

ي يف بلد ما يقتضي تعديل نظاـ التقرير اؼبارل ويعترب ذلك التعديل فتغَت النظاـ السياسي أو االقتصاد

 ومعايَت.يف احملاسبة 

 . 2اإلفصاح أمرا جوىريا النجاح اإلصبلحات االقتصادية.

هبب أخذ االحتياطات البلزمة خبلؿ مسار اإلصبلح احملاسيب ،اؼبرتبطة باختيار البلداف النامية والصعوبات اليت 

 ق ىذه العملية .يبكن أف تعًتض طري

ػ البلداف النامية وؾبلس معايَت احملاسبة الدولية: ىبتلف استخدـ اؼبعايَت احملاسبية الدولية من بلد إذل 

أخر،وتستخدـ ىذه اؼبعايَت إما بوصفها معايَت وطنية إذا كانت مبلئمة لبيئتها، وإما بوصفها قاعدة مرجعية 

ار اعبزائر والبلداف النامية بعُت االعتبار تنظيم وتكوين ؾبلس معايَت إلعداد اؼبعايَت الوطنية ،هبب أف يأخذ اختي

 احملاسبة الدولية ألف لديهم تأثَت على اؼبعايَت نفسها .

                                                 
1

 .7ِ ، ص عجذ انُبصش َوس ،طالل انذجبوي ،يشجع سجق ركش

2
َجٍّ ثٍ عجذ انشدًٍ انجٍش،يذًذ عالء انذٌٍ عجذ انًُعى ،انًذبسجخ انذونٍخ،اإلطبس انفكشي وانواقع انعًهً ،انجًعٍخ 

  .           381، ص 1998انسعودٌخ نهًذبسجخ ،انشٌبض  
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ػ سبثيل البلداف النامية يف ؾبلس معايَت احملاسبية الدولية: تتكوف اؽبيئة اؼبكلفة بالتوحيد احملاسيب الدورل)اجمللس(يف 

تقدمة ذات األسواؽ اؼبالية النشطة يف حُت أف البلداف النامية ليس ؽبا حضور قوي يف معظمها من البلداف اؼب

 اجمللس رغم إعادة ىيكلة كحبة معايَت احملاسبة الدولية ألف لديهم تأثَت على اؼبعايَت نفسها .

اسيب الدورل )اجمللس( يف ػ سبثيل البلداف النامية يف ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية:تتكوف اؽبيئة اؼبكلفة بالتوحيد احمل

معظمها من البلداف اؼبتقدمة ذات األسواؽ اؼبالية النشطة يف حُت أف البلداف النامية ليس ؽبا حضور قوي يف 

ؾبلس رغم إعادة ىيكلة كجنة معايَت احملاسبة الدولية ،فتمثيل البلداف النامية يف اجمللس يبقى ضعيفا لكوف أف 

 أعضاء اجمللس ىم من الدوؿ اؼبتقدمة .غالبية اإلسناد الذي يعينوف 

خبلؿ اجتماع فريق العمل اغبكومي الدورل اؼبعٍت باؼبعايَت الدولية للمحاسبة ،أبدى بعض اػبرباء شكوكهم 

حوؿ واحد من أىداؼ اللجنة اليت ربوؿ دوف توازف اؼبصاحل اإلقليمية أو اؼبهنية ووجدوا أف البلداف النامية غَت 

  1995حىت سنة  1989نة وىناؾ دراسات تناولت مشاركة البلداف النامية من سنة فبثلة كافيا يف اللج

 كعوض يف ؾبلس اللجنة ويف ؾبلس االستشاري .

وأظهرت نتائج الدراسة أف سبثيل البلداف النامية دل يرتفع ال يف ؾبلس اللجنة وال يف اجمللس 

 شاركة يف مسار إعداد اؼبعايَت احملاسبية .العضوية يف ىذين اؽبيئتُت ىي اليت تسمح باؼب فاالستشاري، أل

 ػ مشاركة البلداف النامية يف التعليق على مودة العرض :

إف مواضع اؼبعايَت تقًتح عموما من قبل فبثلي البلداف اؼبتقدمة ،وتثار ىذه اؼبواضيع تبعا للمشاكل يف 

ىذه البلداف بعد قبوؿ موضوع اؼبعيار يف اجمللس ،يتم إعداد مسودة العرض باللغة االنكليزية ،وىذا ما يطرح 

م أو اغبصوؿ على توضيحات بشأف اؼبعايَت مشاكل ؼبمثلي البلداف النامية من أجل تقدًن تعليقاهتم ومبلحظته

اؼبقًتحة إضافة لكوف موضوع اؼبعيار اؼبعاجل ال يبثل حقيقة انشغاالهتا ،لذلك ال يلتقى اجمللس من فبثلي الدولية 

النامية الكثَت من التعليقات حوؿ مسودة العرض وتلخص الدراسة اؼبذكورة وأعبله أف نسبة مشاركة البلداف 
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وتتكوف أساسا من البلداف الناطقة باالقبليزية،فبا أدى إذل تكييف اؼبعايَت   22%إذل  5%منالنامية تًتاوح 

 لتلبية حاجيات بيئات معينة.

ػ احتياجات البلداف النامية: أعًتؼ اجمللس معايَت احملاسبة الدولية بضرورة أخذ بعُت االعتبار وتلبية احتياجات 

غاؿ دل يتحقق إال القليل ، وذلك ألف ىذه الدوؿ سبثل حاالت البلداف النامية على الرغم من ىذا االنش

 خاصة. 

ػ فمجلس معايَت احملاسبة الدولية هتيمن عليو البلداف اؼبتقدمة إضافة إذل بريطانيا والواليات اؼبتحدة 

ىذا التأثَت من  األمريكية واليت تلعب دورا ىاما ومؤثرا على اؼبعايَت اليت تعدىا عبنة معايَت احملاسبة الدولية ،يرجع

 جهة لعلو مباالة البلداف األخرى وإذل اعبهود واؼبوارد اليت وفرهتا ىذه البلداف من جهة أخرى .

يتم إعداد اؼبعايَت احملاسبية الدولية يف ظل البيئة االقتصادية ؽبذه الدوؿ،أي أف اؼبعايَت اليت يتم 

بوجود أسواؽ رأس ماؿ نشطة تتخذ فيها قرارات  إصدارىا تبلءـ ؾبتمعات تلك الدوؿ اليت تتميز اقتصادياهتا

االستثمار من طرؼ اؼبؤسسات اؼبالية واؼبستثمرين اػبواص الذين يبثلوف فئة اؼبستخدمُت الرئيسية للتقارير 

 . 1اؼبالية.

ػ يقر اإلطار اؼبفاىيمي للمجلس معايَت احملاسبة الدولية بأف القوائم اؼبالية ال يبكن أف تليب احتياجات 

 لف اؼبستخدمُت كما أف تلبية احتياجات اؼبستثمرين سوؼ تليب معظم احتياجات اؼبستخدمُت اآلخرين .ـبت

فالبلداف النامية مثل اعبزائر ؽبا احتياجات أخرى غَت خطر رأس اؼباؿ ،فهي حباجة ؼبعلومات إلدارة الشركة 

ىذه اؼبعايَت ليست بالضرورة ،ومعلومات لئلدارة والتخطيط على اؼبستوى الكلي ،ىذا ما يبكن أف هبعل 

 مبلئمة بالنسبة ؽبذه البلداف .

                                                 
1

 .    389َجٍّ ثٍ عجذ انشدًٍ انججش ،يذًذ عالء انذٌٍ انًُعى ، يشجع سبثق ، ص 
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ػ كما انتقد ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية ألنو ال يسعى إذل تلبية احتياجات البلداف النامية مثبل اؼبعيار احملاسيب 

 النامية .اػباص بالزراعة مت إعداده بفضل دعم من البنك الدورل وذلكلتلبية مطالب البلداف  41الدورل رقم

وحسب ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية فإهنا االنتقادات ال أساس ؽبا ،ذلك ألنو يتوجب على البلداف 

 النامية اليت تتبٌت اؼبعايَت احملاسبية لدولة أف تكيفها حسب بيئاهتا .

 القضايا اؼبتصلة باختيار اؼبعايَت احملاسبية الدولية: 2ػ2

ػ يتوقع تطبيق اإلطار اؼبفاىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدولية على  ػ عناصر اإلطار اؼبفاىيمي

اؼبؤسسات التجارة والصناعية إضافة إذل مؤسسات القطاع العاـ القطاع اػباص ،لكنو وباوؿ بدرجة ألوذل أف 

ن اإلطار يرضى فئة اؼبستثمرين العاؼبُت يف القطاع اػباص ،وىو ما يتعرض مع تعريف نطاقو ،واالعتبار الثاين م

اؼبفاىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدولية ،واليت يعترب أف تلبية احتياجات اؼبستثمرين يسمح بتلبية احتياجات 

اؼبستخدمُت اآلخرين ىي أيضا متناقضة ،فعلى سبيل اؼبثاؿ احتياجات اؼبستثمرين واؼبوظفُت ـبتلفة جدا ،فحىت 

 سلوكيات ـبتلفة .اؼبستثمرين نفسهم زبتلف احتياجاهتم ألف لديهم 

تتطلب اؼبعايَت احملاسبة الدولية مستوى عاؿ من اإلفصاح عن كل اؼبعلومات البلزمة مستوى اإلفصاح : ػ 

الزباذ القرارات االستثمارية يف حُت أف الشركات يف البلداف النامية لديهم تقاليد السرية مع هبعل مستوى 

نامية عموما ويف اعبزائر خصوصا اؼبستوى اؼبرتفع من اإلفصاح ؿبدود ،فهل ستقبل اؼبؤسسات يف الدوؿ ال

 اإلفصاح ؟.

اعتبارات عامة: إف وجود ىيكل قانوف صلب ال يضمن قباح اإلفصاح احملاسيب فاحملاسبة يف فًتة انتقالية  3ػ2

 التالية:تواجو الصعوبات 

 وقتا للتغَت .ػ إف األىداؼ السابقة للمحاسبة واؼبتأصلة يف ذىنيات وعادات احملاسبُت تتطلب 
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ػ نقص اؼبوظفُت اؼبؤىلُت وعدـ وجود مهنة ؿباسبية متطورة دبعٌت الكلمة واؼبنظمات اؼبهنية اليت دل تًتؾ حقا يف 

 عملية اإلصبلح احملاسيب قد ينجم عنو مقاومة ىذه األطراؼ للتغَت .

 غباصلة .ػ إعادة ىيكلة وبناء اؼبناىج الدراسية يف اؼبيداف احملاسيب مسايرة للتغَتات ا

ػ تغيَت الذىنيات فاحملاسبة ليست قائمة حسابات فقط كما اعتربىا البعض بل ىي مهنة قائمة بذاهتا ؽبا 

 أىدافها ومبادئها وأخبلقيات و اتفاقيات ربكمها .    
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و عرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة  ال عداد االطار المفاىيمي :لثب الثاطلالم

 الدولية 

 : مفهومو -1

تعترب الغاية االساسية من اعداد و نشر القوائم اؼبالية ىي تزويد مستخدمي تلك القوائم دبعلومات  تكوف 

و عرض القوائم اؼبالية  مفيدة ؽبم يف عملية  ازباذ القرارات االقتصادية و يشكل االطار  اؼبفاىيم  العداد

االطار النظري الذي يتوجب احملاسبة عنها و تسجيلها و كيفية توصيل  اؼبعلومات اػباصة بذلك اذل 

 (1)مستخدمي القوائم اؼبالية 

كما يشكل ىذا االطار الفلك الذي تسبح فيو اؼبعايَت ، و حدود الكيفية صياغة اي معيار بالرغم من انو ال 

 .بل حبد ذاتو ، لذلك  تعترب قراءتو و فهمو من لواـز فهم اؼبعايَت احملاسبة الدولية  يعترب معيارا مستق

 : الغرض من االطار ووضعو الحالي -2

يقـو االطار اعداد و عرض القوائم اؼبالية بوصف اؼبفاىيم  االساسية اليت يتم على اساسها  اعداد 

و بذلك فهو يؤدي ؾبموعة  من االغراض اليت ترتبط  القوائم اؼبالية اليت تعد ألغراض االستخداـ العاـ ،

 : باؼبعايَت الدولية ىي

يف عملية  اصدار معايَت جديدة   IASBيقـو بدور الدليل الذي يسًتشد بو ؾبلس احملاسبة الدولية  -

و اليت هبب اف تستخدـ ذات اؼبفاىيم و االسس اليت تضمنها  االطار مثل عناصر القوائم اؼبالية  و الفرضيات 

                                                 
1

داس  –اوَصبس ، جًعخ دًٍذاد ، يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ و االثالغ انًبنً انذونٍخ ، انجواَت انُظشٌخ و انعًهٍخ يذًذ 

  8ص 2008وائم نهُشش ، عًبٌ ، انالسدٌ 
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احملاسبية  و الصفات النوعية دوف اػبروج عليها او االتباف دبا يتعارض معها كالتعاريف مثبل و كذلك عند 

 ؼبعايَت اؼبوجودة قيامو بإجراءات تعديبلت على ا

يقـو بدور  اؼبرشد و اؼبوجو للتعامل مع كافة القضايا اليت يتم التطرؽ اليها بشكل مباشر يف اؼبعايَت احملاسبية  -

الدولية ، و التفسَتات اؼبتعلقة هبا ، حيث تتصف اؼبعايَت خبصوصية الطرح حسب موضوع اؼبعيار ، واليبكن 

ية اؼبعموؿ هبا يف كل اؼبعيار  حيث اف تكرار ذلك يعترب غَت ذي جدوى ، و التطرؽ اذل كافة اؼبفاىيم  احملاسب

 بدال من ذلك يتم الرجوع اليها يف ايطار .

ويف حالة وجود معيار او تفسَت يتعلق بعملية معينة حبد ذاهتا فيجب على االدارة  اؼبؤسسة اف تفعل من  -

ة وطرؽ العرض ، دبا ينسجم مع االطار  اؼبفاىيم  اجتهادىا  الشخصي  يف وضع و تطبيق السياسات احملاسبي

 للمجلس تؤدي  اذل الوصوؿ اذل معلومات  مبلئمة و موثوقة .

مساعدة اؼبستخدمُت اػبارجيُت يف فهم القوائم اؼبالية و اسس اعدادىا  اضافة اذل تكوين  صورة واضحة   -

ة و نتيجة اعماؽبا  و تدفقاهتا  النقدية و التغَتات عن مدى  سبثيل القوائم اؼبالية غبقيقة  اؼبركز اؼبارل للمؤسس

فيها  سوآءا قبل اؼبستخدمُت او من قبل اؼبستخدمُت  غَت اؼبباشرين كاحملللُت اؼباليُت و اعبهات التدقيقية و 

 مساعدة ىيئات التوحيد الوطنية على تطوير معايَتىا الوطنية  –الرقابية 

 طنية كاؼبنظمات اؼبهنية مثل ؾبلستزويد اعبهات الواضعة للمعايَت الو  -

و غَتىا من اؼبنظمات ، اضافة   ASBو ؾبلس معايَت احملاسبة الربيطانية  FASBمعايَت احملاسبة االمريكي 

اذل اغبكومات احمللية اليت تسعى لتنظيم مهنة احملاسبة من خبلؿ  التشريعات احمللية ، باؼبفاىيم احملاسبية  العامة 

حىت يبكن الوقوؼ على االسس اليت اثبتت عليها  عملية  IASBمعايَت احملاسبة الدولية اؼبقبولة لدى ؾبلس 

 اعداد القوائم اؼبالية .



 الفصل الثاني   معايير المحاسبة الدولية كأحد المستحدثات الدولية للمحاسبة في المؤسسة االقتصادية                           
 

71 

 

و ؾبلس معايَت احملاسبة االمريكي   IASBو حاليا يوجد مشروع مشًتؾ بُت ؾبلس معايَت احملاسبة  الدولية 

FASB   حوؿ وضع اطار مفاىيمي مشًتؾ بينهما  دبا يكفل مستقببل جسر الفجوة بُت اؼبعايَت اليت يتم

وضعها من  قبلهما يف كيفية اؼبعاعبة  و العرض و متطلبات  االخضاع ، االمر الذي يكفل يف النهاية قابلية 

 ؼبعايَت احملاسبة األمريكية .اؼبقارنة بُت القوائم اؼبالية اؼبعدة وفقا للمعايَت احملاسبة الدولية و ا

  : العداد و عرض القوائم اؼبالية مكونات  االطار اؼبفاىيمي -3

 العداد و عرض القوائم اؼبالية اؼبواضيع التالية  يتضمن نطاؽ االطار اؼبفاىيمي

 ربديد اىداؼ القوائم اؼبالية  -

 ربديد مستخدمو القوائم اؼبالية و احتياجاهتم  من اؼبعلومات  -

 اؼبالية و طرؽ االعًتاؼ هبا و كيفية قياسها  للقوائمربديد العناصر الرئيسية  -

 ربديد اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  -

 مفاىيم احملافظة على راس اؼباؿ . -

ىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدولية ا( يف االطار اؼبف2لقد حددت اؼبادة ) : اىداؼ القوائم اؼبالية 3-1

IASB  اىداؼ القوائم اؼبالية و يبكن تلخيصها فيما يلي 

) و ذلك من خبلؿ   التزاماهتاتقدًن معلومات حوؿ  قدرة اؼبؤسسة على خلق النقدية و قدرهتا على سداد 

 اؼبيزانية و قائمة التدفقات النقدية ( 
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النتائج و جدوؿ تقدًن معلومات حوؿ اداء اؼبؤسسات ) الفعلي او احملتمل ( و ذلك من خبلؿ حساب  -

 تغيَت رؤوس االمواؿ  

و دائما حسب االطار اؼبفاىيمي فاف اؼبعلومات اؼبالية اؼبتضمنة يف القوائم  اؼبالية هبب اف تكوف مفيدة  -

  1لقاعدة عريضة من اؼبستخدمُت يف عملية ازباذ القرارات االقتصادية

                                                 
1
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تلجا متعددة االستخداـ  اؼبعلومات اؼبالية اليت يتم  : مستخدمو اؼبعلومات و احتياجاهتم من اؼبعلومات 3-2

يف اؼبادة   اىيميفعرضها يف القوائم اؼبالية يف عملية ازباذ  القرارات االقتصادية الرشيدة و لقد حدد االطار اؼب

( منو  عددا من الفئات كمستخدمُت للقوائم اؼبالية  كما  حدد االطار كذلك طبيعة اؼبعلومات اليت 09)

 : ربتاجها كل فئة و ذلك على النحو التارل

 : و ىي اؼبعلومات اليت ربتاجها ىذه الفئة ىي : اؼبستثمرين اغباليُت و احملتلمُت 3-2-1

 تثمرين يف ازباذ قرار شراء و بيع اسم الشركة اؼبعلومات اليت تساعد اؼبس -

و اغبالية  و اؼبستقبلية و اي   اؼباضية اؼبعلومات اليت تساعد اؼبستثمرين يف ربديد مستوى توزيعات البلربح -

  .تغيَت يف اسعار اسهم الشركة

 اؼبعلومات اليت تساعد اؼبستثمر يف تقييم كفاءة ادارة الشركة  -

اؼبعلومات اليت تساعد اؼبستثمرين يف تقييم بسيولة الشركة و تقييم اسهم الشركة  باؼبقارنة مع اسهم شركات  -

 اخرى 

يعترب اؼبوظفُت مورد الشركة اؽباـ ، حيث تبٍت عليهم استمرارية  الشركة و اداؤىا  : اؼبوظفُت 3-2-2

و مبوىا  ألىدافهامعنيوف بكفاءة الشركة و ربقيقها لك فهم ذل وظفُتاؼبو الرضا  باألمندبا يشعرىم  ألعماؽبما

و زيادة مبيعاهتا و ارباحها ، ووجود نظاـ اجور و رواتب و حوافز فعاؿ و يتعدى لك اذل تقييم نظاـ التقاعد  

 1و منافع ما بعد التقاعد اليت يبكن للشكرة اف تقدمها 

                                                 
1
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ير قدرة الشركة اؼبقًتضة على توفَت النقدية و ىم حباجة اذل معلومات تساعدىم يف تقد : اؼبقرضُت  3-2-3

اؼبستحقة عليو يف الوقت اؼبناسب و يف تقدًن عدـ ذباوز الشركة اؼبقًتضة لبعض  الفوائدالبلزمة اصل القرض و 

 احملددات اؼبالية مثل  نسبة الديوف اذل حقوؽ اؼبلكية .

و تعترب ىذه الفئة مصدرا للتمويل و االئتماف قصَت االجل حيث  : اؼبوردين و الدائنُت االخرين 3-2-4

بقدرة  اؼبؤسسة على السداد من خبلؿ نسب السيولة و التداوؿ و كذلك نشاطها و   اىتماماهتمتتعلق 

 من استمرارية و كفاءة و رحبية الشركة . للتأكدالنسب اؼبتعلقة بذلك كمعدالت دوراف البضاعة 

ترب العمبلء شرياف االيرادات و مصدرىا حيث اهنم اعبهة اؼبقصودة  دبخرجات  و يع : العمبلء 3-2-5

اؼبؤسسة  و قدرهتا على تزويدىم بالسلع و   باستمراريةاؼبؤسسة من سلع و خدمات ، لذلك فهم معنيوف 

 اػبدمات 

مدى التزاـ  من التأكدربتاج  ىذه الفئات اذل معلومات تساعدىا يف  : اؼبختلفة بأجهزهتااغبكومة  3-2-6

الشركة  بالقوانُت ذات  العبلقة مثل قانوف الشركات و قانوف الضرائب ، كما ربتاج اذل معلومات تساعد يف 

ربديد الضرائب اؼبختلفة على الشركة و مدى قدرهتا على التسديد  وعرفة مدى اؼبسانبة العاملة للشركة يف 

 االقتصاد  الوطٍت 

االيدي العاملة و تشغيلها و  باستعابو لو اىتمامات ـبتلفة بالشركات منها ما يتعلق  :اعبمهور 3-2-7

منها ما يتعلق بدور الشركات  االجتماعي و التنموي و منها ما يتعلق بسلوؾ  اعبمهور االستهبلكي استنادا 

 اذل جودة ـبرجاهتا من السلع و اػبدمات .

                                                                                                                                                    
 



 الفصل الثاني   معايير المحاسبة الدولية كأحد المستحدثات الدولية للمحاسبة في المؤسسة االقتصادية                           
 

75 

 

اؼبالية تتسع لتشمل صبيع من ؽبم مصلحة يف اؼبؤسسة سواءا  ومن اعبدير ذكره اف فئات مستخدمي القوائم

بشكل مباشر او غَت مباشر  و من بُت الفئات  اليت دل يرد ذكرىا  ضمن  االطار  اؼبفاىيمي قبد ادارة 

 اؼباليوف السوؽ اؼبارل اؼبنافسوف ... اخل  اؼبستشاروفاؼبؤسسة احملللوف  و 

اؼبفاىيمي اف تزويد اؼبستثمرين باؼبعلومات اليت وبتاجوهنا باعترباىم اعبهة ( من االطار 10و لقد ورد يف اؼبادة )

ربمبل للمخاطر سليب  معظم ما وبتاجو بقية اؼبستخدًن من   األكثراليت تزود اؼبؤسسة براس اؼباؿ و ىم اعبهة 

 معلومات مالية عامة 

 يستند اليها اؼبستخدموف يف ازباذ قرارهتم ،  و ال يبكن للقوائم اؼبالية اف تؤدي اذل تزويد بكامل اؼبعلومات اليت

كوف اف اؼبعلومات اؼبالية الواردة  يف القوائم  اؼبالية الواردة يف القوائم اؼبالية تبُت االثار لبلحداث  و اؽبمليات 

 السابقة  يف حُت اف القرارات  اليت تتخذ من قبل معظم مستخدمي القوائم اؼبالية تتعلق باؼبستقبل و من جهة

اخرى فاف ما يعرض يف القوائم اؼبالية يف حُت  ما يعرض يف القوائم اؼبالية عي معلومات مالية يف حُت وبتاج 

 .مستخدمي القوائم اؼبالية للعديد من اؼبنعلومات غَت اؼبالية

ة يصنف االطار اؼبفاىيمي الصادر عن  ؾبلس معايَت احملاسب : عناصر القوائم اؼبالية و اساليب قياسها 3-3

عناصر القوائم اؼبالية على اهنا فئات متعددة سبثل العمليات  اؼبالية و االحداث اليت سبت   IASBالدولية 

لدى  اؼبؤسسة  او اليت ينسجم عنها  احداث مستقبلية نتيجة احداث تتعلق بالفًتة اؼبالية اغبالية  و تشمل  

 البلصوؿ ، االلتزامات ، حقوؽ اؼبلكية مصاريف و االيرادات.
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الذي يكوف اكثر فائدة ؼبستخدمي  باألسلوبو هبب اف يتم عرض ىذه العناصر من خبلؿ القوائم اؼبالية 

القوائم اؼبالية و يبكن فهمو من قبلهم لدراسة اؼبعلومات اليت ربتويها ىذه القوائم و ربليلها و زباذ القرارات 

 2بناءا عليها 

 اما اساليب و طرؽ القياس اؼبستخدمة يف اعداد و عرض القوائم اؼبالية فتشمل 

 التكلفة التارىبية  -

 التكلفة اعبارية  -

 صايف القيمة القابلة للتحقق  -

 القيمة اغبالية  -

 القيمة العادلة  -

 القيمة القابلة لبلسًتداد  -

النوعية  للمعلومات  احملاسبة ىي صفات تتميز هبا اػبصائص   : صائص النوعية للمعلومات احملاسبةاػب 2-4

اؼبعلومات اؼبعروضة يف القوائم اؼبالية حىت تكوف اساسا سليما  الزباذ القرارات من قبل مستخدمُت القوائم 

 : اؼبالية و ىي كما يلي

  intelligibilitéالقابلية للفهم   -

  pertinence اؼببلئمة  -

                                                 
1
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  fiabilitéاؼبوثوقة  -

  comparabilitéالقابلية للمقارنة   -

ىي الفرضيات اليت يتم اعداد القوائم اؼبالية دبوجلها فلتحقيق اىداؼ   : الفرضيات العداد القوائم اؼبالية 3-3

 : القوائم اؼبالية هبب اف تعد تلك القوائم  وفق الفرضيتُت  التاليتُت

ا اؼبالية دبوجب اساس االستحقاؽ باستثناء قائمة هبب على اؼبؤسسة اعداد قوائمه : اساليب االستحقاؽ -

التدفقات النقدية و يتطلب اساس االستحقاؽ االعًتاؼ باؼبصروفات اليت زبص الفًتة اؼبالية سواء مت دفعها اـ 

 دل يتم و كذلك االعًتاؼ بااليرادات .

 .اؼبكتسبة سواءا مت قبضها اـ دل يتم ، اي بغض النظر عن واقعة الدفع او القبض 

اليت اعدت القوائم اؼبالية مستمرة يف نشاطها اذل اجل غَت   اؼبؤسسةاي افًتاض اف  : فرض االستمرارية -

ؿبدد يف اؼبستقبل اؼبنظور  اما يف حالة وجود شكوؾ  حوؿ استمرارية اؼبؤسسة او اف لدى  ا......... 

اعداد القوائم اؼبالية على اساس اهنا مستمرة بل  لتصفيتها او تقليص اعماؽبا  بشكل جوىري ، عندىا اليتم

 1التصفية مثبل  كأساس أخر أساسعلى 

لعل اؼبفاىيم اليت اصبح يتم الًتكيز عليها يف مهنة احملاسبة ىي مفاىيم  : مفاىيم احملافظة على راس اؼباؿ 3-6

التاكل و بُت االطار اؼبفاىيمي  وجوه و احملافظة عليو  من  احملافظة  على راس اؼباؿ دبا يقتضى عدـ اؼبساس بو

اؼباؿ  و اؼبفهـو  اؼبادي لراس اؼباؿ  فبموجب اؼبفهـو اؼبارل كراس  مفهومُت لراس اؼباؿ نبا اؼبفهـو اؼبارل لراس

                                                 
1
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اؼباؿ فاف راس اؼبل يبثل صايف االصوؿ او حقوؽ اؼبلكية اما دبوجب اؼبقهـو اؼبادي لراس اؼباؿ فاف راس اؼباؿ 

 االنتاجية للمؤسسة و تتبع معظم اؼبؤسسات اؼبفهـو اؼبارل لراس اؼباؿ عند اعداد قوائمها اؼبالية . يبثل الطاقة
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 خاتمة الفصل الثاني 

احرزت عبنة معايَت احملاسبة الدولية تقدما ملحوظا حىت اصبح اعداد القوائم اؼبالية وفق اؼبعايَت الدولية ضروري  
ملحة و مطلب اساسي على الصعيدين  احمللي و الدورل خاصة على مستوى االسواؽ اؼبالية ، حيث تبُت اف 

اال اؼبؤسسات اليت تطرح االوراؽ مالية على  عبنة معايَت احملاسبة الدولية قد خصت عند اصدارىا للمعايَت
 مستوى تلك االسواؽ ، ضباية غبقوؽ اؼبستثمرين الذين اكتسبوا صفة الدولية يف ظل العوؼبة .
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 مقدمة الفصل الثاني 

لقد شهد العقد األخَت من القرف اؼباضي جهودا كبَتا لتطوير إعداد اؼبعايَت الدولية أسفرت عن نتائج 

ىامة أتت شبارىا يف مطلع األلفية الثالثة ومازالت نتائج ىذه اعبهود تتواذل على الفكر والتطبيق احملاسيب على 

الدوؿ النامية قد سبقت إذل معايَت احملاسبة الدولية واستعارهتا أو مستوى معظم الدوؿ العادل ،بل إف معظم 

اسًتشدت هبا ألسباب تتعلق بضعف البنية احملاسبية لديها ، وبدأت ضغوط داخلية وإقليمية على منظمي 

 احملاسبة يف بعض الدوؿ تطالبهم بتبٍت اؼبعايَت الدولية ،ومن مربرات ىذه الضغوط أف الدوؿ ال بد أف تًتاكب

مع اؼبتغَتات العصرية وأف تتماشى مع اإلصباع الدورل إذل جانب أف بعض ىذه الدوؿ ليس لديها اؼبوارد والبنية 

 األساسية اليت تؤىلها إلعداد معايَتىا بنفسها .
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 العوامل المؤثرة في تبني دول لمعايير محاسبة دولية   : المبحث األول

 (1):التوحيد المحاسبي: المطلب األول

   2مفهوم المعايير المحاسبية :  1ـ1

هبدر بنا قبل اػبوض يف دراسة التوحيد احملاسيب كوظيفة إلصدار اؼبعايَت احملاسبية وأف كبيط دبفهـو 

يعود أصل كلمة)معيار...( إذل )..( بالبلتينية واليت تعٍت دبفهومها األصلي ،أداة قياس مكونة ىذه األخَتة ،

من قطعتُت متعامدتُت تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس اؽبندسي )الكوس( ،أما اصطبلحا فلقد ترادؼ 

صطلح )معيار( بشكل عاـ استعماؿ ىذه الكلمة)...( مع مفهـو القاعدة )...( النموذج أو اؼبثاؿ يستعمل م

للداللة على قاعدة ،ىدؼ أو مبوذج ،كما يبكن استعمالو بشكل خاص كمفهـو فلسفي يف ميادين ؿبددة  

كالصناعة ،الزراعة أو ؾباالت معرفية كالرياضيات ،علم االجتماع وعلم النفس ،لذلك فإف التحديد الدقيق 

يَت ذاهتا واؼبواضيع اليت تعاعبها يعرؼ)اؼبعيار( على أف ؼبصطلح )معيار( مرتبط بشكل وثيق دبجاؿ اىتماـ اؼبعا

"كل قاعدة مت إرساءىا من طرؼ سلطة مؤىلة أو عن طريق اإلصباع ،والفرؽ األساسي بُت الطريقتُت يتمثل يف  

كوف أف األوذل سبثل كل أعماؿ إرساء اؼبعايَت اليت تقـو هبا ىيئات مؤىلة دوف مراعاة رغبات من ىم مطالبوف 

قها أو االلتزاـ هبا ،يف حُت أف الثانية تتمثل يف كل أعماؿ إرساء اؼبعايَت اليت تكوف موضوع استشارة من بتطبي

قبل الفئات اؼبعنية بتطبيقها مستقببل ،أي قبل إصدارىا بشكل رظبي دبعٌت أهنا من احملتمل أف زبضع لبعض 

ومواقفها حوؿ ىذه اؼبعايَت من خبلؿ مذكرة التغيَتات بناءا على إجابة ىذه الفئات وتعبَتىا عن انشغاالهتا 

 اإليضاح اليت سبق توزيعها عادة إعداد اؼبعايَت احملاسبية .

 مؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدولية ..doC 12اؼبلتقى الوطٍت حوؿ

 
                                                 

(1
 

)
شعٍت شُوف انزغٍشاد انًذبسجٍخ ثٍٍ يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ و انًخطط انًذبسجً انجذٌذ نهًؤسسبد ، يهزقى 

 . 2007عُبثخ ، وطًُ ،جبيعخ 
2
 . 2004، يذًَ ثٍ ثهغٍث ، أًٍْخ اإلصالح انُظبو انًذبسجً نهًؤسسبد فً ظم أعًبل انزودٍذ  انذونٍخ 
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 التوحيد المحاسبي: -1-2

يقصد بالتوحيد احملاسيب ؾبموعة من اإلجراءات اػباصة بتسجيل البيانات على مستوى الفروع 

واؼبفاىيم ، واؼبوازنات ، ػبدمة ، االقتصادية،  وإعداد قوائم حسابات يف إطار ؿبدد من اؼببادئ والقواعد 

 ،أىداؼ ؿبددة

فعلى اؼبستوى احمللي فإف التوحيد احملاسيب ىو نظاـ ؿباسيب موحد تتمثل أىدافو يف توفَت اؼبعلومات البلزمة 

للتخطيط والتنفيذ والرقابة على كل مستوى الفروع االقتصادية، وترتبط حسابات الوحدة االقتصادية 

 .ية وتبويبها وزبزينهاباغبسابات الوطنية ، باإلضافة إذل تسهيل عملية صبع البيانات احملاسب

أما على اؼبستوى الدورل قبد أف ىناؾ بعض األنظمة احملاسبية مسيطرة ومؤثرة على البعض اآلخر، حبيث مت 

تقسيم األنظمة إذل ؾبموعات تتأثر كل ؾبموعة بنظاـ معُت ، أمريكي أو بريطاين، حيث يطلق عليها باألنظمة 

 ي لغرض توفَت التقارير اؼبالية.األـ، وإذل تصنيفها فرعيا وتصنيف كلي وجزئ

اف العديد من الدوؿ اذبهت إذل توفيقمعايَتىا الوطنية مع اؼبعايَت الدولية وذلك بدرجات ـبتلفة حسب 

الظروؼ البيئية لكل دولة حبيث أنو دل يتبقى سوي عدد قليل من الدوؿ اليت دل تأخذ خطوات إهبابية يف اذباه 

 التوفيق مع اؼبعايَت الدولية.

عبلقات الدوؿ مع ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية تتم من خبلؿ اجملالس الوطنية. وأف مسانبات اجملالس  اف

الوطنية يف صناعة اؼبعايَت الدولية زبتلف من دولة ألخرى حبسب توجو الدولة كبو اؼبعايَت الدولية وحجم البنية 

ياغة مشاريع اؼبعايَت الدولية، ودوال تساىم يف فهناؾ دوال تشارؾ يف ص ، احملاسبية األساسية لدى تلك الدولة

إصدار اؼبعيار وؽبا حق التصويت داخل اجمللس، ودوال ؽبا مقاعد اتصاؿ داخل اجمللس، وأخري تكتفي فقط 
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بعرض رؤيتها يف أي معيار من خبلؿ التعليق على مشروع ذلك اؼبعيار ، وبقية الدوؿ تلـز شركاهتا باؼبعيار دبا 

 لسياسية واالقتصادية دوف أف يكوف ؽبا دورا يف إصداره.يبلئم أوضاعها ا

إف اؼبعامبلت بالعملة األجنبية وآثار معدالت التضخم اؼبختلفة، باإلضافة إذل اغباجة إذل وجود قوائم مالية 

موحدة، ىذه العوامل أدت إذل تدويل اؼبعايَت احملاسبية، ومن ىنا نشأت عملية التضييق من االختبلفات 

لى مستوى اؼبعايَت احملاسبية، والعمل على استعماؿ لغة ؿباسبية واحدة، قابلة للفهم السهل واؼبقارنة، الدولية ع

ألف اؼبعاعبة احملاسبية اؼبختلفة لنفس نوع العمليات واألحداث، هبعل من الصعوبة القياـ بتحليل ومقارنة 

اما يف عادل التجارة واالستثمار اؼبارل ، ألف تعترب أمرا ى)القوائم اؼبالية، ألف ىذه اػباصية )خاصية اؼبقارنة 

عملية وضع اؼبعايَت احملاسبية تعٍت ضرورة تطبيق نفس اؼبعايَت احملاسبية عاؼبية النطاؽ، وتتضمن تلك العملية 

إتاحة القابلية للمقارنة بالكامل، حىت تصبح مؤشرات قوائم الدخل)جدوؿ حسابات النتائج( واؼبركز 

 أكثر ذبانسا بُت الشركات متعددة اعبنسيات.اؼبارل)اؼبيزانية(، 

لكن ىناؾ بعض اؼبشاكل تعيق عملية تطبيق معايَت احملاسبة الدولية والتنسيق احملاسيب، تتضمن مشاكل ترصبة 

اؼبعايَت إذل اللغة الوطنية دوف أف تفقد مضموهنا األصلي ، وعدـ مبلئمة نصوص اؼبعايَت يف كثَت من األحياف 

، وإصدار بعض نصوص اؼبعايَت الدولية بصورة عامة وترؾ التفاصيل لكل دولة ، فاؼبعايَت للظروؼ احمللية 

الدولية ال تغطي إال األحداث ذات الصبغة الدولية اليت تبدي معظم الدوؿ حاجة ملحة ؽبا دوف النظر ؼبعيار 

 معُت يبلئم ظروؼ دولة أو ؾبموعة ؿبدودة من الدوؿ بعينها.
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 (1)التوحيد المحاسبي  أىداف

من أىداؼ التوحيد احملاسيب ربقيق الكفاءة اليت تقتضيها التبادالت االقتصادية الدولية واليت عادة ما تسعى  -

اؼبؤسسات اؼبعنية )مؤسسات متعددة اعبنسيات ( بلوغها ، إضافة إذل أىداؼ أخرى مرتبطة بطبيعة األطراؼ 

 اؼبهتمة بعملية التوحيد وأنبها:

 ؤسسات اؼبعدة للقوائم اؼبالية .اؼب -

 اؽبيئات األخرى اؼبهتمة . -

األطراؼ اؼبستعملة ؽبذه القوائم ونظرا للمجهودات اؼببذولة على اؼبستوى العاؼبي من أجل التوحيد احملاسيب  -

 تشرع الشركات متعددة اعبنسيات من خبلؿ معايَت احملاسبة الدولية إذل : 

 ة بلغة ؿباسبية موحدة .ػ تبسيط قراءة القوائم اؼبالي

 فرض رقابة على الشركات التابعة والفروع للشركة األـ . -

تقليل التكاليف الناذبة عن عملية ترصبة أو ربويل القوائم اؼبالية من النظاـ احملاسيب للبلد اؼبوجودة فيو إذل  -

 النظاـ احملاسيب للشركة األـ .

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

  84ص -83، ص  2008دواط صالح ، اطشودخ دكزوساِ رذذ عُواٌ انزوجّ انجذٌذ َذو يعبٌٍش االثالغ انًبنً انذونً ، جبيعخ انجضائش ، 
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 استخداـ اؼبعايَت احملاسبية : 02رقم  الشػكػػل    

 

 األشغاؿ بالتجديد التوحيد                                                              

             

  

  

   ذبديد التوحيد       ؾباؿ                                                                    

 

  

 للتجديد                                          تغيَت التطبيقات احملاسبية اإلحتياج                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 .85مرجع سابق، ص اؼبصدر: حواس صبلح ،

 

 ٍْئبد انزودٍذ

 انًذبسجخ 

 انًسزعًهٍٍ انًذبسجٍٍ 
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 (1): توحيد المعايير في مجال المحاسبة الدولية  الثانيالمطلب 

 إف تطبيق احملاسبة واؼبعايَت احملاسبة بُت دوؿ العادل يعترب مشكلة تواجو اؼبشروعات متعددة اعبنسيات،وىناؾ -

جهود كثَتة تقـو هبا ـبتلف اؽبيئات احملاسبية لتحقيق التوحيد احملاسيب واؼبعايَت الدولية يف ؾباؿ احملاسبة 

 واؼبراجعة. كما أف النمو السريع يف األنشطة الدولية أدى إذل وجود اغباجة إذل اؼبعايَت الدولية احملاسبية اؼبالية

 تواجو التوحيد احملاسيب :ويف ما يلي استعرض للعواقب والضغوطات اليت  -

 من العوائق اؼبهمة اليت تقف إزراء التوحيد احملاسيب على الدورل قبد :  العوائق : -

وبتاج أفراد اجملتمع وعلى وجو اػبصوص أفراد اجملتمع اؼبارل إذل اؼبعلومات العوائق االقتصادية والتشريعية :  -

اؼ اؼبختلفة ، وىي تعمل ضمن مبط اقتصادي معُت يفرض من احملاسبة اليت وظيفتها تزويد اؼبعلومات لؤلطر 

 عليها اختيار طرؽ وإجراءات ؿباسبية .

إف تشكل عائق أماـ التوحيد احملاسيب فالوطنية تقود اذل عدـ الرغبة يف قبوؿ تسويات الحالة السياسية :  -

 تتضمن تغيَت اؼبمارسات احملاسبية تفضيل ألخرى دولية .

ورل لؤلسواؽ والعمل ورأس اؼباؿ والتكنولوجيا إذا تتطلب تلك لغة مشًتكة مفهومة على زيادة االندماج الد -

 مستوى العادل .

أدى ذلك إذل اغباجة القوية لتنسيق اعبهود عن طريق منظمة التجارة العاؼبية ازدياد التنافس الدولي :  -

 الدولية .دبوجب وأسس تأيت يف مقدمتها استخداـ اؼبعايَت احملاسبية والتدقيقية 

لتنفيذ النشاطات االقتصادية اؼبختلفة وحاجة اؼبمولُت واؼبستثمرين  الحاجة المتزايدة إلى رأس المال :  -

إذل اؼبعلومات اؼبالية عن الشركات اليت يتم االستثمار فيها وإقراضها ، ولكن تعرض ىذه الشركات أسهمها 

                                                 
(1)

 86ص   85يشجع سبثق ص  دواط صبنخ ،
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اسبية موحدة قابلة للفهم من قبل أولئك اؼبستثمرين وسنداهتا يف البورصات العاؼبية عليها تطبيق معايَت ؿب

 واؼبقروضوف

ضغوط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات باذباه اغباجة إذل معايَت متوافقة على مستوى العادل لئلفصاح يف  -

مواقفها اؼبالية ، إذ أف فروع ىذه الشركات منتشرة يف أرجاء اؼبعمورة وتعمل يف بيئات متباينة ، وتواجو 

ات يف أعداد تقاريرىا اؼبالية دبوجب اؼبعايَت احمللية لتلك البلداف العاملة فيها لذا فإف مصلحتها تقتضي أف صعوب

 تطبيق دوؿ العادل معايَت لتسهيل أعماؽبا

إف ربقيق االنسجاـ يف أعداد التقارير اؼبالية يف ـبتلف أرجاء العادل ىي اغباجة اؼبلحة ؽبذا العصر السيما إذا  

ضروري إجراء مقارنات ىادفة للمعلومات اؼبالية اليت تنبثق عن ـبتلف البلداف اليت تستخدـ احملاسبة كاف من ال

 طبقا ؼبعايَت ؿبلية و ىي ـبتلفة إذل حد بعيد عن بعضها البعض.

لذلك ظهرت اغباجة اؼبلحة إذل تعميم ؾبموعة مشًتكة من معايَت احملاسبية العاؼبية أو بعبارة أخرى تقارب  

حوؿ لغة ؿباسبة مشًتكة يف العادل اؼبارل ومن أجل الوصوؿ إذل توحيد ؿباسيب دورل مت إصدار معايَت  عاؼبي

 ؿباسبية دولية هبدؼ إذل التوافق يف اؼبعاعبة احملاسبية وإعداد قوائم مالية موحدة .

 د منها :جبانب العوائق سالفة الذكر فهناؾ ضغوط عديدة باذباه التوحيالضغوط باتجاه التوحيد :   -

 الزيادة الدولية يف التجارة واؼببادالت االقتصادية : -

ترليوف دوالر تقـو هبا شركات دولية منتشرة يف كل أكباء العادل وتتطلب معايَت وأسس للقياس 15إذ تزيد على  

ة لتوفَت ولئلببلغ احملاسيب ، وجاء إنشاء منظمة التجارة العاؼبية  ومن متطلبات االنضماـ إليها مبدأ الشفاف

 معلومات للمستثمرين وكذلك تطبيق معايَت احملاسبة والتدقيق الدولية 
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لتنفيذ النشاط االقتصادية اؼبختلفة وحاجة اؼبمولُت واؼبستثمرين إذل الحاجة المتزايدة إلى رأس المال :  -

ات أسهمها يف اؼبعلومات اؼبالية عن الشركات اليت يتم االستثمار فيها وافًتاضها ولكي تعرض ىذه الشرك

 البورصات العاؼبية عليها تطبيق معايَت ؿباسبية موحدة قابلة للفهم من قبل أولئك اؼبستثمرين واؼبقرضوف .

أدى ذلك إذل اغباجة القوية لتنسيق اعبهود عن طريق منظمة التجارة العاؼبية ازدياد التنافس الدولي :  -

 اسبية والتدقيقية الدولية . دبوجب وأسس تأيت يف مقدمتها استخداـ اؼبعايَت احمل

ضغوط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات باذباه اغباجة إذل معايَت متوافقة على مستوى العادل لئلفصاح يف  -

مواقعها اؼبالية إذ إف فروع ىذه الشركات منتشرة يف أرجاء العادل وتعمل يف بيانات متباينة وتواجو صعوبات يف 

ؼبعايَت احمللية لتلك البلداف العاملة فيها لذا فإف مصلحتها تقتضي أف تطبق دوؿ إعداد تقاريرىا اؼبالية دبوجب ا

 العادل معايَت موحدة تسهل أعماؽبا .

زيادة االندماج الدورل لؤلسواؽ والعمل ورؤوس األمواؿ والتكنولوجيا إف تتطلب تلك لغة ؿباسبية مشًتكة  -

 مفهومة على مستوى العادل .

 رل للبورصات  اعتماد االرباد الدو  -

كموعد هنائي ليوصي اإلرباد قبوؽبا على اؼبستوى الدورل واستخدامها ،    1998الدولية وكاف قد حدد عاـ  

 .كأساس إلدراج األسهم والسندات يف األسواؽ اؼبالية عرب اغبدود 

 (1)(:IAS/IFRSمزايا استخدام المعايير المحاسبية الدولية ): المطلب الثالث

إف التحدث عن مزايا تبٍت اؼبعايَت احملاسبية الدولية يتطلب على األقل اإلطبلع على ذبارب عملية يف 

حاؿ تبٍت ىذه اؼبعايَت ولكن ىذا ال يبنعنا من عرض بعض اؼبزايا اليت مت الوقوؼ عليها من خبلؿ التجارب 

                                                 

ششٌف سٌذبٌ ، فبسح صْشح ، انًؤسسخ انجضائشٌخ عهى ضوء انزذوالد انًذبسجخ انذونٍخ ، يذاخهخ ، جبيعخ عُبثخ (1)

،2007 . 
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اؼبختصة يف التدقيق واحملاسبة  MAZARSاألوروبية يف ىذا اجملاؿ الدراسة اليت قامت ؽبا مؤسسة 

 ، واؼبتمثلة أساسا يف: 2003نوفمرب

فرصة لتطوير التنظيم الداخلي للمؤسسة من خبلؿ إعادة النظر يف اإلجراءات الداخلية اػباصة بالتسيَت  -

 احملاسيب والضرييب وكذلك إعادة النظر يف اؽبيكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة.

اؼبعلومات اؼبالية يف اؼبؤسسة من خبلؿ التحسُت اؼبستمر للمعلومات اليت يتطلبها تطبيق اؼبعايَت  تطوير نظاـ -

 احملاسبية الدولية.

 إعادة الثقة بالنسبة للمستثمرين وىو ما يسمح بتدفق االستمارات األجنبية اؼبباشرة. -

يق للصحة اؼبالية ؽبا ومن مت ازباذ الشفافية والفعالية يف حسابات اؼبؤسسة وىو ما يسمح بالتحديد الدق -

 القرارات اإلسًتاتيجية البلزمة والصيانة.

 إمكانية اؼبقارنة بُت القوائم اؼبالية، خاصة بالنسبة للمؤسسات اؼبقيمة يف البورصة. -

 ربسُت تنافسية ومبو اؼبؤسسات. -

على رؤوس األمواؿ بالنسبة  تشجيع ظهور وتطوير األسواؽ اؼبالية ومن مث التخفيض من التكاليف اغبصوؿ -

 للمؤسسات.

 االبتعاد عن تقييم األصوؿ القائم أو الظاىر والتقرب من اغبقيقة االقتصادية اغبالية. -

 (2)(:IAS/IFRSمعوقات تبني الدول لمعايير المحاسبية الدولية ): المطلب الرابع

ىذا الصدد يبكن الكبلـ عن ؾبموعة من الصعوبات أو اؼبعوقات لتبٍت اؼبعايَت احملاسبية الدولية،  يف

 معوقات متعلقة بالبيئة احملاسبية وأخرى متعلقة بالتطبيق الفعلي ؽبذه اؼبعايَت.

 

                                                 
  ششٌف سٌذبٌ ، فبسح صْشح ، انًؤسسخ انجضائشٌخ عهى ضوء انزذوالد انًذبسجخ انذونٍخ ، يشجع سبثق (2)
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 : معوقات متعلقة بالبيئة المحاسبية -أ

  * معوقات محلية:

ليت تضع معايَت احملاسبة يف بعض الدوؿ خاصة األقل مبو باإلشارة ضعف الكيانات اؼبهنية والكيانات ا -

 إذل ما هبب أف تكوف عليو من قوة.

 عدـ وجود تشريعات تلـز أو تنظم إتباع معايَت ؿباسبية دولية. -

 ضعف اقتصاد الدوؿ وبالتارل انصرافها عن االىتماـ دبعايَت ؿباسبة دولية. -

 ؿبلية نشاط اؼبؤسسات بالدولة.. -

 قوة االذباىات الراسخة اؼبضادة لوضع معايَت ؿباسبية تطبقها الدوؿ يف إعداد تقاريرىا اؼبالية. -

 * معوقات دولية: 

بالرغم من أف االذباه العاؼبي يسَت خبطى بطيئة كبو تبليف جانبا من مشكبلت اللغة   اختالف اللغة: -

 لغات يفهمها نصف سكاف العادل.كأف تعد اؼبؤسسات الصناعية والتجارية تقاريرىا اؼبالية ب

يرى بعض احملاسبُت أف تكلفة وضع معايَت ؿباسبية )أو حىت تبٍت( دولية متفقة  ارتفاع التكلفة: -

لتطبيقها اؼبؤسسات يف الدوؿ اؼبختلفة تزيد عن العائد منها، وىذا بالرغم من أف اذباه آخر يقر بأف العائد من 

در دباؿ، ذلك أف اؼبؤسسات الصناعية والتجارية ستعرض على الدوؿ استخداـ معايَت ؿباسبية دولية ال يق

اؼبختلفة تقاريرىا اؼبالية مقروءة ومفهومة ويعتمد عليها فبا ينمي من رقم أعماؿ تلك اؼبؤسسات وينمي من 

 حجم التجارة الدولية.

اختبلؼ التكنولوجيا يف إثبات البيانات اؼبالية دفًتيا بُت  اختالف درجة التقدم العلمي والتكنولوجي: -

الدوؿ ويًتتب عليو وجود ثغرة كبَتة يف العمل دبعايَت احملاسبة يف كل من ؾبموعيت اؼبؤسسات نتيجة الختبلؼ 

 الوسائل التكنولوجية يف كل منها.
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دوؿ زادت عادة درجة كلما زادت درجة النمو االقتصادي يف ال  اختالف درجة النمو االقتصادي: -

 مؤسساهتا وبالتارل زادت احتياجات كل اؼبؤسسات وتكوف أقل بالنسبة لدوؿ النامية.

 صعوبات عملية يف تطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدولية: -ب

( بعد   ERNST) YOUNGوىنا نشَت أف ىذه الصعوبات مت ربديدىا من قبل اؼبكتب العادل

 .2003جانفي  2001مؤسسة أوروبية بُت جويلية  60دراسة معمقة قاـ هبا على مستوى 

 وعموما يبكن تلخيص ىذه الصعوبات يف النقاط التالية:

صعوبات متعلقة بتقدًن اؼبعلومات اؼبالية وذلك أف ىذا اؼبعيار يقضي بتقدًن معلومات منفصلة خاصة  -

 يف اغباالت اليت تكوف فيها مردودية وـباطر كل قطاع ـبتلفة. بكل قطاع من قطاعات اؼبؤسسة خاصة

ضرورة تقدًن معلومات خاصة بالقطاعات اؼبوزعة جغرافيا بالتفصيل وخاصة إذا كانت مردودية وـباطر  -

 ـبتلفة عن القطاعات األخرى.

لموسة وىو ما يعترب قيد فعالية ىذا اؼبعيار سبتد إذل قباح اؼبعايَت األخرى اػباصة بتقدًن األصوؿ الغَت م -

 حقيقي.

صعوبات ناذبة عن مشكبلت ؿباسبية ؿبتملة، متعلقة أساسا باؼببيعات اػباصة بُت القطاعات، لذلك  -

 إف أسعار التحويل تصبح أمرا هبب تسويتو.

صعوبات متعلقة بتحديد ربح أو خسارة التشغيل وىي زبصيص التكاليف اؼبشًتكة: وىي عبارة عن  -

 يت تتحملها اؼبؤسسة من أجل منفعة أكثر من قطاع من قطاعات اؼبؤسسة.التكاليف ال

صعوبات التمييز بُت التكاليف اؼبشًتكة ومصاريف الشكة العامة، حيث أف مصاريف الشركة العامة ال  -

سبثل مصروفات تشغيلية ودلك من وجهة نظر أي قطاع، ولكنها ربدث ؼبنفعة الشركة ككل وال يبكن 

 ناسب ألي قطاع.زبصيصها بشكل م
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اؼبخزوف" : ويف ىذه النقطة يبكن إهباز أىم  02صعوبات متعلقة بتطبيق اؼبعيار احملاسيب رقم" -

 الصعوبات يف التغَتات اليت تطرأ على معاعبة عناصر اؼبخزوف يف اؼبؤسسة:

مخزوف، *صعوبات متعلقة بضرورة ربميل صبيع التكاليف اػباصة بشراء اؼبخزوف يف القيمة اإلصبالية لل

وىنا تشَت أف ىناؾ بعض التكاليف يصعب أو تثَت ؾبموعة من التساؤالت عن مدى إمكانية ربميلها لتكلفة 

اؼبخزوف لتكلفة اؼبخزوف يف إمكانية ربميلها لتكلفة اؼبخزوف ويتعلق األمر: بتكاليف االقًتاض، وفروؽ أسعار 

 العمبلت األجنبية.  

ذا اؼبعيار، من عناصر األصوؿ اؼبلموسة، وىو ما سوؼ يطرح * اعتبار ـبزوف قطاع الغيار، وفقا ؽب

صعوبات كبَتة يف متابعة ىذا العنصر، خاصة يف ظل الضعف الواضح من حيث اؼبتابعة واإلمكانيات )يف 

 اعبزائر( اػباص بعناصر األصوؿ الثابتة.

فإنو ال يبكن ربديد  * صعوبات متعلقة بتحديد قيمة التخفيض يف عناصر اؼبخزوف، وطبقا ؽبذا اؼبعيار

االلبفاض يف ما إذا كانت سرعة دوراف اؼبخزوف بطيئة )كما ىو معموؿ بو( وإمبا يسجل التخفيض فقط 

عندما تكوف تكلفة اؼبخزوف أكرب من القيمة القابلة للتحقيق ) اليت تعرؼ على أهنا سعر البيع اؼبقدر يف 

درة الستكماؿ اؼبخزوف، وأيضا التكاليف الضرورية الظروؼ العادية ألعماؿ اؼبؤسسة ناقصا التكاليف اؼبق

إلقباز عملية البيع(، وىنا يثار سؤاؿ ىاـ: وىو كيف يبكن ربديد أو معرفة ىذا السعر يف اؼبؤسسات اليت 

تعمل يف اقتصاديات نامية ال تتوفر على أدىن حد من اإلحصائيات، ومؤشرات األسعار، واألسواؽ وكذلك 

 على مستوى اؼبؤسسة. ضعف نظاـ اؼبعلومات حىت

 اؼبمتلكات واؼبصانع واؼبعدات"  16* صعوبات متعلقة بتطبيق اؼبعيار احملاسيب رقم " 

 ويبكن مبلحظة الصعوبات العملية يف تطبيق ىذا اؼبعيار فيما يلي:
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ياهتا ينص ىذا اؼبعيار على ضرورة التسجيل اؼبنفصل عبميع العناصر اؼبكونة الستثمار معُت، واليت تكوف فًتة ح

)أو باألحرى منفعتها( ـبتلفة، وؽبذا يصبح التسجيل احملاسيب ؽبذه العناصر جدا، فاألصوؿ اؼبركبة مثل اؼبباين 

احملتوية على مكونات متباينة مثل مصنع التسخُت، وأسقف، واؼبصعد، عناصر ىيكلية أخرى، فيتم تسجيلها 

 فاوتة.يف عدة حسابات منفصلة لتسهيل إىتبلكها على مدى فًتات مت

صعوبات ربديد الفًتة اؼبنفعية الستثمار )أو األصل(، نظرا ألنو يتطلب ربويل ىذه اؼبهمة من احملاسب  -

الذي كاف وبدد ىذه الفًتة اعببائية، إذل اؼبوظفُت اؼبباشرين الذين يسَتوف ىذه االستثمارات، وىو ما يتطلب 

يقضي بضرورة مراجعة الفًتة اؼبنفعية ؽبذا  -عيار منهم ما يتطلب منهم خربة وتكوينا مستمرا على أف ىذا اؼب

 االستثمار من فًتة إذل أخرى، وىو ما يعقد العملية أكثر.

صعوبات متعلقة بإعادة النظر يف طريقة تسيَت االستثمار حيث أف فلسفة العناصر اؼبكونة لبلستثمار الذي  -

إعادة النظر يف قيمة اإلىتبلؾ من فًتة إذل أخرى يعتمد عليو ىذا اؼبعيار، من مث التسجيل األورل لبلستثمار و 

سوؼ يصعب من عملو اؼبتابعة الفعالة لعناصر االستثمار، أو على األقل يتطلب إمكانية مادية وبشرية ضرورية 

 ؽبذا الغرض وىو ما تشتكي منو الدوؿ اؼبتقدمة مثل فرنسا فما بالك الدوؿ النامية مثل اعبزائر.

نب اعببائية اليت زبتلف نظرهتا للحسابات الفردية مقارنة للحسابات اجملمعة وىو ما صعوبات متعلقة باعبوا -

ردبا سوؼ يقتضي التعامل بنظامُت خاص بكل نوع من اغبسابات، كل ىذا من شأنو أف يصعب ويعقد 

( كبَتة )برامج Logistiqueعملية متابعة حسابات االستثمارات من جهة، ويتطلب إمكانات لوجستيكية )

 لوماتية أجهزة معلوماتية أجهزة كمبيوتر...إخل(.مع

صعوبات متعلقة بإعادة النظر يف نظاـ اؼبعلومات اػباصة بعناصر االستثمارات، ذلك أف ىذا اؼبعيار يقضي  -

توفَت وتقدًن ؾبموعة من اؼبعلومات اػباصة بعناصر االستثمارات من فًتة إذل أخرى وىذا ما يشكل التزاـ 

 تكن متعودة من جهة، وصعوبات ربقيقو من جهة أخرى. جديد للمؤسسات دل
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البفاض قيمة األصوؿ"، عموما فإف الصعوبات اليت يفرزىا تطبيق  36صعوبات متعلقة باؼبعيار احملاسيب رقم  -

ىذا اؼبعيار، مًتابطة إذل حد كبَت بكيفية ربديد قيمة االلبفاض، يف اإلطار فإف ىذا العيار يعترب أف أصل ما 

قيمتو عندما      " تكوف القيمة الدفًتية لؤلصل أكرب من قيمتو اليت يبكن اسًتدادىا من خبلؿ البفضت 

االستخداـ أو البيع" ويف ىذه اغبالة يستوجب قياـ اؼبؤسسة باالعًتاؼ خبسارة االلبفاض واإلفصاح عن 

 الية:األصوؿ اليت البفضت، وعليو فاؼبرتقب أنو سوؼ تظهر ؾبموعة الصعوبات العملية الت

صعوبات متعلقة بالتأقلم مع ىذه اؼبصطلحات اعبديدة اليت يقرىا ىذا اؼبعيار مثل اؼببلغ القابل لبلسًتداد،  -

 صايف سعر البيع، اغبياة اؼبقيدة لؤلصل، وحدة توليد النقد...إخل .

 يبكن صعوبات يف ربديد أو التحكم يف اؼبصطلحات السابقة اليت يبتد ربديدىا إذل عناصر خارجية ال -

 للمؤسسة التحكم فيها.

صعوبات متعلقة بصياغة نظاـ داخلي يف اؼبؤسسة يوفر صبيع اؼبعلومات الضرورية إلجراء أو ربديد  -

االلبفاض يف قيمة األصوؿ، ىذا النظاـ الذي يتجاوز حدود مصلحة اؼبالية واحملاسبة ليمتد عبمع اؽبياكل 

 األخرى للمؤسسة.

 تطور معايير المحاسبة الدولية  : المبحث الثاني

 I.A.S.C   :(1).التعريف بلجنة معايير المحاسبة الدولية-أ: المطلب األول

ت و اؼبؤسسات و عن احملاسبُت اؼبهنيُت ،تأسست يف جواف  ىي تنظيم مستقل عن اغبكوما            

 دولة. 60،إثر اتفاؽ اؼبنظمات اؼبهنية لتسع دوؿ على تأسيسها،تضم حاليا حوارل  1973

 (12)هتدؼ عبنة معايَت احملاسبة الدوليةإذل : -

                                                 
(1)

ًَ ، دوس رطجٍق يعبٌٍش يذبسجخ انذونٍخ فً انزُجئ فً خطش افالط انششكخ انوطٍُخ نهجزشوكًٍٍبئٍخ ،يهزقى ، َوسانٍُضعٍط ، َوسانٍٍ يضٌب

 2007جبيعخ ثبجً يخزبس عُبثخ 
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اؼبالية و نشرىا و تطبيق صياغة و نشر للصاحل العاـ اؼبعايَت احملاسبية اليت ذبب مراعتها عند عرض القوائم  -

 ىذه اؼبعايَت يف العادل .

العمل بصفة عامة للتحسُت و التنسيق بُت منظمات اؼبعايَت احملاسبية و اإلجراءات اؼبتعلقة بعرض القوائم  -

 اؼبالية.

علميا فمنذ انشاءىا اعتمدت عبنة معايَت احملاسبة الدولية بصورة أكرب من اؽبيئات واللجاف اإلقليمية مدخبل    

،و ربوؿ اإلىتماـ من ربديد الفروض و اؼببادئ احملاسبية إذل ربديد األىداؼ و اؼبفاىيم كإطار مفاىيمي 

 نظري يعد دستورا يف صياغة معايَتؿباسبية و دليبل يف الوقت نفسو لتطويرىا كحلوؿ ؼبشاكل ؿباسبية مستجدة 

 الدولية :/ خصائص اإلطار المفاىيمي النظري للجنة معايير المحاسبة ب

يعرؼ اإلطار اؼبفاىيمي النظري يف نظرية احملاسبة الدولية بأنو :"ؾبموعة منظمة من األىداؼ و اؼببادئ      

األساسية اؼبتسقة فيما بينها ، واليت بفضلها يبكن اصدار معايَت منسقة و ربديد طبيعة ووظائف و حدود 

 .(13)احملاسبة اؼبالية و القوائم اؼبالية "

يتضح من خبلؿ ىذا التعريف أف اإلطار اؼبفاىيمي النظري للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية يقدـ األىداؼ 

اؼبتوخاة من احملاسبة و اؼبفاىيم اؼبتعلقة باػبصائص النوعية للمعلومات اؼبالية، اؼببادئ احملاسبية األساسية و 

مفاىيمي نظري للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية يعترب احملاسبية األساسية .و ىكذا فإف وجود إطار  االتفاقات

 عنها . ةاؼبعايَت الصادر من األنبية دبا كاف سواء للهيئة نفسها أو ؼبستعملي 

 بالنسبة للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية :

رورة ،فبا يسهل ؿباسبية منسقة أو تعديلها عند الض إصدار معايَتيبثل اإلطار اؼبفاىيمي النظري مرجعية يف  -

 حل اؼبشاكل احملاسبية اؼبطروحة .

   النظري و اعبانب التطبيقي .  يبكن للهيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية من الربط بُت اعبانب -
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نظري هبعل اؽبيئة اؼبصدرة للمعايَت احملاسبية أكثر شرعية يف إلزاـ األطراؼ اؼبعنية  يإطار مفاىيمإف وجود  -

 سبية بتطبيقها فبا وبفظ ؼبهنة احملاسبة مكانتها .باؼبعايَت احملا

،انتقادات خبصوص  1973ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية وجهت للمجتمعات اؼبهنية اليت كانت قبل 

 فلسفي متكامل غبل اؼبشاكل احملاسبية اؼبطروحة. إلطاراافتقارىا 

 بالنسبة ؼبستعملي اؼبعايَت احملاسبية:

 مفاىيمية نظرية يسهل على مستعملي ىذه اؼبعايَت فهم ؿبتواىا وأساليب تطبيقها.إف وجود مرجعية 

 احملاسبية:و إذا تتبعنا تطور الفكر احملاسيب الدورل قبد أف ىناؾ مدرستُت إلصدار اؼبعايَت 

اسيب ىو اليت تبنتها الدوؿ ذات تقاليد جبائية عالية ،لذلك اؽبدؼ األوؿ للنظاـ احمل المدرسة الفرنكوفونية :-

ىدؼ احصائي جبائي ،حيث يتم فرض ـبطط ؿباسيب من طرؼ القانوف و هبسد مقاربة الذمة اؼبالية 

 للمؤسسة.

اليت تتبناىا دوؿ تتمتع بتأثَت عاؿ ألسواؽ رؤوس األمواؿ، لذلك إف اؽبدؼ المدرسة اإلنجلوساكسونية: -

كما نبلحظ عدـ وجود نظاـ ؿباسيب موحد األوؿ للمحاسبة ىو اإلستجابة غباجيات اؼبستثمرين و اؼبقرضُت ،

بل ىناؾ تعدد يف النصوص ويف استعماؽبا ،ذبسد اؼبقاربة اإلقتصادية للمؤسسة اؼبًتصبة للحقيقة اإلقتصادية 

للمؤسسة يف سوقها .و ىكذا فهي تغلب اعبوىر اإلقتصادي لعمليات اؼبؤسسة على شكلها القانوين ،كما أف 

 وليدة ؿبيطها اإلقتصادي و اؼبارل . اؼبمارسات احملاسبية للمؤسسة

لقد تبنت عبنة معايَت احملاسبة الدولية إطارا مفاىيميا نظريا يكاد يكوف متطابقا مع اطار اؼبدرسة      

 .F.A.S.B    األقبلوساكسونية و بالتحديد اؼبكتب األمريكي ؼبعايَت احملاسبة اؼبالية

النظري تصبح عملية إصدار اؼبعايَت احملاسبية حاالت تطبيقية ؼبشاكل ؿباسبية  بعد ربديد األطاراؼبفاىيمي

 خاصة ،و يفًتض أف تكوف ىذه اؼبعايَت متسقة مع ذلك اإلطار الفاىيمي النظري
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 (1)المطلب الثاني : أىداف لجنة معايير المحاسبة الدولية .

لقد كاف اؽبدؼ من تأسيس عبنة معايَت احملاسبة الدولية منذ نشأهتا و حىت إعادة ىيكلتها عاـ  -

 " ؿبددا يف اآليت :2001"

صناعة ونشر اؼبعايَت احملاسبة اليت ينبغي مراعاهتا ؼبا فيو واؼبصلحة العامة عند عرض البيانات اؼبالية  - -

 ؼبي .والسعر عبعلها مقبولة ومعموال هبا على نطاؽ  عا

 العمل بوجو عاـ على ربسُت آال نظمو واؼببادئ احملاسبة لعرض البيانات اؼبالية . -

 مناقشة القضايا احملاسبة الوطنية فيما بُت الدوؿ اؼبشاركة علي نطاؽ دورل . -

 طرح أفكار ؿباسبة يبكن تبنيها وإصدارىا كمعايَت دولية زبدـ اؼبصلحة العامة . -

 مارسات احملاسبة فيما بُت الدوؿ اؼبشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة ربقيق قدر من التوفَت بُت اؼب -

العمل ربقيق قدر من القبوؿ الدورل ؼبا يصدر عن اللجنة من معايَت يوافق أعضاء اللجنة على دعم  -

 ىذه آال ىداؼ بالتعهد بنشر كافة معايَت احملاسبة الدولية اليت يصدرىا اجمللس يف بلداهنم من آجل :

ن أف البيانات اؼبالية اؼبنشور مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدولية واإلفصاح عن حقيقة ىذه التآكد م -

اؼبطابقة .إقناع اغبكومات واؽبيئات اؼبعنية بصناعة اؼبعايَت بأف البيانات اؼبالية اؼبنشورة هبب أف تكوف 

 .مطابقة اؼبعايَت احملاسبة الدولية من صبيع النواحي 

راقيب اغبسابات مقتنعوف بأف البيانات اؼبالية مطابقة ؼبعايَت احملاسبة الدولية بالتدقيق وكذا ػ التأكد من أف م     

 اإلفصاح عن واقع ىذه اؼبطابقة .

 تشجيع قبوؿ ومراعاة معايَت احملاسبة الدولية على الصعيد الدورل , -

                                                 
 360ص 2000دسٍٍ انقبضً , انًذبسجخ انذونٍخ , انذاس انعبيٍخ انذونٍخ نهُشش , ععًبٌ , – (1)
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ذات النوعية اعبيدة والقابلة للفهم والتطبيق , ؼبساعدة  تطوير ؾبموعة من معايَت احملاسبة العاؼبية , -

 اؼبشاركُت يف أسواؽ رأس اؼباؿ العاؼبية ومستخدمُت آخرين يف ارباد القرارات االقتصادية 

تأسيسا على ما سبق , فإف ىذه اؼبعايَت تلعب دورا أساسيا ومهما يف االقتصاد العاؼبي حبيث يتم  -

 :  استخدامها يف اجملاالت التالية

 تعترب يف كثَت من البلداف كأساس للمتطلبات احملاسبة الوطنية  -

تعترب كأساس لعرض القوائم اؼبالية للشركات آالجنبية أو احمللية يف البورصات و أألسواؽ اؼبالية الدولية  -

 أو اإلقليمية واحمللية 

على اعتمادىا 1995يتم استخدامها من قبل ىيشات عليا كاؼبفوضية األوروبية واليت أعلنت سنة  -

الكبَت للمعايَت الصادرة عن عبنة معايَت احملاسبة الدولية وىذا إلعطاء مباذج تعكس قباحات أسواؽ 

 رأس اؼباؿ , كما يتم استخداـ معايَت احملاسبة الدولية من طرؼ عدد كبَت من الشركات .

 (1).المطلب الثالث  : الهيكل التنظيمي للجنة معايير المحاسبة الدولية 

ارس عبنة معايَت احملاسبة الدولية نشاطها من خبلؿ طبسة ىيئات وىي ؾبلس عبنة معايَت احملاسبة سب -

الدولية اجملموعة االستشارية , اجمللس االستشاري اللجنة الدائمة لتفسَتات اؼبعايَت وصباعة العمل 

 االسًتاتيجي 

ويقـو بعدة مهاـ أنبها  :( TASCBOARD*مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية )

ربديد برنامج اللجنة وتوجيهو ووضع وربسُت اؼبعايَت واعتماد مقًتحات اؼبشروعات  , ويتكوف اجمللس 

منظمات أخرى مهتمة  4,و TFACدولة يتع تعينهم من طرؼ 13من فبثلي ىيئات احملاسبة يف 

 بالتقرير اؼبارل .

                                                 
(1)

 2010رذذ عُواٌ )اثش رطجٍق يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ فً انًؤسسخ االقزصبدٌخ (، جبيعخ قسُطٍُخ  ثوسٌسخ سعبد ، يزكشح رخشج يبجسزش 

 55ص  54ص
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ؾبلس اللجنة بتأسيسها سنة  قاـ (.consubtatuegeoup* المجموعة االستشارية)

.وضمنت فبثلُت للمنظمات الدولية ؼبعدي ومستخدمي القوائم اؼبالية واعبهات اؼبنظمة  1981

وبرامج  TASلؤلسواؽ اؼبالية ذبتمع اجملموعة االستشارية دوريا ؼبناقشة القضايا الفنية يف مشروعات  

 ؾبلس إدارة اللجنة اسبة ىبتارىامنظمة ؿب 15عملها واسًتاتيجيها و تتكوف من 

يراجع ىذا اجمللس إسًتيتجية و خطط  (:   AdvisoryConeil(* المجلس االستشاري 

ؾبلس اللجنة للتأكد من وفائو بالتزاماتو وذلك من أجل تعزيز قبوؿ أعماؿ اللجنة لدى ـبتلف 

 ويضم أفراد بارزين يف مراكز وظيفة عليا  1995األطراؼ اؼبهتمة .وقد أنشأ سنة 

   ( اللجنة الدائمة لتفسيرات المعاييرStandards   interprotation 

committee  ) : 

لبحث  1997( يف سنة STCعبنة دائمة لتفسَتات اؼبعايَت ) TASCػ شكل ؾبلس إداري 

عضو باإلضافة  12قضايا ؿباسبة وبتمل أف تثَت تعارضا يف ظل غياب توجيهات ؿبددة وتتكوف من 

وتنشر التفسَتات يف شكل مسودة للتعليق وإذا   TOSCOاللجنة األوربية إذل مراقبُت يبثلوف 

 STCصوت أكثر من ثبلثة أعضاء من اللجنة 

 باؼبوافقة على التفسَت النهائي للمشروع  TASCبالقبوؿ يقـو 

   ( جماعة العمل األسترايتجيStrategyworking party : )  تراجع ىذه اعبماعة

إسًتاتيجية اللجنة للفًتة اليت تلي االنتهاء من العمل اعباري , وتقـو دبراجعة ىيكل اللجنة وإجراءات 

 وتتوذل عمليات التدريب والتعليم وشؤوف التهويل .،عملها 

  و قد رأي ؾبلس اللجنة أنو من الضروري إجراء  ،1998أكملت اللجنة برنامج عملها سنة

يكلية من أجل تكييف اللجنة مع التحديات اعبديدة بفعالية , و إف إسباـ برنامج عملها تعديبلت ى
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على دستور  2000يعترب اللحظة اؼبناسبة لذللك وبالفعل وأفق ؾبلس اللجنة باإلصباع يف مارس سنة 

 جديد إلعادة ىيكلتها بعد تشكيل فريق عمل قاـ دبراجعة عامة إلسًتاذبيتها , وتوصل اجمللس إذل

 ضرورة الًتكيز على القضايا التالية 

  دخوؿTASC  يف شراكة مع و اضعي اؼبعايَت يف ـبتلف الدوؿ 

  ربققيق مشاركة أكرب يف ؾبلس اللجنة من قبل الدوؿ واؼبنظمات 

 . ضماف كفاءة واستقبللية أعضاء اللجنة واللجاف األساسية 

 ويتمثل احملور األساسي ؽبذا التغيَت فيمايلي : 

  ربويلتTASC  إذل ىيئة دولية مستقلة يف إطار جديد وىو مؤسسة عبنة معايَت احملاسبة الدولية

(TASCF :) 

  يتوذل مسؤولية إعداد ونشر اؼبعايَت ؾبلس معايَت احملاسبة الدوليةTASB  

  " ال ربمل اؼبعايَت اليت سيتم إصدارىا مستقببل اسم " معايَت احملاسبة الدولية 

(TASوإمبا أسم اؼبعايَت )( الدولية للتقارير اؼبالية TFRS.) 

 (.TASػ ربتفط معايَت احملاسبة الدولية السابقة اليت دل زبضع لتعديبلت بتسميتها )

باشرت اللجنة نشاطها هبيكلة جديدة وباسم جديد " ؾبلس معايَت احملاسبة 2001يف بداية أفريل 

و كما  2001أكرب , فلم يعد يبثل أعضاءه بلداهنم مند  الدولية " حيث أصبح يتمتع بإستقبللة

تغَتت تسمية اؼبعايَت اليت تقـو بإصدارىا حيث ربوؿ االىتماـ من اؼبعايَت احملاسبة اذل اؼبتعلقة 

 باؼبعلومة اؼبالية

 من ثبلث مصادر ىي : 2007إذل 2001توفَته يف الفًتة من  فقدمت TASBأما سبويل 



 الفصل الثاني   معايير المحاسبة الدولية كأحد المستحدثات الدولية للمحاسبة في المؤسسة االقتصادية                           
 

56 

 

مليوف دوالر  ابتداء من سنة  1.5قيق مليوف دوالر يف السنة , مث ػ قدمت كربى مكاتب التد

 , ىذه اؼبسانبات سبثل حوارل ثلث إيرادات اجمللس .2006

مؤسسة وبنك مركزي باإلضافة إذل منظمات أخرى دببالغ ـبتلفة ال تتعدى 130ػ سانبت حوارل 

 دوالر  200.000

 س ػ ضماف جزء من التمويل من طرؼ بيع منشورات اجملل

جديدا للتمويل باغبصص حيث حددت ؾبموعة من  نظاما TASCFوضعت  2008ابتداء من 

الدوؿ تساىم , كل منها بنسبة معينة أما اؽبيكلة اعبديدة فتظم مؤسسة عبنة معايَت احملاسبة الدولية 

لجنة االستشارية ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية , اإلداريوف , اللجنة الدولية لتفسَتات التقارير اؼبالية وال

 للمعايَت 

(: سبت اؼبوافقة على   IASC FOUNDATIONػ مؤسسة عبنة معايَت احملاسبة الدولية )   

السابق يف مارس سنة   TASCبواسطة ؾبلس إدارة   TASCFالنظاـ األساسي ؼبؤسسة 

, كهيئة ال هتدؼ للرج مستقلة ذات اىتماـ  دورل , مقرىا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  2000

واإلداريوف و ويتمثل ىدفها  TASB(وىي كياف أـ ؽبيئتُت رئيسُت نبا DELAZARE)والية 

ألسواؽ اؼبالية من جهة . يف ربقيق استقبللية بالنسبة للمنظمات اؼبهنية للمحاسبة وبالنسبة ؼبنظمي ا

 ووضع إجراءات صارمة وديبقراطية لتطوير , تفسَت ومراجعة اؼبعايَت من جهة آخرى .

         International accountinq standardsؾبلس معايَت احملاسبة الدولية

ور دوؿ ربت رئاسة الربوفيس 9عوض من أصل  14, يتكوف اجمللس من  2001فيفري سنة 06مت إنشاء يف 

   "David tzeedie   عضو منهم  12،  2011جواف 30" الذي عُت مند إنشاء اجمللس إذل غاية

منهم ؽبم  7من باقي دوؿ العادل  1من أسيا و  2من أمريكا الشمالية ،  4من أوربا ،  7بدواـ كامل حيث 
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 ربضَت ، إصدار وتعديل دوؿ ـبتلفة ، ويتمثل دور اجمللس يف 7عبلقة باعبهات اؼبسئولة عن وضع اؼبعايَت يف 

معايَت احملاسبة الدولية ، نشر مسودات العرض حوؿ اؼبشاريع اعبارية ، تطبيق إجراءات تسمح بتقدير 

اؼبهمة  التعليقات حوؿ مسودات العرض يف فًتات مناسبة ,استشارة اجمللس االستشاري فيما وبص اؼبشاريع

 العمل , إقامة دراسات يف الدوؿ اؼبتطورة والنامية من آجل ضماف قابلية تطبيق اؼبعايَت  أجندةوربضَت 

منهم أعضاء يف مكاتب دولية كربي للمحاسبة , تعيينهم من 5حيث  19(: وعددىم twsteesػ اإلداريوف)

من باقي دوؿ 3, من آسيا 4من أوروبا و6أمريكا الشمالية , 6, اعبعزا يف لؤلسواؽ اؼبالية , حيث tfacطرؼ 

 العادل . 

 ػ اللجنة الدولية لتفسَتات التقارير اؼبالية : 

أشهر 9السابق مدة  tascيف ظل ىيكل  1997أستمر عمل عبنة التفسَتات الدائمة الذي تشكل يف سنة 

تغيَت إجراءاهتا التشغيلية وتغيَت أظبها اللجنة التفسَتات  TASBتقريبا يف ظل اؽبيكل اعبديد وقد إقًتح

, وتوسع نطاؽ اختصاصها لكي تتمكن من التعدي للمواضيع اليت  TFRTCالدولية للتقارير اؼبالية 

 اؼبعايَت  تتفسَتاتتجاوز 

سنوات ؽبم حق 3عضو يتم تعينهم مدة  12, وتظم  2001القائمة , ولقدمت ذلك يف ديسمرب سنة 

 .التصويت ( ليس لو حق  TASBالتصويت , إضافة لرئيس )مدير النشاطات الفنية 
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  التقارير و القوائم المالية  ال عدادالمعايير الدولية  : المبحث الثالث

 IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : المطلب االول

 IFRSمفاىيم عامة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -1

لكل مهنة دستور وبكمها و يضبطها و يوجو فبارستها و يوجد معاعبتها لآلمور اؼبتماثلة ، لكي 

تكوف ىناؾ قاعدة موحدة للمقارنة من قبل اؼبهنتُت باؼبهنة ، و احملاسبة كغَتىا  من اؼبهن العلمية اليت تكتسب 

ا العاؼبي اؼبوحد الذي  ينطلق من حرص انبيتها من الدور اؽباـ للمعلومات يف البيئة االقتصادية ، ؽبا دستورى

          العاؼبية فيها على اظهار االرقاـ اليت تغَت عم كم ىائل من االحداث و العمليات  بصدؽ  ودقة  و موثوقة 

و اليت تبٍت           و يبكن اف تكوف اؼبعايَت الدولية إلعداد  التقارير اؼبالية شكبل من اشكاؿ ىذا الدستور 

 : و تتضمن ما يلي IASBمسؤولية اصدارىا ؾبلس معايَت حملاسبة الدولية 

وقد  IASBو اليت تصدر عن ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية    IFRSاؼبعايَت الدولية إلعداد التقارير  -

د التقارير و ينصرؼ اؼبعٌت الضيق للمعايَت الدولية إلعدا 01/01/2010معايَت لغاية  9صدر منها تسعة 

IFRS  . اذل ىذه اؼبعايَت 

معيارا  لغاية  41و كانت  تتوذل اصدارىا عبنة حيث اصدرت اللجنة   IASSاؼبعايَت احملاسبة الدولية  -

معيارا  29ـ ، مث مت دمج بعض ىذه اؼبعايَت اخرى و الغى البعض منها فالبفض عددىا اذل2000هناية عاـ 

 01/01/2010ساري اؼبفعوؿ لغاية 

و قد صدر منها  IFRICالتفسَتات اليت تصدر  عن عبنة تغيَتات اؼبعايَت الدولية ال عداد التقارير اؼبالية 

 .01/01/2010تغيَتا لغاية  14
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نغَتا لغاية  مارس  34، وقد صدر منها  SICالتفسَتات اليت صدرت عن اللجنة الدائمة للتغيَتات  -

2002  

 (1): و يبكم سبثيل ذلك كمايلي

 (1)( .IFRSلب الثاني: تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )المط

 الدول العربية والمعايير المحاسبة الدولية : -1

ػ حملة عن احملاسبة بالدوؿ العربية: إف نوعية وخصائص األنظمة احملاسبية بالدوؿ العربية يبكن معرفتها وربديدىا  

من حبلؿ معرفة ىوية اؼبستعمر الذي خضعت لو حية تنهج معظم الدوؿ العربية واليت كانت واقعة ربت وطأة 

بالنسبة للدوؿ اؼبستعمرة من قبل االقبليز ظلت االحتبلؿ الفرنسي أنظمة وفبارسات ؿباسبية فرنسية ،وكذلك 

ولؤلسف تتبٍت أنظمة وفبارسات ؿباسبية ذات خصائص اقبليزية رئيسية ،فغالبية الدوؿ العربية دل تقم بتطوير 

 أنظمة ؿباسبية خاصة هبا أو تبٍت أنظمة ؿباسبية معينة ولقد يلها دبا يتبلءـ واحتياجاهتا وبيئاهتا اػباصة.

نبية اؼبعايَت احملاسبية يف الدوؿ العربية يف حاجتها إذل اغبصوؿ على التمويل غَت اؼبباشر وقد تبلورت أ

كجذب رؤوس األمواؿ األجنبية ،ووجود مكاتب ؿباسبية أجنبية عاملة يف ىذه الدوؿ تتوذل التشجيع على 

ف وراء الطلب على اؼبعايَت استخداـ اؼبعايَت الدولية ،كما أف تطور ومبو أسواؽ اؼباؿ يف بعض الدوؿ العربية كا

 احملاسبية الدولية .

 ػ معايَت احملاسبية اؼبالية يف مصر)ذبربة بناء اؼبعايَت بناءا على ترصبة اؼبعايَت الدولية وتطويعها(:

                                                 
(1)

اعمال االصالح المحاسبي في الجزائر و افاق تبني و تطبيق النظام المحاسبي المالي ماجستير في  : صالحي بوعالم 

 83ص  0212محاسبة و تدقيق سنة العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم .... 

 
 . 50ص  46ص  ، يشجع سبثق، صبنذً ثوعالو (1)
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يتم بناء معايَت احملاسبية اؼبالية يف مصر بناءا على ترصبة اؼبعايَت احملاسبية الدولية مع إدخاؿ تعديبلت 

  :حىت تتناسب مع الظروؼ اؼبصرية ،ويتم إصدار تلك اؼبعايَت من جهتُت حكومتُت مستقلتُت نبا طفيفة عليها

 ػ وزارة االقتصادية )وزارة التجارة اػبارجية حاليا( 

 ػ اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات 

بشأف معايَت  1997لسنة 503وقد صدرت اجملموعة األوؿ من اؼبعايَت بقرار من وزارة االقتصاد رقم

اسبة اؼبصرية وتعديبلت مباذج القوائم اؼبالية لشركات اؼبسانبة والتوصية باألسهم ،مث أعقبو صدور التعديبلت احمل

 . 2002لسنة  345و 1998لسنة 256يف ىذه اؼبعايَت بالقرارين الوزاريُت رقم 

اؼبالية ليحل ىذا  ( بشأف عرض القوائم1وذبدر اإلشارة إذل أف تلك اؼبعايَت تضمنت تغيَتات يف اؼبعيار رقم)

( البيانات اليت هبب 3( اإلفصاح عن السياسات احملاسبية و)1اؼبعيار ؿبل معايَت احملاسبة اؼبصرية أرقاـ)

 ( معايَت أخرى .3( عرض األصوؿ وااللتزامات اؼبتداولة وإلغاء )9اإلفصاح عنها يف القوائم اؼبالية و)

رة عن وزارة االقتصاد أعدت أساسا كًتصبة أو دبا يتفق مع وجدير بالذكر أف معايَت احملاسبة اؼبصرية الصاد

معايَت احملاسبة الدولية الصادرة عن ؾبلس اؼبعايَت احملاسبة الدولية فيما عدا بعض التعديبلت الطفيفة اليت 

أجريت عليها حىت تتماشى ىذه اؼبعايَت مع الواقع اؼبصري ،لذلك فإف اؼبوضوعات اليت دل يتم تناوؽبا وفقا 

معايَت اؼبصرية يرجع يف معاعبتها إذل معايَت احملاسبة الدولية غبُت صدور اؼبعايَت اؼبصرية اليت تتناوؿ ىذه لل

 اؼبوضوعات .

أما اجملموعة الثانية فقد صدرت عن اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات دبوجب قرار رئيس ػ اعبهاز رقم 

اـ احملاسيب اؼبوحد يتم العمل هبا بالنسبة ( معيارا ؿباسبيا كإطار مكمل للنظ20متضمنا)1996لسنة 2644

للمنشآت اؼبلزمة بتطبيق ىذا االلتزاـ واؼبتمثلة يف شركات القطاع العاـ واألعماؿ العاـ واؽبيئات العامة ذات 

 الطابع االقتصادي .
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ونظرا للتغَتات اليت طرأت على اؼبعايَت احملاسبية الدولية خبلؿ السنوات اليت أعقبت صدور ىذه 

(معايَت طبقا ألحداث إصدار للمعايَت احملاسبية الدولية وصدر 8ايَت،فقد قاـ اعبهاز بتحديث شباين)اؼبع

 :  وىذه اؼبعايَت ىي 2003لسنة628باعتمادىا قرار رئيس اعبهاز رقم 

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باؼبخزوف  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص بعقود اإلنشاءات  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باألصوؿ الثابتة وإىبلكاهتا  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باإليراد  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص باحملاسبة عن اؼبنح اغبكومية واإلفصاح عن اؼبساعدات اغبكومية .  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص بتكلفة اإلقراض . -

 ت يف شركات زميلو .اؼبعيار احملاسيب اػباص باحملاسبة عن االستثمارا  -

 اؼبعيار احملاسيب اػباص بالقوائم اؼبالية اجملمعة واحملاسبة عن االستثمار يف شركات تابعة  -

كما يفي اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات بتقدًن االستفسارات بشأف تلك اؼبعايَت من خبلؿ اللجنة الدائمة 

 للرد على تلك االستفسارات 

ردف: إف البيئة احملاسبية األردنية ضيقة وؿبدودة ويعمل األردف على االلبراط ػ معايَت احملاسبة الدولية يف األ

يف االقتصاد العاؼبي عن طريق التحوؿ إذل اقتصاد السوؽ ،فقد انضم إذل منظمة التجارة العاؼبية ،وإذل الشراكة 

ريكية ،ومن جهة ثانية يعتمد اؼبتوسطية مع االرباد األورويب وإذل منظمة التجارة اغبرة وع الواليات اؼبتحدة األم
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األردف معايَت احملاسبة الدولية واؼبعايَت الدولية للتدقيق فبا هبعلو ينطلق من دائرة اؼبتطلبات احملاسبية والتدقيقية 

 1احمللية الضيقة إذل رحاب الساعة الدولية.

 2شركات األردين: وفيما يلي بعض الدالئل على الزامية تطبيق معايَت احملاسبة الدولية من قانوف ال

( واجبات مدير الشركة : على مدير الشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة أو ىيئة مديريها إعداد اؼبيزانية 62ػ اؼبادة )

السنوية للشركة وحساباهتا اػبتامية دبا يف ذلك حساب األرباح واػبسائر واإليضاحات البلزمة وبياف تدفقاهتا 

حسابات قانوين وفقا ؼبعايَت احملاسبة والتدقيق الدولية اؼبتعارؼ عليها واؼبعتمدة النقدية مدققة صبيعها من مدقق 

إضافة إذل التقرير السنوي عن أعماؿ الشركة وتقديبها إذل اؽبيئة العامة للشركة يف اجتماعها العادي السنوي 

 ن السنة اؼبالية اعبديدة .وتقدًن نسخة منها للمراقب مرفقة هبا التوصيات قبل هناية األشهر الثبلثة األوذل م

( خسائر الشركة:إذا بلغت خسائر الشركة ثبلثة أرباع قيمة رأظباؽبا فيجب تصفيتها إال إذا قررت 75اؼبادة )

اؽبيئة العامة يف اجتماع غَت عادي زيارة رأظباؽبا وضع اػبسائر أو إطفائها دبا يتفق مع معايَت احملاسبة والتدقيق 

 ال يزيد ؾبمل اػبسائر اؼبتبقية على نصف رأظباؽبا الشركة يف كلتا اغبالتُت . الدولية اؼبعتمدة على أف

 : 184المادة 

أ ػ يًتتب على الشركة اؼبسانبة العامة تنظيم حساباهتا وحفظ سجبلهتا ودفاترىا وفق معايَت احملاسبية والتدقيق 

 الدولية اؼبعتمدة .

ختصة التعليمات البلزمة لضماف تطبيق معايَت احملاسبية ب ػ يصدر الوزير بالتنسيق مع اعبهات اؼبهنية اؼب

 الدولية وأصوؽبا اؼبتعارؼ عليها دبا وبقق أىداؼ ىذا القانوف ويضمن حقوؽ الشركة ومسانبيها .

                                                 
1

،طالل انذجبوي ،انًعبٌٍش انًذبسجٍخ انذونٍخ وانجٍئخ األسدٍَخ ،يزطهجبد انزوافق وانزطجٍق ،ثذوٌ سُخ عجذ انُبصش َوس

 .7َشش ، ص 

2
طبْش انقشً ،آثش رطجٍق يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ فً انششكبد األسدٍَخ عهى اسزقطبة االسزثًبس األجُجً انًجبشش  

 .           16ـ 15و ص 2008انًجهخ انعشثٍخ نإلداسح ،انًُظًخ انعشثٍخ نإلداسح ، جبيعخ انذول انعشثٍخ ،انقبْشح ، 
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 ػ تطبيق معايَت وقواعد احملاسبية وللتدقيق الدولية اؼبتعارؼ عليها واؼبعتمدة من اعبهات اؼبهنية اؼبختصة .1ج ػ 

صد ىذا القانوف ينصرؼ معٌت عبارة )معايَت وقواعد احملاسبة والتدقيق الدولية اؼبتعارؼ عليها( على أي ػ ؼبقا2ػ 

 عبارة تشَت صراحة أو داللة على اعتماد أصوؿ ومعايَت وقواعد احملاسبة والتدقيق أو ما يربط هبا .

 (: تقرير مدقق اغبسابات :195ػ اؼبادة )

يق اغبسابات اؼبعموؿ بو وأي قانوف أو نظاـ آخر لو عبلقة هبذه مع مراعاة أحكاـ قانوف مهنة تدق ( أ

 اؼبهنة ،هبب أف يتضمن تقرير مدقق اغبسابات ما يلي :

 ( أنو قد حصل على اؼبعلومات والبياناتواإليضاحات اليت رآىا ضرورية ألداء عملو.1

( أف الشركة سبسك حسابات وسجبلت ومستندات منظمة وأف بياناهتا اؼبالية معدة وفقا ؼبعايَت احملاسبة 2

الدولية اؼبعتمدة ،سبكن من إظهار اؼبركز اؼبارل للشركة ونتائج أعماؽبا وتدفقاهتا النقدية بصورة عادلة ،وأف اؼبيزانية 

 وبياف األرباح واػبسائر متفقة مع القيود والدفاتر .

وقد انعكس ىذا األمر على نوعية البيانات اليت تصدرىا الشركات األردنية دبا فيها البنوؾ وشركات 

التأمُت واليت تعترب بيانات متطورة يقارب اإلببلغ اؼبارل فيها مثيلو يف البلداف اؼبتقدمة ،وبالرغم من أف األردف 

ة لعدد من النشاطات اؽبامة فهناؾ ىيئة األوراؽ اؼبالية حباجة إذل تنظيم اؼبهنة احملاسبية إال أف ىناؾ ىيئات رقابي

يف البيانات اؼبالية ، ويف  االفصاحات واؼبتعاملُت وكذلكاليت تنظم أعماؿ البورصة ومركز اإليداع والوسطاء 

تقرير ؾبلس اإلدارة وىناؾ البنك اؼبركزي األردين الذي يطور البيانات اؼبالية وأعماؿ البنوؾ وفق أحدث اؼبعايَت 

الدولية وينظم ويراقب اعبهاز اؼبصريف األردين وىيئة تنظيم قطاع التأمُت اليت تنظم تشرؼ على الشركات 

إذل ذلك مراقب الشركات يف وزارة الصناعة والتجارة اليت تطور عملها كثَتا يف  التأمُت ،يضاؼ إذل ذلك مراقب

الفًتة األخَتة ،وقد أقبزت الوزارة مشروع تعديبل على قانوف الشركات من أجل ربديثو ليواكب اؼبستجدات 

بل أكثر من ذلك فهذه اؼبتغَتة وفبا ذبد اإلشارة إليو أف ىذه اؽبيئات الرقابية تعتمد معايَت احملاسبية الدولية 
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اؼبعايَت واردة يف نصوص التشريعات األردنية ،وال جداؿ أف البيئة احملاسبية األردنية ربتاج إذل التطوير من حيث 

ترسيخ التحكم اؼبؤسسي يف الشركات يف الشركات ونوعية وتدريب احملاسبُت وغَت احملاسبُت على معايَت 

تدقيق وعن تطورات التقنية اعبديدة ، وكذلك العمل على تفصيل عدد من احملاسبة الدولية واؼبعايَت الدولية لل

اؼبواد يف التشريعات اؼبعموؿ هبا والتعليمات الصادرة عنها سواء يف قانوف ىيئة األوراؽ اؼبالية أو قانوف الشركات 

 أو قانوف ضريبة الدخل ، من أجل تطوير البيئة احملاسبية وبيئة العمل يف األردف.

ف النامية واؼبعايَت احملاسبية الدولية: تعد احملاسبة نتاج البيئة احمليطة هبا والعوامل اؼبؤثرة فيها سواء ػ البلدا

ينبغي أف تتسع بدرجة عالية من اؼبرونة تسمح ؽبا دبسايرة ىذه  ا، وؽبذاالجتماعية أو االقتصادية أو السياسية

 1العوامل اؼبختلفة.

ي يف بلد ما يقتضي تعديل نظاـ التقرير اؼبارل ويعترب ذلك التعديل فتغَت النظاـ السياسي أو االقتصاد

 ومعايَت.يف احملاسبة 

 . 2اإلفصاح أمرا جوىريا النجاح اإلصبلحات االقتصادية.

هبب أخذ االحتياطات البلزمة خبلؿ مسار اإلصبلح احملاسيب ،اؼبرتبطة باختيار البلداف النامية والصعوبات اليت 

 ق ىذه العملية .يبكن أف تعًتض طري

ػ البلداف النامية وؾبلس معايَت احملاسبة الدولية: ىبتلف استخدـ اؼبعايَت احملاسبية الدولية من بلد إذل 

أخر،وتستخدـ ىذه اؼبعايَت إما بوصفها معايَت وطنية إذا كانت مبلئمة لبيئتها، وإما بوصفها قاعدة مرجعية 

ار اعبزائر والبلداف النامية بعُت االعتبار تنظيم وتكوين ؾبلس معايَت إلعداد اؼبعايَت الوطنية ،هبب أف يأخذ اختي

 احملاسبة الدولية ألف لديهم تأثَت على اؼبعايَت نفسها .

                                                 
1

 .7ِ ، ص عجذ انُبصش َوس ،طالل انذجبوي ،يشجع سجق ركش

2
َجٍّ ثٍ عجذ انشدًٍ انجٍش،يذًذ عالء انذٌٍ عجذ انًُعى ،انًذبسجخ انذونٍخ،اإلطبس انفكشي وانواقع انعًهً ،انجًعٍخ 

  .           381، ص 1998انسعودٌخ نهًذبسجخ ،انشٌبض  
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ػ سبثيل البلداف النامية يف ؾبلس معايَت احملاسبية الدولية: تتكوف اؽبيئة اؼبكلفة بالتوحيد احملاسيب الدورل)اجمللس(يف 

تقدمة ذات األسواؽ اؼبالية النشطة يف حُت أف البلداف النامية ليس ؽبا حضور قوي يف معظمها من البلداف اؼب

 اجمللس رغم إعادة ىيكلة كحبة معايَت احملاسبة الدولية ألف لديهم تأثَت على اؼبعايَت نفسها .

اسيب الدورل )اجمللس( يف ػ سبثيل البلداف النامية يف ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية:تتكوف اؽبيئة اؼبكلفة بالتوحيد احمل

معظمها من البلداف اؼبتقدمة ذات األسواؽ اؼبالية النشطة يف حُت أف البلداف النامية ليس ؽبا حضور قوي يف 

ؾبلس رغم إعادة ىيكلة كجنة معايَت احملاسبة الدولية ،فتمثيل البلداف النامية يف اجمللس يبقى ضعيفا لكوف أف 

 أعضاء اجمللس ىم من الدوؿ اؼبتقدمة .غالبية اإلسناد الذي يعينوف 

خبلؿ اجتماع فريق العمل اغبكومي الدورل اؼبعٍت باؼبعايَت الدولية للمحاسبة ،أبدى بعض اػبرباء شكوكهم 

حوؿ واحد من أىداؼ اللجنة اليت ربوؿ دوف توازف اؼبصاحل اإلقليمية أو اؼبهنية ووجدوا أف البلداف النامية غَت 

  1995حىت سنة  1989نة وىناؾ دراسات تناولت مشاركة البلداف النامية من سنة فبثلة كافيا يف اللج

 كعوض يف ؾبلس اللجنة ويف ؾبلس االستشاري .

وأظهرت نتائج الدراسة أف سبثيل البلداف النامية دل يرتفع ال يف ؾبلس اللجنة وال يف اجمللس 

 شاركة يف مسار إعداد اؼبعايَت احملاسبية .العضوية يف ىذين اؽبيئتُت ىي اليت تسمح باؼب فاالستشاري، أل

 ػ مشاركة البلداف النامية يف التعليق على مودة العرض :

إف مواضع اؼبعايَت تقًتح عموما من قبل فبثلي البلداف اؼبتقدمة ،وتثار ىذه اؼبواضيع تبعا للمشاكل يف 

ىذه البلداف بعد قبوؿ موضوع اؼبعيار يف اجمللس ،يتم إعداد مسودة العرض باللغة االنكليزية ،وىذا ما يطرح 

م أو اغبصوؿ على توضيحات بشأف اؼبعايَت مشاكل ؼبمثلي البلداف النامية من أجل تقدًن تعليقاهتم ومبلحظته

اؼبقًتحة إضافة لكوف موضوع اؼبعيار اؼبعاجل ال يبثل حقيقة انشغاالهتا ،لذلك ال يلتقى اجمللس من فبثلي الدولية 

النامية الكثَت من التعليقات حوؿ مسودة العرض وتلخص الدراسة اؼبذكورة وأعبله أف نسبة مشاركة البلداف 
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وتتكوف أساسا من البلداف الناطقة باالقبليزية،فبا أدى إذل تكييف اؼبعايَت   22%إذل  5%منالنامية تًتاوح 

 لتلبية حاجيات بيئات معينة.

ػ احتياجات البلداف النامية: أعًتؼ اجمللس معايَت احملاسبة الدولية بضرورة أخذ بعُت االعتبار وتلبية احتياجات 

غاؿ دل يتحقق إال القليل ، وذلك ألف ىذه الدوؿ سبثل حاالت البلداف النامية على الرغم من ىذا االنش

 خاصة. 

ػ فمجلس معايَت احملاسبة الدولية هتيمن عليو البلداف اؼبتقدمة إضافة إذل بريطانيا والواليات اؼبتحدة 

ىذا التأثَت من  األمريكية واليت تلعب دورا ىاما ومؤثرا على اؼبعايَت اليت تعدىا عبنة معايَت احملاسبة الدولية ،يرجع

 جهة لعلو مباالة البلداف األخرى وإذل اعبهود واؼبوارد اليت وفرهتا ىذه البلداف من جهة أخرى .

يتم إعداد اؼبعايَت احملاسبية الدولية يف ظل البيئة االقتصادية ؽبذه الدوؿ،أي أف اؼبعايَت اليت يتم 

بوجود أسواؽ رأس ماؿ نشطة تتخذ فيها قرارات  إصدارىا تبلءـ ؾبتمعات تلك الدوؿ اليت تتميز اقتصادياهتا

االستثمار من طرؼ اؼبؤسسات اؼبالية واؼبستثمرين اػبواص الذين يبثلوف فئة اؼبستخدمُت الرئيسية للتقارير 

 . 1اؼبالية.

ػ يقر اإلطار اؼبفاىيمي للمجلس معايَت احملاسبة الدولية بأف القوائم اؼبالية ال يبكن أف تليب احتياجات 

 لف اؼبستخدمُت كما أف تلبية احتياجات اؼبستثمرين سوؼ تليب معظم احتياجات اؼبستخدمُت اآلخرين .ـبت

فالبلداف النامية مثل اعبزائر ؽبا احتياجات أخرى غَت خطر رأس اؼباؿ ،فهي حباجة ؼبعلومات إلدارة الشركة 

ىذه اؼبعايَت ليست بالضرورة ،ومعلومات لئلدارة والتخطيط على اؼبستوى الكلي ،ىذا ما يبكن أف هبعل 

 مبلئمة بالنسبة ؽبذه البلداف .

                                                 
1

 .    389َجٍّ ثٍ عجذ انشدًٍ انججش ،يذًذ عالء انذٌٍ انًُعى ، يشجع سبثق ، ص 
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ػ كما انتقد ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية ألنو ال يسعى إذل تلبية احتياجات البلداف النامية مثبل اؼبعيار احملاسيب 

 النامية .اػباص بالزراعة مت إعداده بفضل دعم من البنك الدورل وذلكلتلبية مطالب البلداف  41الدورل رقم

وحسب ؾبلس معايَت احملاسبة الدولية فإهنا االنتقادات ال أساس ؽبا ،ذلك ألنو يتوجب على البلداف 

 النامية اليت تتبٌت اؼبعايَت احملاسبية لدولة أف تكيفها حسب بيئاهتا .

 القضايا اؼبتصلة باختيار اؼبعايَت احملاسبية الدولية: 2ػ2

ػ يتوقع تطبيق اإلطار اؼبفاىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدولية على  ػ عناصر اإلطار اؼبفاىيمي

اؼبؤسسات التجارة والصناعية إضافة إذل مؤسسات القطاع العاـ القطاع اػباص ،لكنو وباوؿ بدرجة ألوذل أف 

ن اإلطار يرضى فئة اؼبستثمرين العاؼبُت يف القطاع اػباص ،وىو ما يتعرض مع تعريف نطاقو ،واالعتبار الثاين م

اؼبفاىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدولية ،واليت يعترب أف تلبية احتياجات اؼبستثمرين يسمح بتلبية احتياجات 

اؼبستخدمُت اآلخرين ىي أيضا متناقضة ،فعلى سبيل اؼبثاؿ احتياجات اؼبستثمرين واؼبوظفُت ـبتلفة جدا ،فحىت 

 سلوكيات ـبتلفة .اؼبستثمرين نفسهم زبتلف احتياجاهتم ألف لديهم 

تتطلب اؼبعايَت احملاسبة الدولية مستوى عاؿ من اإلفصاح عن كل اؼبعلومات البلزمة مستوى اإلفصاح : ػ 

الزباذ القرارات االستثمارية يف حُت أف الشركات يف البلداف النامية لديهم تقاليد السرية مع هبعل مستوى 

نامية عموما ويف اعبزائر خصوصا اؼبستوى اؼبرتفع من اإلفصاح ؿبدود ،فهل ستقبل اؼبؤسسات يف الدوؿ ال

 اإلفصاح ؟.

اعتبارات عامة: إف وجود ىيكل قانوف صلب ال يضمن قباح اإلفصاح احملاسيب فاحملاسبة يف فًتة انتقالية  3ػ2

 التالية:تواجو الصعوبات 

 وقتا للتغَت .ػ إف األىداؼ السابقة للمحاسبة واؼبتأصلة يف ذىنيات وعادات احملاسبُت تتطلب 
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ػ نقص اؼبوظفُت اؼبؤىلُت وعدـ وجود مهنة ؿباسبية متطورة دبعٌت الكلمة واؼبنظمات اؼبهنية اليت دل تًتؾ حقا يف 

 عملية اإلصبلح احملاسيب قد ينجم عنو مقاومة ىذه األطراؼ للتغَت .

 غباصلة .ػ إعادة ىيكلة وبناء اؼبناىج الدراسية يف اؼبيداف احملاسيب مسايرة للتغَتات ا

ػ تغيَت الذىنيات فاحملاسبة ليست قائمة حسابات فقط كما اعتربىا البعض بل ىي مهنة قائمة بذاهتا ؽبا 

 أىدافها ومبادئها وأخبلقيات و اتفاقيات ربكمها .    
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و عرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة  ال عداد االطار المفاىيمي :لثب الثاطلالم

 الدولية 

 : مفهومو -1

تعترب الغاية االساسية من اعداد و نشر القوائم اؼبالية ىي تزويد مستخدمي تلك القوائم دبعلومات  تكوف 

و عرض القوائم اؼبالية  مفيدة ؽبم يف عملية  ازباذ القرارات االقتصادية و يشكل االطار  اؼبفاىيم  العداد

االطار النظري الذي يتوجب احملاسبة عنها و تسجيلها و كيفية توصيل  اؼبعلومات اػباصة بذلك اذل 

 (1)مستخدمي القوائم اؼبالية 

كما يشكل ىذا االطار الفلك الذي تسبح فيو اؼبعايَت ، و حدود الكيفية صياغة اي معيار بالرغم من انو ال 

 .بل حبد ذاتو ، لذلك  تعترب قراءتو و فهمو من لواـز فهم اؼبعايَت احملاسبة الدولية  يعترب معيارا مستق

 : الغرض من االطار ووضعو الحالي -2

يقـو االطار اعداد و عرض القوائم اؼبالية بوصف اؼبفاىيم  االساسية اليت يتم على اساسها  اعداد 

و بذلك فهو يؤدي ؾبموعة  من االغراض اليت ترتبط  القوائم اؼبالية اليت تعد ألغراض االستخداـ العاـ ،

 : باؼبعايَت الدولية ىي

يف عملية  اصدار معايَت جديدة   IASBيقـو بدور الدليل الذي يسًتشد بو ؾبلس احملاسبة الدولية  -

و اليت هبب اف تستخدـ ذات اؼبفاىيم و االسس اليت تضمنها  االطار مثل عناصر القوائم اؼبالية  و الفرضيات 

                                                 
1

داس  –اوَصبس ، جًعخ دًٍذاد ، يعبٌٍش انًذبسجخ انذونٍخ و االثالغ انًبنً انذونٍخ ، انجواَت انُظشٌخ و انعًهٍخ يذًذ 

  8ص 2008وائم نهُشش ، عًبٌ ، انالسدٌ 
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احملاسبية  و الصفات النوعية دوف اػبروج عليها او االتباف دبا يتعارض معها كالتعاريف مثبل و كذلك عند 

 ؼبعايَت اؼبوجودة قيامو بإجراءات تعديبلت على ا

يقـو بدور  اؼبرشد و اؼبوجو للتعامل مع كافة القضايا اليت يتم التطرؽ اليها بشكل مباشر يف اؼبعايَت احملاسبية  -

الدولية ، و التفسَتات اؼبتعلقة هبا ، حيث تتصف اؼبعايَت خبصوصية الطرح حسب موضوع اؼبعيار ، واليبكن 

ية اؼبعموؿ هبا يف كل اؼبعيار  حيث اف تكرار ذلك يعترب غَت ذي جدوى ، و التطرؽ اذل كافة اؼبفاىيم  احملاسب

 بدال من ذلك يتم الرجوع اليها يف ايطار .

ويف حالة وجود معيار او تفسَت يتعلق بعملية معينة حبد ذاهتا فيجب على االدارة  اؼبؤسسة اف تفعل من  -

ة وطرؽ العرض ، دبا ينسجم مع االطار  اؼبفاىيم  اجتهادىا  الشخصي  يف وضع و تطبيق السياسات احملاسبي

 للمجلس تؤدي  اذل الوصوؿ اذل معلومات  مبلئمة و موثوقة .

مساعدة اؼبستخدمُت اػبارجيُت يف فهم القوائم اؼبالية و اسس اعدادىا  اضافة اذل تكوين  صورة واضحة   -

ة و نتيجة اعماؽبا  و تدفقاهتا  النقدية و التغَتات عن مدى  سبثيل القوائم اؼبالية غبقيقة  اؼبركز اؼبارل للمؤسس

فيها  سوآءا قبل اؼبستخدمُت او من قبل اؼبستخدمُت  غَت اؼبباشرين كاحملللُت اؼباليُت و اعبهات التدقيقية و 

 مساعدة ىيئات التوحيد الوطنية على تطوير معايَتىا الوطنية  –الرقابية 

 طنية كاؼبنظمات اؼبهنية مثل ؾبلستزويد اعبهات الواضعة للمعايَت الو  -

و غَتىا من اؼبنظمات ، اضافة   ASBو ؾبلس معايَت احملاسبة الربيطانية  FASBمعايَت احملاسبة االمريكي 

اذل اغبكومات احمللية اليت تسعى لتنظيم مهنة احملاسبة من خبلؿ  التشريعات احمللية ، باؼبفاىيم احملاسبية  العامة 

حىت يبكن الوقوؼ على االسس اليت اثبتت عليها  عملية  IASBمعايَت احملاسبة الدولية اؼبقبولة لدى ؾبلس 

 اعداد القوائم اؼبالية .
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و ؾبلس معايَت احملاسبة االمريكي   IASBو حاليا يوجد مشروع مشًتؾ بُت ؾبلس معايَت احملاسبة  الدولية 

FASB   حوؿ وضع اطار مفاىيمي مشًتؾ بينهما  دبا يكفل مستقببل جسر الفجوة بُت اؼبعايَت اليت يتم

وضعها من  قبلهما يف كيفية اؼبعاعبة  و العرض و متطلبات  االخضاع ، االمر الذي يكفل يف النهاية قابلية 

 ؼبعايَت احملاسبة األمريكية .اؼبقارنة بُت القوائم اؼبالية اؼبعدة وفقا للمعايَت احملاسبة الدولية و ا

  : العداد و عرض القوائم اؼبالية مكونات  االطار اؼبفاىيمي -3

 العداد و عرض القوائم اؼبالية اؼبواضيع التالية  يتضمن نطاؽ االطار اؼبفاىيمي

 ربديد اىداؼ القوائم اؼبالية  -

 ربديد مستخدمو القوائم اؼبالية و احتياجاهتم  من اؼبعلومات  -

 اؼبالية و طرؽ االعًتاؼ هبا و كيفية قياسها  للقوائمربديد العناصر الرئيسية  -

 ربديد اػبصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  -

 مفاىيم احملافظة على راس اؼباؿ . -

ىيمي جمللس معايَت احملاسبة الدولية ا( يف االطار اؼبف2لقد حددت اؼبادة ) : اىداؼ القوائم اؼبالية 3-1

IASB  اىداؼ القوائم اؼبالية و يبكن تلخيصها فيما يلي 

) و ذلك من خبلؿ   التزاماهتاتقدًن معلومات حوؿ  قدرة اؼبؤسسة على خلق النقدية و قدرهتا على سداد 

 اؼبيزانية و قائمة التدفقات النقدية ( 
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النتائج و جدوؿ تقدًن معلومات حوؿ اداء اؼبؤسسات ) الفعلي او احملتمل ( و ذلك من خبلؿ حساب  -

 تغيَت رؤوس االمواؿ  

و دائما حسب االطار اؼبفاىيمي فاف اؼبعلومات اؼبالية اؼبتضمنة يف القوائم  اؼبالية هبب اف تكوف مفيدة  -

  1لقاعدة عريضة من اؼبستخدمُت يف عملية ازباذ القرارات االقتصادية

                                                 
1
 34شِ صكصبنذً ثوعالو ، يشجع سجق ر 
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تلجا متعددة االستخداـ  اؼبعلومات اؼبالية اليت يتم  : مستخدمو اؼبعلومات و احتياجاهتم من اؼبعلومات 3-2

يف اؼبادة   اىيميفعرضها يف القوائم اؼبالية يف عملية ازباذ  القرارات االقتصادية الرشيدة و لقد حدد االطار اؼب

( منو  عددا من الفئات كمستخدمُت للقوائم اؼبالية  كما  حدد االطار كذلك طبيعة اؼبعلومات اليت 09)

 : ربتاجها كل فئة و ذلك على النحو التارل

 : و ىي اؼبعلومات اليت ربتاجها ىذه الفئة ىي : اؼبستثمرين اغباليُت و احملتلمُت 3-2-1

 تثمرين يف ازباذ قرار شراء و بيع اسم الشركة اؼبعلومات اليت تساعد اؼبس -

و اغبالية  و اؼبستقبلية و اي   اؼباضية اؼبعلومات اليت تساعد اؼبستثمرين يف ربديد مستوى توزيعات البلربح -

  .تغيَت يف اسعار اسهم الشركة

 اؼبعلومات اليت تساعد اؼبستثمر يف تقييم كفاءة ادارة الشركة  -

اؼبعلومات اليت تساعد اؼبستثمرين يف تقييم بسيولة الشركة و تقييم اسهم الشركة  باؼبقارنة مع اسهم شركات  -

 اخرى 

يعترب اؼبوظفُت مورد الشركة اؽباـ ، حيث تبٍت عليهم استمرارية  الشركة و اداؤىا  : اؼبوظفُت 3-2-2

و مبوىا  ألىدافهامعنيوف بكفاءة الشركة و ربقيقها لك فهم ذل وظفُتاؼبو الرضا  باألمندبا يشعرىم  ألعماؽبما

و زيادة مبيعاهتا و ارباحها ، ووجود نظاـ اجور و رواتب و حوافز فعاؿ و يتعدى لك اذل تقييم نظاـ التقاعد  

 1و منافع ما بعد التقاعد اليت يبكن للشكرة اف تقدمها 

                                                 
1
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ير قدرة الشركة اؼبقًتضة على توفَت النقدية و ىم حباجة اذل معلومات تساعدىم يف تقد : اؼبقرضُت  3-2-3

اؼبستحقة عليو يف الوقت اؼبناسب و يف تقدًن عدـ ذباوز الشركة اؼبقًتضة لبعض  الفوائدالبلزمة اصل القرض و 

 احملددات اؼبالية مثل  نسبة الديوف اذل حقوؽ اؼبلكية .

و تعترب ىذه الفئة مصدرا للتمويل و االئتماف قصَت االجل حيث  : اؼبوردين و الدائنُت االخرين 3-2-4

بقدرة  اؼبؤسسة على السداد من خبلؿ نسب السيولة و التداوؿ و كذلك نشاطها و   اىتماماهتمتتعلق 

 من استمرارية و كفاءة و رحبية الشركة . للتأكدالنسب اؼبتعلقة بذلك كمعدالت دوراف البضاعة 

ترب العمبلء شرياف االيرادات و مصدرىا حيث اهنم اعبهة اؼبقصودة  دبخرجات  و يع : العمبلء 3-2-5

اؼبؤسسة  و قدرهتا على تزويدىم بالسلع و   باستمراريةاؼبؤسسة من سلع و خدمات ، لذلك فهم معنيوف 

 اػبدمات 

مدى التزاـ  من التأكدربتاج  ىذه الفئات اذل معلومات تساعدىا يف  : اؼبختلفة بأجهزهتااغبكومة  3-2-6

الشركة  بالقوانُت ذات  العبلقة مثل قانوف الشركات و قانوف الضرائب ، كما ربتاج اذل معلومات تساعد يف 

ربديد الضرائب اؼبختلفة على الشركة و مدى قدرهتا على التسديد  وعرفة مدى اؼبسانبة العاملة للشركة يف 

 االقتصاد  الوطٍت 

االيدي العاملة و تشغيلها و  باستعابو لو اىتمامات ـبتلفة بالشركات منها ما يتعلق  :اعبمهور 3-2-7

منها ما يتعلق بدور الشركات  االجتماعي و التنموي و منها ما يتعلق بسلوؾ  اعبمهور االستهبلكي استنادا 

 اذل جودة ـبرجاهتا من السلع و اػبدمات .
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اؼبالية تتسع لتشمل صبيع من ؽبم مصلحة يف اؼبؤسسة سواءا  ومن اعبدير ذكره اف فئات مستخدمي القوائم

بشكل مباشر او غَت مباشر  و من بُت الفئات  اليت دل يرد ذكرىا  ضمن  االطار  اؼبفاىيمي قبد ادارة 

 اؼباليوف السوؽ اؼبارل اؼبنافسوف ... اخل  اؼبستشاروفاؼبؤسسة احملللوف  و 

اؼبفاىيمي اف تزويد اؼبستثمرين باؼبعلومات اليت وبتاجوهنا باعترباىم اعبهة ( من االطار 10و لقد ورد يف اؼبادة )

ربمبل للمخاطر سليب  معظم ما وبتاجو بقية اؼبستخدًن من   األكثراليت تزود اؼبؤسسة براس اؼباؿ و ىم اعبهة 

 معلومات مالية عامة 

 يستند اليها اؼبستخدموف يف ازباذ قرارهتم ،  و ال يبكن للقوائم اؼبالية اف تؤدي اذل تزويد بكامل اؼبعلومات اليت

كوف اف اؼبعلومات اؼبالية الواردة  يف القوائم  اؼبالية الواردة يف القوائم اؼبالية تبُت االثار لبلحداث  و اؽبمليات 

 السابقة  يف حُت اف القرارات  اليت تتخذ من قبل معظم مستخدمي القوائم اؼبالية تتعلق باؼبستقبل و من جهة

اخرى فاف ما يعرض يف القوائم اؼبالية يف حُت  ما يعرض يف القوائم اؼبالية عي معلومات مالية يف حُت وبتاج 

 .مستخدمي القوائم اؼبالية للعديد من اؼبنعلومات غَت اؼبالية

ة يصنف االطار اؼبفاىيمي الصادر عن  ؾبلس معايَت احملاسب : عناصر القوائم اؼبالية و اساليب قياسها 3-3

عناصر القوائم اؼبالية على اهنا فئات متعددة سبثل العمليات  اؼبالية و االحداث اليت سبت   IASBالدولية 

لدى  اؼبؤسسة  او اليت ينسجم عنها  احداث مستقبلية نتيجة احداث تتعلق بالفًتة اؼبالية اغبالية  و تشمل  

 البلصوؿ ، االلتزامات ، حقوؽ اؼبلكية مصاريف و االيرادات.
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الذي يكوف اكثر فائدة ؼبستخدمي  باألسلوبو هبب اف يتم عرض ىذه العناصر من خبلؿ القوائم اؼبالية 

القوائم اؼبالية و يبكن فهمو من قبلهم لدراسة اؼبعلومات اليت ربتويها ىذه القوائم و ربليلها و زباذ القرارات 

 2بناءا عليها 

 اما اساليب و طرؽ القياس اؼبستخدمة يف اعداد و عرض القوائم اؼبالية فتشمل 

 التكلفة التارىبية  -

 التكلفة اعبارية  -

 صايف القيمة القابلة للتحقق  -

 القيمة اغبالية  -

 القيمة العادلة  -

 القيمة القابلة لبلسًتداد  -

النوعية  للمعلومات  احملاسبة ىي صفات تتميز هبا اػبصائص   : صائص النوعية للمعلومات احملاسبةاػب 2-4

اؼبعلومات اؼبعروضة يف القوائم اؼبالية حىت تكوف اساسا سليما  الزباذ القرارات من قبل مستخدمُت القوائم 

 : اؼبالية و ىي كما يلي

  intelligibilitéالقابلية للفهم   -

  pertinence اؼببلئمة  -

                                                 
1
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  fiabilitéاؼبوثوقة  -

  comparabilitéالقابلية للمقارنة   -

ىي الفرضيات اليت يتم اعداد القوائم اؼبالية دبوجلها فلتحقيق اىداؼ   : الفرضيات العداد القوائم اؼبالية 3-3

 : القوائم اؼبالية هبب اف تعد تلك القوائم  وفق الفرضيتُت  التاليتُت

ا اؼبالية دبوجب اساس االستحقاؽ باستثناء قائمة هبب على اؼبؤسسة اعداد قوائمه : اساليب االستحقاؽ -

التدفقات النقدية و يتطلب اساس االستحقاؽ االعًتاؼ باؼبصروفات اليت زبص الفًتة اؼبالية سواء مت دفعها اـ 

 دل يتم و كذلك االعًتاؼ بااليرادات .

 .اؼبكتسبة سواءا مت قبضها اـ دل يتم ، اي بغض النظر عن واقعة الدفع او القبض 

اليت اعدت القوائم اؼبالية مستمرة يف نشاطها اذل اجل غَت   اؼبؤسسةاي افًتاض اف  : فرض االستمرارية -

ؿبدد يف اؼبستقبل اؼبنظور  اما يف حالة وجود شكوؾ  حوؿ استمرارية اؼبؤسسة او اف لدى  ا......... 

اعداد القوائم اؼبالية على اساس اهنا مستمرة بل  لتصفيتها او تقليص اعماؽبا  بشكل جوىري ، عندىا اليتم

 1التصفية مثبل  كأساس أخر أساسعلى 

لعل اؼبفاىيم اليت اصبح يتم الًتكيز عليها يف مهنة احملاسبة ىي مفاىيم  : مفاىيم احملافظة على راس اؼباؿ 3-6

التاكل و بُت االطار اؼبفاىيمي  وجوه و احملافظة عليو  من  احملافظة  على راس اؼباؿ دبا يقتضى عدـ اؼبساس بو

اؼباؿ  و اؼبفهـو  اؼبادي لراس اؼباؿ  فبموجب اؼبفهـو اؼبارل كراس  مفهومُت لراس اؼباؿ نبا اؼبفهـو اؼبارل لراس

                                                 
1
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اؼباؿ فاف راس اؼبل يبثل صايف االصوؿ او حقوؽ اؼبلكية اما دبوجب اؼبقهـو اؼبادي لراس اؼباؿ فاف راس اؼباؿ 

 االنتاجية للمؤسسة و تتبع معظم اؼبؤسسات اؼبفهـو اؼبارل لراس اؼباؿ عند اعداد قوائمها اؼبالية . يبثل الطاقة
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 خاتمة الفصل الثاني 

احرزت عبنة معايَت احملاسبة الدولية تقدما ملحوظا حىت اصبح اعداد القوائم اؼبالية وفق اؼبعايَت الدولية ضروري  
ملحة و مطلب اساسي على الصعيدين  احمللي و الدورل خاصة على مستوى االسواؽ اؼبالية ، حيث تبُت اف 

اال اؼبؤسسات اليت تطرح االوراؽ مالية على  عبنة معايَت احملاسبة الدولية قد خصت عند اصدارىا للمعايَت
 مستوى تلك االسواؽ ، ضباية غبقوؽ اؼبستثمرين الذين اكتسبوا صفة الدولية يف ظل العوؼبة .

 

 

 

 

 

 

 



 

ال هلل العلي القدير على نعمته اليت ال حتصى منها توفيقي احلمد والشكر 
 هذا العمل . جناز

بالفضل و تقديرا للجميل يسرين أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل  و اعرتافا
األستاذ الكرمي قادري عبد القادر على متابعته املستمرة، وتوجيهاته القيمة، 
وكذلك على ما قدمته يل من نصائح من جهود كانت يل سندا كبريا ألجل 

 إثراء هذا البحث 

 كل من ساعدين من كما ال يفوتين أن أتوجه جبزيل الشكر و امتناين إىل
 قريب أو بعيد. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

اهدي مثرة جهدي املتواضع هذا اىل النبع الطيب كطيبة االرض اىل والديت 
حفظها اهلل و اطال يف عمرها ، واىل روح والدي رمحه اهلل و اسكنه فسيح 

 جنانه 

  : و اىل مجيع اخويت

 أمحد ، هنية ، فاطمة ، حممد ، صارة .

رس اصربينة و فاطمة و كذلك خالت خرية و كل عائلة ف : خاليتو ابناء 
 من قريب او بعيد .

 ربيعة ، سعاد ، هوارية  : وصديقات دريب 
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ظهرت معايري احملاسبة الدولية واتسع نطاق استخدامها نتيجة لتنامي ومشولية نشاطات ورغباهتا يف 

احتواء األسواق الدولية ،وما صاحب ذلك من تعاظم يف حاجة املتعاملني االقتصاديني لتدعيم األمن والضمان 

كيفية إعداد حمتوى القوائم املالية وطريقة الضروريني يف عامل األعمال ،حيث أن تطبيق معايري حماسبة حتدد بدقة  

 عرضها على مجهور دويل غري متجانسا،يوفر من املزايا يربر االنتشار الواسع لتطبيق ىذه املعايري .

ـ ولقد حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع احملاسبة يف املؤسسة االقتصادية ومستحدثاهتا الدولية ،معاجلة إشكالية 

أمهية احملاسبة يف املؤسسة ومزايا استخدام املعايري احملاسبية الدولية وكذا أىداف جلنة  البحث اليت تدور حول

معايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وجتارب بعض الدول للتوافق مع املعايري الدولة 

ة بالغة خاصة عندما تكون املؤسسة بصدد إلعداد التقارير املالية، حيث تكتسي أىداف القوائم املالية أمهي

حتديد مضموهنا وقد أصبحت تتمحور أىداف القوائم املالية حول نقطة أساسية وىي منفعة املعلومات يف 

 اختاذ القرارات من طرف خمتلف الفئات املستخدمة هلا على رأسهم املستثمرين .

ظام احملاسيب املايل ،الذي دخل حيز التطبيق منذ ـ ولقد قامت اجلزائر يف سياق تطبيق ىذه املعايري تبين الن

م ،ىذا النظام املتوافق إىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية سواء من حيث اإلطار 2010بداية سنة 

التصوري ،املبادئ والقواعد احملاسبية والقوائم املالية، من املؤكد أنو حيمل انعكاسات ناجتة عن تغري املمارسات 

يقات احملاسبية، تبعا لتغري مفاىيم ومبادئ وقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب ،وىو ما ينعكس تأثريه على  والتطب

اجلوانب املرتبط باحملاسبة ،واملتمثلة أساسا يف املؤسسات باعتبارىا قاعدة تطبيق املعايري اجلديدة ،والنظام 

ارسة مهنة احملاسبة وتعليمها ،وىو ما جيعل من الضروري اجلبائي املرتبط وثيق بالنظام احملاسيب باإلضافة إىل دم

العمل على تكييف البيئة اليت تشمل ىذه اجلوانب مع متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل ،حىت تتم 

املزايا اليت يوفرىا ىذا األخري وطنيا ودوليا ،وما ذلك من أمهية يف حتقيق توافق البيئة احملاسبية يف االستفادة من 

 اجلزائر مع البيئة احملاسبية الدولية .  



  : فهرس األشكال

 23.......................الدورة المحاسبية في نظام المعلومات المحاسبي  : 10الشكل رقم 
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 المراجــــــــــــــع قائمة 

 قائمة الكتب 

  1979حممد عادل العاقل ، مبادئ التحليل االقتصادي ، جامعة حلب  -

 .1998حممد بوتني ، احملاسبة العامة للمؤسسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  -

  2001حممد يوسف حفاوي ، نظم املعلومات احملاسبية ، دار وائل للنشر ،  -

 صمويل عبدو ، اقتصاد املؤسسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة الثانية  -

 2005زكي حنوش ، مروان ، املسمان ، الرقابة و التخطيط يف املشروع مديرية الكتب و املطبوعات  -

 2006عمر صخري ، اقتصاد املؤسسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية  -

 1993امة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر عبد اهلل بوغابة  ، احملاسبة الع -

 2002عبد النور براىيمي ، اجراءات التسجيل احملاسيب ، الطبعة الثانية  -

 1999عدون دادي ناصر ، احملاسبة التحليلية دار احملمدية ، اجلزائر  -

 1997اجلزائر  صاحل خالص ، املبادئ االساسية للمحاسبة العامة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، -

 ، مكتبة الشركة اجلزائرية ، بودواو ، اجلزائر . 2، اجلزء IAS/IFRSشنوف شعيب ، حماسبة طبقا للمعايري الدولية ،  -

 مذكرات 

  2010بوريسة سعاد ، اثر معايري الدولية يف املؤسسة االقتصادية مذكرة ماجستري ، جامعة  قسنطينة  -

 يات يف االنتاج الصناعي ،مذكرة ماجستري ، جامعة ، معهد العلوم االقتصادية .على كساب االستخدام حبوث العمل -

  2008حواس صالح ، التوجو اجلديد حنو معيري االبداع املايل ، جامعة اجلزائر  -

 ، جامعة صاحلي بوعالم ـ اعمال االصالح احملاسيب يف اجلزاءر و افاق تبين و تطبيق  النظام احملاسيب املايل ، مذكرة ماجسرت -
 2010اجلزائر 

 ميداين بلغيث ، امهية اصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل اعمال التوجيو  -

 الوثائق الرسمية 

  2004الدولية ، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ، 
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 املتعلق باملخطط الوطين للمحاسبة . 29/04/1975املؤرخ يف  35-75االمر رقم  -

 مجالت 

اثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات االردنية على استقطاب االستثمار  االجنيب املباشر  ، اجمللة ،  طاىر  القشي ،
 .2008جامعة الدول العربية القاىرة ، 

 

 مقاالت و ملتقيات 

 2009يوم دراسي ، جامعة قسنطينة ،   IAS/IFRSالنظام احملاسيب املايل و معايري احملاسبة الدولية  -

مرزوقي مرزوقي ، حويل حممد ، ملتقى الوطين حول واقع النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغري و املتوسطة  جامعة الوادي  -
2013  

 مسعود دراوسي ، مكانة النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل املعايري الدولية احملاسبية ، ملتقى جامعة البليدة  -

كتوت عاشور،قورين حاج قويدر ، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب  املوحد يف اجلزائر ، ملتقى دويل حول ، معايري احملاسبة   -
 2008تطورىا و تطبيقاهتا ، حالة اجلزائر ، جامعة مولود معمري تيزي وزو   IAS/IFRSالدولية 

تحوالت  احملاسبة الدولية ، مداخلة مقدمة ضمن فعالية امللتقى شريف رحيان ن فارح زىرة ، املؤسسة اجلزائرية على ضوء ال -
 . 2007الوطين حول املؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية ، جامعة عنابة 
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 مقدمة الفصل األول 

سوف ضلاول يف ىذا الفصل التقرب من بعض ادلفاىيم حول احملاسبة و اعليتها يف ادلؤسسة االقتصادية لذا 
تعترب احملاسبة نظاما يهدف جلمع و ربليل و معاجلة البيانات و توصيل ادلعلومات احملاسبية و ادلالية ادلتعلقة 

ذه ادلعلومات ، وىذا بغرض ازباذ القرارات دبؤسسة معينة اذل اطراف سلتلفة ذلا فائدة  من االطالع على ى
السليمة ، سوآءا تعلقت ىذه القرارات بالتسيًن الداخلي للمؤسسة او تلك اليت تتخذىا االطراف اخلارغلية 

قاعدة من جهة  إلقرار تعاقدىم مع ادلؤسسة ، ولتسيًن العقود السابقة اليت تربطهم معها و ادلستثمرين للطالع 
 م و رروط التسيًن الكفيلة بالرفع من مردوديتها على مكافئتو امواذل
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 المبحث األول: ماهية المؤسسة االقتصادية

 المطلب األول:تعريف المؤسسة االقتصادية 

كما ؽلكن استعماذلا ترمجة للكلمتٌن التاليتٌن   Entrepriseإن كلمة مؤسسة ىي بالواقع ترمجة للكلمة :

:UNDERTAKlNGو FlRM  . 

من الصعب أن ضليط يف تعريف واحد معىن كلمة مثل ادلؤسسة ،فهي مفهوم يتميز بالشمولية وؽلكن أن ينظر 

 إليو من زوايا متعددة .

تطور تعريف ادلؤسسة على مر األزمنة ، سابقا كانت ادلؤسسات تتميز بعمليات السوق، حيث عرفت كمنطقة 

فالحية صغًنة ،تتميز بصغر  كمنطلقاتاألوذل تعرف  تسويقية إلنتاج السلع واخلدمات ،وكانت ادلؤسسات 

حجمها ،وبقدر تكنولوجية صغًنة ،وبعالقات مباررة ورخصية بٌن صاحب ادلؤسسة والعمال وبعالقات 

 ضيقة بٌن الدخل وادلساعلات الشخصية .

 اذباىات:تطور ىذا الوضع حسب كوتا إذل ثالثة 

 ـ اتساع احلجم )التكاثف الدورل اخل...( .

 االجتماعية.رة النزاعات ـ كث

 ادلوارد البشرية ...اخل( . تكلفة، تسيًنـ تعقد أظلاط التسيًن )اقل 

من ىذا ادلنطق اختلفت تعاريف ادلؤسسة عند معظم اخلرباء ونذكر على سبيل ادلثال بعض التعاريف البارزة 

( فتقوم برتكيب perroux( ادلؤسسة مركز لإلبداع ومركز لإلنتاج ، أما بًنو)shumpeter،فعند مشبرت )
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تقنيٌن  ( تتميز ادلؤسسة بتقسيم السلطات وبروز اذليكلGalbraithالسلطات ،أما عند قلربات)

(Technostructure. الذين ؽللكون السلطة ) 

ىناك تعاريف متعددة أعطيت للمؤسسة ،وكل منها يركز على جانب من اجلوانب واالختيار بٌن تلك 

 لى الغرض من استعماذلا واألعلية اليت تعطي لكل جانب من اجلوانب .التعاريف ادلختلفة يتوقف ع

ـ" ادلؤسسة ىي الوحدة االقتصادية اليت سبارس النشاط اإلنتاجي والنشاطات ادلتعلقة بو من زبزين ورراء وبيع 

 1من أجل ربقيق األىداف اليت أوجدت ادلؤسسة من اجلها."

كل مكان دلزاولة نشاط اقتصادي وذلذا ادلكان سجالت   ىيالدورل: ـ"ادلؤسسة كما يعرفها مكتب العمل 

 2مستقلة."

كان رخص مادي أو معنوي ،اليت تتمتع باستقالل مارل يف صنع القرار   قانونية سواءـ"ادلؤسسة ىي كل وحدة 

 وتنتج سلع وخدمات ذبارية ." 

تشكل عالقات وروابط أعوان اقتصادية أخرى ،تتداخل معها يف  اقتصادية واليتـ"ادلؤسسة ىي عبارة عن خلية 

 سلتلف األسواق ."

ـ ادلؤسسة ىي مجيع أركال ادلنظمات االقتصادية ادلستقلة ماليا وىي منظمة رلهزة بكيفية توزع فيها ادلهام 

اح من وراء وادلسؤوليات ،وتتخصص يف إنتاج السلع واخلدمات واليت يتم بيعها يف السواق بغرض ربقيق أرب

 ذلك وؽلكن أن تعرف كذلك بأهنا وحدة اقتصادية تشمل ادلوارد ادلالية والبشرية الالزمة لإلنتاج .

                                                             
 حنىش ، د .مروان انمسمان ،انرقاتة وانتخطيط في انمشروع ،مذيرية انكتة وانمطثىعات ، ،ص . د،زكي 1
 .314ـ  313، ص 1979د.محمذ عادل انعاقم ،مثادئ انتحهيم االقتصادي ،جامعة حهة ،   2
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ـ ادلؤسسة ىي عبارة عن خلية اقتصادية ،وبشرية ،واليت تشكل مركزا مستقل ماليا يف وضع القرار ،حبيث إدارة 

 الشركاء ،وكذلك حسب خصائص كل مؤسسة .ومراقبة ىذا ادلركز تعتمد على رروط تقسيم رأس ادلال بٌن 

ـ"ادلؤسسة ىي الوحدة اإلنتاجية اليت تقوم على أساس العمل اجلماعي للعاملٌن فيها، وادلزودين بادلوجودات 

ادلادية)األصول ادلادية( وبادلوجودات ادلالية )األصول ادلالية( واليت تعود ملكيتها للشعب ،وادلؤسسة تكون 

القتصاد الوطين وتعمل على اصلاز ادلهمة ادلخصصة ذلا وفق خطتها ادلنبثقة من خطة الوحدة األساسية يف ا

الدولة العامة واليت هتدف إذل مزاولة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ادلوسع كما أنو عليها أن تقوم بدور منتج السلعي 

ة إال أهنا تتمتع باستقالذلا من االررتاكي الذي يقوم بتزويد ادلواطنٌن باحتياجاهتم ،ويتم إقامتها من قبل الدول

 1الناحية احلقوقية واالقتصادية."

 المطلب الثاني : تطور المؤسسة االقتصادية وخصائصها 

 الفرع األول: نشأة وتطور المؤسسة االقتصادية

إن ادلؤسسات االقتصادية ادلختلفة اليت نراىا يف الواقع دل تظهر بأركاذلا احلالية من أول مرة بل كان 

لعدة تغًنات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات اليت رهدهتا النظم االقتصادية و االجتماعية ذلك 

واحلضارات البشرية منذ أن سبكن اإلنسان من االستقرار وربضًن حاجاتو ونظرا دلا للمؤسسة من أعلية ودور يف 

اجملتمع ابتداء من اإلنتاج األسري  النشاط االقتصادي للمجتمعات فانو غلدر بنا اإلطالع على تطوراهتا ضمن

 البسيط لغاية ظهور التكتالت والشركات ادلتعددة اجلنسيات .

 

                                                             
 .60ـ  59، ص1984صمىيم عثىد ،اقتصاد انمؤسسة ،ديىان انمطثىعات انجامعية ، انطثيعة انثانية  د.  1
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 اإلنتاج األسرى البسيط :ـ 1

لقد أعترب اإلنسان زراعة األرض وتربية ادلواري من أىم النشاطات وأىم موارد حياتو وذلك تربية 

أستعمل بعض األدوات البسيطة واليت يقوم بنحتها حاجاتو األساسية وادلتمثلة يف ادلأكل وادلشرب وقد 

وربضًنىا كبار األسر،وكان ىذا النشاط يتم داخل األسر ويف احلقوق أو ادلدن ،كما أن التجارة دل تعرف 

آنذاك ،حيث كانت ادلنتجات اليدوية تصنع وفق طلبات معينة من أفراد اجملتمعات وعادة تتم ادلبادلة بادلقايضة 

 تصنع وفق طلبات اجملتمع . بٌن األسر اليت

وأىم احلرف اليدوية اليت كانت سائدة يف تلك األزمنة النجارة ،احلدادة ،الدباغة، والصناعة ادلنتجات اجللدية  

 كالنعال والسروج ،وكذلك الغزل والنسيج وصناعة السالسل.

 ظهور الوحدات الحرفية :ـ 2

ية وارتفاع الطلب نوعا على ادلنتوجات احلرفية بعد أن هتيأت الظهور ادلتمثلة يف تكوين ذبمعات حضر 

من مالبس وأدوات إنتاج ولوازم سلتلفة باإلضافة إذل ظهور وألول مرة عمال بدون عمل أو بأعمال مستقلة يف 

منازذلم كل ىذا أدى إذل تكوين زلالت أو وررات يتجمع فيها أصحاب احلرف ادلتشاهبة من أجل إنتاج 

ًنىم أو أقدمهم يف احلرفة على ركل يغيب فيو االستغالل أو القسوة وىكذا فقد أرياء معينة ربت إرراف كب

 وجدت عدة وررات حرفية للتجار ، النحاسيٌن ، احلدادين ...اخل .

 النظام المنزلي للحرف:ـ 3

أدى ظهور طبقة التجار والرأمساليٌن إذل استعماذلم لعدة طرق من اجل احلصول على ادلنتجات وبيعها يف 

مرضية ومن الطرق ادلستعملة باإلضافة إذل التعامل مع اجملموعات احلرفية ،االتصال باألسر يف ادلنازل ظروف 
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وسبويلهم بادلواد من اجل إنتاجهم لسلعة معينة وغالبات كانت عملية اإلنتاج ادلنزلية مرحلة من مراحل إنتاج 

انت على استعداد لزيادة دخلها بواسطة السلعة وقد وجد التجار سوق العمل خاصة يف األسر الريفية اليت ك

 احرتاف حرفة أخرى إذل جانب الزراعة ،ؽلكنها من تغطية حاجاهتا ادلتزايدة .

وىكذا أصبح وألول مرة عمال حرفيون يف ادلنازل ال ؽللكون سوى قوة عملهم وشلولون من طرف ذبار 

 أصحاب رؤوس أموال وكل منها مرتبط باآلخر ارتباطا نفعيا .

 Manufactureالمانيفاكتورة :  ظهورـ 

إن تراكم التغًنات رهدهتا طرق اإلنتاج احلريف نظرا لتطور األذواق وادلستوى احلضاري من جهة وارتفاع عدد 

السكان من جهة أخرى وكذلك ظهور االكتشاف اجلغرافية ،أدت إذل إثراء طبقة التجار الرأمساليٌن الذين 

لى إغلارىم إذل أرخاص واسر داخل ادلنازل من اجل القيام بإنتاج طلباهتم امتلكوا أدوات إنتاج يدوية فعملوا ع

اليت كانوا يطالبون بتنفيذىا يف أوقات ودبواصفات مناسبة ويف وقت الحق استطاع ىؤالء التجار أن يقوم جبمع 

جهم عدد من احلرفيٌن سقف واحد من اجل أن يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكرب وأن يستعملوا وسائل إنتا

واليت تتكون من أدوات   Manufactureبشكل أكثر استغالال وىكذا ظهرت ادلصانع يف ركلها األول 

بدائية يشتغل عليها العمال بأيديهم و زبضع لتنظيم ؼلتلف عن تنظيم الوحدات احلرفية السابقة إذ أصبح فيها 

ايتها وقد كانت ادلانيفاكتورة تعرب عن صاحب احملل واألدوات ىو ادلشرف على عملية اإلنتاج من بدايتها إذل هن

منعرج حاسم يف تاريخ ادلؤسسة االقتصادية حيث تعترب ركل اإلنتاج اليدوي الذي تولدت عنو ادلؤسسة 

 الرأمسالية فيما بعد .
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 المؤسسة الصناعية اآلتية :ـ  5

أكثر فأكثر ،ولعب  بعد أن توفرت األسباب من اكتشاف عملية موجهة ضلو اإلنتاج الصناعي واتساع السوق

اجلهاز ادلصريف دورا ىاما يف التطور االقتصادي ،ظهرت ادلؤسسات اآللية األوذل اليت كانت فيها وسائل العمل 

اآلتية أن كانت يف ادلانيفاكتورة يدوية ،وحسب تعريفات بعض االقتصاديٌن فان اآللة آنذاك دل تكن سوى 

ل يدوي وعند آخرين فإن األدوات يف احلرف كانت جهاز مكون من رلموعة من األجزاء كانت ذات رك

 تستعمل طاقة زلركة يدوية يف حٌن اآللة ىي أداة تستعمل طاقة زلركة حيوانيا ،أو مائيا،أو من الريح ...اخل .

ويرجع االقتصاديٌن ظهور أول  الوررات أو ادلؤسسات الرأمسالية إذل بداية القرن الثامن عشر أي بظهور الثورة 

اليت كانت بٌن نتائجها ظهور ادلؤسسات الكربى ادلشغلة لعدد كبًن من العمال وكذا بروز تقسيم  الصناعية

 العمل وذبدر اإلرارة أن ظهور الوررات األكثر تطورا كان يف اصللرتا على يد "اركوريخ" يف ميدان النسيج .

 التكتالت والشركات متعددة الجنسيات :ـ 6

االقتصاد الرأمسارل كانت ىناك ضرورة للمؤسسات إلتباع عدة اسرتاتيجيات من خالل التطور الذي رهده 

تتكتل فيما بينها)التكتل االقتصاد( وكذا الدخول إذل األسواق اخلارجية ليس يف صورة موزعة للسلع واخلدمات 

 فقط بل أيضا كمنتج يف أكثر من بلد خارجي وىي ما يدعى الشركات متعددة اجلنسيات .

ادلراحل يتضح لنا أن ادلؤسسة االقتصادية دل تظهر بشكل واحد بل ظهرت بأنواع سلتلفة كل من خالل ىذه 

 منها ذا أعلية واسعة .
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 الثاني :خصائص المؤسسة االقتصادية المطلب

إن ادلؤسسة االقتصادية أينما كانت سواء البلدان ادلتقدمة أو السائرة يف الطريق النمو تتميز خبصائص معينة 

 1: تتمثل يف 

ـ للمؤسسة رخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها حلقوق وصالحيات أو من حيث واجباهتا و 

 مسؤولياهتا .

 ـ القدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة اليت وجدت من اجلها .

وقادرة ـ أن تكون ادلؤسسة قادرة على البقاء دبا يكفل ذلا من سبويل كان وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية ،

 على تكييف نفسها مع الظروف ادلتغًنة .

ـ التحديد الواضح لألىداف والسياسة والربامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أىدافا معينة تسعى إذل 

 ربقيقها : أىداف كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاج ، ربقيق رقم معٌن ...اخل

ك إما عن طريق القروض ،أو مجع بٌن ىذه العناصر  ـ ضمان ادلوارد ادلالية لكي تستمر عملياهتا ،ويكون ذل

 كلها أو بعضها حسب الظروف .

ـ البد أن تكون ادلؤسسة مواتية للبيئة اليت وجدت فيها وتستجيب ذلذه البيئة ،فادلؤسسة ال توجد منعزلة فإذا  

هنا ؽلكن أن كانت ظروف البيئة مواتية فإهنا تستطيع أداء مهمتها يف أحسن الظروف أما كانت معاكسة فإ

 تعرقل عملياهتا ادلرجوة وتفسد أىدافها .

                                                             
 .26ـ  25، ص2006ـ  03د.عمر صخري ،اقتصاد انمؤسسة ،ديىان انمطثىعات انجامعية ،   1



مفاهيم عامة حول المؤسسة االقتصادية والمحاسبة                              الفصل األول  
 

10 
 

ـ ادلؤسسة وحدة اقتصادية أساسية يف اجملتمع االقتصادي ، فباإلضافة إذل مساعلتها يف اإلنتاج وظلو الدخل 

 الوطين ، فهي مصدر رزق الكثًن من األفراد .

 ربر وجودىا أو تضاءلت كفاءهتا ـ غلب أن يشتمل اصطالح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال ادلؤسسة إذا ضعف م

 . : أهداف المؤسسة االقتصادية الثالثالمطلب 

"منذ االستقالل إذل اآلن وعرب سلططات التنمية هتدف السياسة الوطنية لإلنتاج على ادلدى ادلتوسطة وادلدى 

 الطويل إذل :

 ـ االستقالل االقتصادي .

 ـ إنتاج سلع معتدلة الثمن .

 لكٌن احملليٌن .ـ تلبية حاجات ادلسته

 ـ رفع مستوى ادلعيشة ألفراد اجملتمع .

 ـ ربقيق عائد مناسب على رأمسال ادلستثمر أو ربقيق معدل من الربح .

 ـ امتصاص الفائض يف العملة )اذلدف ىو التشغيل الكامل( .

 ـ التكامل االقتصادي على ادلستوى الوطين .

صادرات من الفائض يف ادلنتوجات النهائية عن احلاجات احمللية ـ تقليل الصادرات من ادلواد األولية وتشجيع ال

. 
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 1ـ احلد من الواردات وخاصة السلع الكمالية." 

تسعى أي مؤسسة لتحقيق أىداف زبتلف وتتعدد حسب أصحاب ادلؤسسة ،طبيعة وميدان نشاطها ،تصنف 

 ىذه األىداف إذل األصناف التالية :

 أوال: األهداف االقتصادية 

 يق الربح :أ ـ تحق

يعترب الربح أىم معيار لصحة ادلؤسسة اقتصادية الن استمرار ىذه األخًنة يف الوجود ال ؽلكن أن يتم إال إذا 

استطاعت أن ربقق مستوى أدىن من الربح الذي يضمن ذلا إمكانية رفع رأمساذلا وبالتارل توسيع نشاطها 

لنمو أو احلفاظ على مستوى معٌن من نشاطها للصمود أمام ادلؤسسات األخرى ،خاصة إذا كانت يف طور ا

أو التطور التكنولوجي ،وقبل استعماذلا ىذا الربح احملقق يف تسديد الديون ، توزيع األرباح على الشركاء أو 

 تكوين مؤونات لتغطية خسائر أو أرباح غًن زلتملة .

 ب ـ االستجابة لمتطلبات المجتمع :ـ 1

عرب عملية تصريف أو بيع إنتاجها ادلادي أو ادلعنوي أو تغطية إن ربقيق ادلؤسسة لنتائجها ؽلر 

تكاليفها، وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات اجملتمع )الزبائن( ادلوجودة سواء على ادلستوى احمللي 

الوطين أو الدورل ،فيمكن القول أن ادلؤسسة ربقق ىدفٌن يف نفس الوقت :تغطية طلب اجملتمع و ربقيق 

 اف .األىد

                                                             
عهي كساب ،استخذاو تحىث انعمهيات في اإلنتاج انصناعي)االمثهية في اإلنتاج( ، رسانة ماجيستر غير منشىر،جامعة   1

 .  31، ص 1987انجسائر ، معهذ انعهىو االقتصادية  
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 ج ـ عقلنة اإلنتاج :

يتم ذلك باالستعمال الرريد لعوامل اإلنتاج والتخطيط اجليد و الدقيق لإلنتاج والتوزيع والذي 

 بواسطتو ترفع من إنتاجياهتا .

 د ـ تعظيم قيمة المؤسسة :

 ثانيا : األهداف االجتماعية 

 أ ـ ضمن مستوى مقبول من األجور :

ستفدين األوائل يف نشاطها ،حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم هبا ،و يعترب يعترب العمال يف ادلؤسسة من ادل

ىذا ادلقابل حقا مضمونا وررعا ،إذ يعرب العمال عن العنصر احليوي واحلي يف ادلؤسسة ،إال أن مستوى وحجم 

 ىذه األجور ترتاوح بٌن االطلفاض واالرتفاع حسب :

 ـ طبيعة ادلؤسسة .

 ي يف اجملتمع .ـ طبيعة النظام االقتصاد

 ـ حرمة سوق العمل وغًنىا من العوامل األخرى ادلؤثرة على ادلستوى األجور .

 ب ـ تمكين العمال من تحسين مستوى معيشتهم :

نظرا للتطور السريع اليت رهدتو اجملتمعات يف ادليدان التكنولوجي،أصبحت حاجة العمال إذل تلبية رغباهتم 

ظهور منتجات جديدة باإلضافة إذل تطور احلضري ذلم و لتغيًن أذواقهم ربسنا تتزايد باستمرار،وىذا راجع إذل 
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وىذا ما يدعو إذل عقالنية االستهالك وربسينو بتوفًن اإلمكانيات ادلالية و ادلادية أكثر فأكثر للعامل من جهة 

 وللمؤسسة من جهة أخرى .

 معينة:ج ـ إقامة أنماط استهالكية 

امة بالتصرف يف العادات االستهالكية دلختلف طبقات اجملتمع وذلك بتقدًن تقوم ادلؤسسات االقتصادية ع

 منحات جديدة أو التأثًن يف أذواقهم عن طريق اإلرهار دبنتجات جديدة أو منتجات قدؽلة .

 د ـ الدعوى إلى تنظيم وتماسك العمال :

و أىدافها،تمرة للمؤسسة وربقيق دعوة العمال إذل التماسك والتفاىم ىي الوسيلة الوحيدة لضمان احلركة ادلس

 عادة تكون للمؤسسة أجهزة سلتصة مثل رللس العمال .

 هـ ـ توفير تأمينات ومرافق للعمال :

 : أهمية المؤسسة االقتصادية 4المطلب 

إن وجود ادلؤسسات االقتصادية داخل اجملتمع يف حيز زماين ومكاين غلعلها تؤثر وتتأثر ومن خالل ىذا التأثر 

 لنا أعلية ادلؤسسة االقتصادية وادلصنفة يف ثالثة أنواع أساسية :تظهر 

  االجتماعية.األعلية 

  االقتصادية.األعلية 

  السياسية.األعلية 
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 االجتماعية:األهمية 

إن إنشاء مؤسسات اقتصادية يعمل على توفًن مناصب الشغل وىذا ما يسمح بامتصاص  ـ توفًن الشغل :

البطالة يف اجملتمع ادلعين وزبتلف نسبة توفر الشغل حسب حجم ادلؤسسة ونوع النشاط الذي تنشط فيو وكذا 

 التكنولوجيات يف ىذه ادلؤسسة .

قوة استقطاهبا لليد العامة إذل ادلناطق النائية أو ـ التأثًن على األجور:للمؤسسات دور ىام يف ربديد األجور فب

 قصد ربويل العمال ضلو قطاع معٌن قصد تنميتو وتطويره .

ـ دفع عجلة التغيًن : إن ظهور مؤسسات اقتصادية يف جهات ريفية أو مناطق نائية تعمل على التغيًن والتطوير 

دلرافق العامة كما تقوم ببناء ادلدارس يف ىذه ادلناطق وذلك بإنشاء مساكن للعمال وإعداد الطرق وا

وادلستشفيات وقد يؤدي ذلك إذل ظهور ذبمعات سكانية أو مدن جديدة وىذا ما ؽلكن مالحظتو غالبا 

وكمثال واقعي على ىذا ظهور مدن جديدة بعد أن تكونت مركبات صناعية أو مثل ما حدث يف حاسي 

 مسعود من تغيًن .

 االقتصادية:األهمية 

إذل األعلية االجتماعية اليت سبق ذكرىا للمؤسسة أعلية اقتصادية سبكنها من تغيًن وجهة االقتصاد باإلضافة 

 الوطين وتتمثل يف :

ـ ظهور منشات جديدة ذبارية: إن زيادة عدد السكان يف منطقة أو مدينة يؤدي إذل ظهور مؤسسة أو رلموعة 

م بإعداد منشات ذبارية جديدة لتلبية حاجات العمال من ادلؤسسات االقتصادية اجلديدة وبالتارل ضرورة القيا
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اجلدد وتلبية سلتلف مرافق احلياة الضرورية وذلذا تظهر األعلية ادلتمثلة يف ظهور و دفع حركة تنموية يف 

 ادلؤسسات .

عات ـ التأثًن على االستهالك : إن سياسات البيع اليت تتبعها ادلؤسسة تؤثر على استهالك اجملتمع فزيادة ادلبي

 وتنوعها تؤدي إذل ادلنافسة وبالتارل اطلفاض األسعار من التنوع يف السلع ادلعروضة وىذا ما يفيد الطبقة العاملة 

 األهمية السياسة :

إن ادلؤسسة تعمل على ربط العالقات بٌن الدول عن طريق االستًناد والتصدير قد تكون ادلؤسسة عامل يف 

 التجار.يز بادلتاحة وىذا بطريقة غًن مباررة أو عن طريق التبادل بٌن توطيد العالقات الدولية وجعلها تتم

 المبحث الثاني :

 المطلب األول : مفهوم المحاسبة 

اثبتت الدراسات احملاسبية أن احملاسبة نشأت منذ فجر التاريخ و أخذت تتطور تبعا للتطورات االقتصادية و 

اإلنسان لتسجيل البيانات ادلالية تعود إذل عهد األروريٌن أي حاجات اجملتمع كما أن أول زلاولة قام هبا 

 قبل ادليالد . 3500حوارل 

و أخذت تتطور و تتوسع بعد ذلك بظهور نظام ادلقايضة و ظهور النقود كوسيلة للتعامل بٌن األفراد و أخذت 

رفة ما للتاجر و ما العمليات تتعدى احلدود اجلغرافية حيث أصبح من الواجب مسك الدفاتر و السجالت دلع

 عليو و من ىنا نستطيع أن نستنتج عدة تعاريف للمحاسبة منها : 

: احملاسبة علم يشمل رلموعة من ادلبادئ و األسس و القواعد اليت تستعمل يف ربليل التعريف األول 

ف ىذه يالعمليات ادلالية عند حدوثها و تسجيلها من الواقع إذل مستندات مؤيدة ذلا . مث تبويب و تصن
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كن للمؤسسة أو الوحدة االقتصادية من ربديد ايراداهتا و تكلفة احلصول علة العمليات و تلخيصها حبيث ؽل

زلددة و بيان مركزىا ادلارل يف ىذه اإليرادات و مث استخراج نتيجة إعماذلا من ربح أو خسارة عن فرتة مالية 

 . (1)هناية ىذه الفرتة 

: فهو يعترب احملاسبة على أهنا نظام يهتم بتحديد وقياس و  AAAبينتعريف الجمعية االمريكية للمحاس

توصيل ادلعلومات االقتصادية و ذلك لتمكٌن ادلستخدمٌن من ازباذ القرارات ادلناسبة و يف الوقت ادلناسب 

 فهذا التعريف يعترب أمشل و أدق .

 ، و ىي تعمل أساس نظام ديناميكي دلعاجلةأيضا ىناك من يعترب احملاسبة على أهنا تقنية كمية دلعاجلة ادلعلومة 

 ادلعلومة يف اطار االقتصاد الوطين ككل .

: " احملاسبة يف األساس تقنية كمية لتسيًن موجهة قبل كل ريء لتنظيم  تعريف المخطط المحاسبي الوطني

 ( 2).  و التحكم و التنبؤ حول ظلو و تطور ادلؤسسة و أيضا تستعمل يف دراسة تطور االقتصاد الوطين

 

 

 

 

 

                                                             

 .5، ص 1993" احملاسبة العامة " ، ديوان ادلطبوعات اجلماعية ، اجلزائر ،  عبد اهلل بوغابة -1
 ادلتعلق بادلخطط الوطين للمحاسبة . 29/04/1975ادلؤرخ يف  35-75األمر رقم  -2
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 المطلب الثاني : أنواع المحاسبة 

 :احملاسبة ؽلكن تقسيمها إذل ثالثة أصناف و ذلك على النحو التارل

: و ىي تلك احلسابات القومية ) الوطنية( اجملمعة من لدى كل األعوان االقتصاديٌن  المحاسبة الوطنية -(1

ادلكرسٌن لتدفقات القيم كتتويج لنشاط اجملتمع ادلمثلٌن لو ) الدولة( يف غضون السنة ادلالية الواحدة أو رلموعة 

 سنوات .

العالقات القائمة بٌن سلتلف العناصر أو بتعبًن أخر ىي طريقة لعرض الوقائع و األوضاع االقتصادية و أيضا 

اليت تلعب دور اقتصاديا على الصعيد الوطين حبيث أهنا تعطي صورة كمية على الواقع االقتصادي الوطين و 

تساعد يف الرقابة على صرف أموال الدولة و زبدم اغراض التخطيط بتسجيل عمليات ربصيل و صرف ادلوارد 

 احلكومية .

: و ىي تلك احملاسبة ادلوجهة خصيصا خلدمة غرض أو أغراض ادلؤسسات غًن  المحاسبة العمومية -(2

االقتصادية أي ادلؤسسات ذات الطابع اإلداري و اليت تعود يف وصايتها إذل الدولة أو ىيئتها القاعدية ) البلدية 

 ، الوالية ، الوزارة ....( .

ازنة بٌن اإليرادات و النفقات .... فهي بالتارل زلاسبة و يسميها البعض باحملاسبة ادلوازناتية ألهنا تبىن على ادلو 

متميزة ، تقوم على تسيًن اإليرادات ادلوفرة من طرف الدولة يف ركل نفقات موزعة على االيرادات العامة 

 ( 1)يزمات خاصة .لذلك ربكمها اجراءات و ميكان

 

                                                             
 . 4، ص  2002عبد النور براهيمي ، اجراءات التسجيل المحاسبي ، الطبعة الثانية -1
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 و تنقسم إذل ثالث أنواع  محاسبة المؤسسة :-(3

: و تسمى أيضا باحملاسبة ادلالية أو احملاسبة ادلعمقة ، و تعين تلك االجراءات و الوثائق  المحاسبة العامة -أ

و ادلستندات ادلوجهة دلسايرة نشاط ادلؤسسة على امتداد الدورة ادلالية قصد تقوؽلو و اثبات أثره على مكونات 

 (1)( . الذمة ادلالية للمؤسسة استناد إذل نظام زلاسيب موحد ) دليل زلاسيب وطين

: و يطلق عليها زلاسبة التكاليف ، و كذلك زلاسبة االستغالل فهي هتتم بتقدير  المحاسبة التحليلية -ب(

و ذبميع و تسجيل و توزيع و ربليل و تفسًن البيانات اخلاصة بالتكلفة الصناعية و البيعية و اإلدارية و ىي 

ل على مد إدارة ىادفة  فكل إجراء من اجراءاهتا يهدف إذل تغطية حاجة من حاجات اإلدارة ، فهي تعم

اإلدارة بالبيانات اليت تعتمد عليها يف اإلرراف على تنفيذ ادلهام و تكرس مسعاىا دلسايرة التكاليف ادلوافقة 

تلفة اليت تتعرض للمنتوجات و اخلدمات ادلؤدات كما أهنا ضرورية كأداة إدارية تستخدم يف حل ادلشاكل ادلخ

 وع يوما بعد يوم .ذلا إدارة ادلشر 

تعد احملاسبة التقديرية امتداد للمحاسبة التحليلية أي تعين اعتماد زلاسبة ربليلية  التقديرية :المحاسبة  -ج(

بقيم تقديرية للزمن القادم حيث أهنا تعتمد على تقدير ما سوف ػلدث يف الفرتات ادلستقبلية و منو تقارن 

 .التقديرات دبا أصلز فعال و تستخرج الفرق 

 

 

 

                                                             
 .9 -8 جعسابق،صعبداللهبوغابة،المحاسبةالعامة،مر -1
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 أهمية المحاسبة في المؤسسة  المطلب الثالث :

للمحاسبة مركز و تأثًن مهم يف حياة ادلؤسسة و ما ػليط هبا حبكم أعليتهم و ما ؽلكن أن تقدمو للمؤسسة و  

 تكمن أعليتها فيما يلي :

دورية ـــــــ تزويد و توفًن إدارة ادلؤسسة بكافة ادلعلومات الالزمة ، سواء على ركل تقارير زلاسبية أو قوائم مالية 

 أو غًن دورية .

ـــــــ تليب احملاسبة ضرورات النظام االقتصادي و ادلارل و أيضا القانوين و اجلبائي فباعتبارىا أداة لقياس الذمة 

ابراز أثر ىذا النشاط على  ،تقوًن ىذا النشاط  ،ادلالية للمؤسسة سبكن ىذه االخًنة من : رصد حركية نشاطها

 (1)فة صايف ادلركز ادلارل .مكونات الذمة ادلالية ، معر 

ـــــــ تشكل احملاسبة وسيلة اثبات إداري و قانوين لكل رلريات األحداث على امتداد السنة ادلالية الواحدة و اليت 

 ترتجم بصورة أو بأخرى رلمل العمليات اجملسدة لنشاطات ادلؤسسة سواء يف عالقتها مع نفسها أو مع زليطها 

 زة و ادلتوجة لألىداف السالفة الذكر لن تأيت للمؤسسة إال من خالل :ــــــ إن ادلزايا ادلمي

 ـــــــ ادلسك احملاسيب الدقيق للدفاتر و ادلستندات لتلبية ضروريات النظام القانوين .

 و ادلارل معا . االقتصاديـــــــ رصد و متابعة حركية احلسابات و األموال لتلبية حاجيات النظام 

 بإجراءات ادلسك ذلذه الدفاتر و ادلستندات لتلبية ضرورات النظام القانوين معا .ــــــ التقييد 

 ـــــــ حساب نتائج األداء للتقوًن و فرض الضرائب لتلبية حاجيات النظام االقتصادي و ادلارل و اجلبائي .

                                                             
 . 10، ص  1998محمد بوتين ، المحاسبة العامة للمؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -1
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ع نفسها أو مع زليطها على ــــــ و ىكذا تكتسب احملاسبة أعلية بالغة األثر يف حياة ادلؤسسة سواء يف عالقتها م

 النحو التارل :

عالقتها مع نفسها : من خالل شلارسة عمليات اإلثبات احملاسيب و القانوين جملريات أحداث نشاطها ، و 

 تقوؽلو بصفة مستمرة و متواترة و أيضا رصد حركية األموال .

ادلالية ووضعيتها احملاسبية من حٌن عالقتها مع زليطها : من خالل كشف نتائج النشاط و ابراز تشكيلة ذمتها 

 ألخر لتشكل عناصر تنوير و اثبات جلهات أعليتها :

 ــــــ الوصاية : حبسب ارتباطها اإلداري .

 ـــــ جهاز قضائي : كحجة عند االقتضاء السيما يف حالة ادلنازعات .

 د االقتضاء .ـــــ جهاز الرقابة : السيما مصاحل ادلنافسة و األسعار و أيضا العدالة عن

 مصاحل اجلباية : لفرض الضرائب ادلناسبة دبا يوافق نتائج األداء . ـــــ

 ـــــ اجلهاز احلكومي : تزيده دبعلومات زبص ذبميع احلسابات القومية .

ــــــ بقية ادلتعاملٌن االقتصاديٌن ، كوسيلة جلب أو تنفيذ ) اداة تنوير( يف عالقتها مع الزبائن ، ادلوردين و 

 ( 1)لبنوك.ا

 

 

                                                             
 . 12، ص  1999،  1عدون دادي ناصر ، المحاسبة التحليلية ، الجزائر ، دار المحمدية ، ج -1
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 المبحث الثالث : األنظمة المحاسبية و مراحل الدورة المحاسبية 

 المطلب األول : األنظمة المحاسبية 

إن الطريقة األساسية و اليت تعتمد على الرتحيل من دفرت األستاذ مث مراجعتها يف ميزان ادلراجعة و ىذه 

العمليات اليومية و اليت ربتاج إذل تركيز زلاسب  واحد فقط ؽلكن استعماذلا يف ادلؤسسات الصغًنة اليت 

ال يستهان ا كبًن و عدد مواطين ادارهتا تستخدم عدة زلاسيب ، اما يف ادلؤسسات الكبًنة ، اليت حجم معامالهت

بو فإن ىذه الطريقة ذبدي يف ىذا النوع من ادلؤسسات لذلك توجد عدة طرق للتسجيل و اليت ؽلكن أن 

 يساىم فيها عدد من احملاسبٌن ادلستقلٌن .

 ألساسية ( الفرنسية الدول اليت عمت فيها االستعمال كالطريقة االيطالية ) ىي الطريقة اسنيت ـــــــ ىذه الطريقة 

 ) ىي الطريقة ادلركزية ( االصلليزية ) يومية العمليات ادلختلفة ( الطريقة االمريكية اليومية العامة ، دفرت األستاذ .

 النظام الكالسيكي ) الطريقة االيطالية ( : -1

ــــــ امتدت ادلؤسسة يف تسجيل احملاسيب للعمليات اليومية على النظام الكالسيكي الذي يعتمد على دفرتين 

وحيدين عامٌن علا دفرت اليومية العامة ، و دفرت األستاذ يستخدم النظام الكالسيكي يف ادلؤسسات الصغًنة 

بًنة اليت تتمتع بتنوع يف عملياهتا و احلجم و لكن ىذا النظام أصبح ال يتمارى و حاجيات ادلؤسسات الك

تكرارىا باإلضافة إذل متطلبات التسيًن احلديث أدى إذل اللجوء إذل استعمال دفاتر أخرى شلا يسمح بتقسيم 

 العمل و اعطاء تفاصيل ضرورية للتسيًن خاصة باستعمال الوسائل التكنولوجية . 
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بالتتبع لكل العمليات خاصة إذا كانت كثًنة إن  النظام الكالسيكي ال يسمحعيوب النظام الكالسيكي : -

استعمال النظام لليومية الواحدة و لدفرت األستاذ الوحيد غلدد من قدراتو خاصة عندما يتعلق األمر بادلؤسسات 

 .الكبًنة 

 نظام اليومية دفتر األستاذ ) الطريقة االمريكية ( : -2

خبالف الكالسيكي و الذي يتم فيو مسك احلسابات يف اليومية و دفرت يسمح باحلصول على وثيقتٌن جنبا 

إذل جنب يف نفس الشكل على اليومية ، يتم مسكها على الشكل الكالسيكي على البيان صلد دفرت األستاذ 

 حيث يتم وضع احلسابات يف األعمدة حسب الشكل التارل : 

 و دائن احلساب .ليان ادلبالغ أسم احلساب ادلبالغ متفرقات مدين ـــــــ القيود أو ا

 اليومية دفتر األستاذ :  -

يف ىذا النظام يتم الرتجيل عند التسجيل يف جزء اليومية و تسجيل القيم ادلدينة و الدائنة يف نفس السطر 

 للحساب احلساب ادلدين أو الدائن .

 مزايا اليومية لدفتر األستاذ : -

 ىذا النظام بسيط ألنو يسمح بإجراء عملية الرتجيل مباررة من اليومية إذل دفرت األستاذ . ــــــ

 ــــــ إن مقابلة اليومية مع احلسابات يعطي نظرة راملة على العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة .

و دقيقة بالنسبة  ــــــ إن اجملامع اليت ربسب يف كل صفحة مدين اذن بالنسبة للحسابات تعطي وضعية صحيحة

 للمؤسسة و بالتارل تشمل عملية ادلراقبة .
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 عيوب اليومية لدفتر االستاذ :  -

 ـــــ نظام غًن كامل ألنو يتطلب استعمال دفاتر األستاذ ادلساعدة للموردين بالزبائن .

 ـــــ إن ترحيل اجملاميع يف كل صفحة يتطلب دقة كبًنة .

 ألستاذ يتطلب استعمال سجل كبًن احلجم غًن عملي .ـــــ إن استعمال اليومية لدفرت ا

 النظام المركزي ) الطريقة الفرنسية ( : -3

يرتكز النظام ادلركزي على طريقة التسجيل الدوري عامة الشهر يف دفرت يطلق عليو اليومية العامة و لكن قبل 

ادلساعدة و ىي متعددة وفقا لعدد العمليات اليومية العامة يتم تسجيلها يف اليوميات تركيز العمليات يف ىذه 

اليت هبا ادلؤسسة كل يومية مساعدة للمدفوعات النقدية و يف هناية الشهر يتم ذبميع العمليات يف اليومية 

 العامة بادلوازنات سبسك دفرت األستاذ ادلساعدة .

 مبدأ النظام المركزي : -

 نوعٌن من التسجيالت احملاسبية .ــــــ نستطيع أن نقول بأن النظام ادلركزي يتضمن 

 ــــــ احملاسبة ادلساعدة و اليت ترتكز على تسجيل العمليات يف اليوميات و الرتحيل إذل دفاتر األستاذ ادلساعدة .

ــــــ احملاسبة العامة أين تتم عملية تركيز العمليات يف اليومية العامة مع ترحيل إذل دفرت األستاذ العام و اعداد 

 دلرجعة العام .ميزان ا

 اليوميات المساعدة : -4

 ؽلكن حصر نشاط ادلؤسسة يف دورتٌن رئيسيتٌن علا : 
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 دورة شراء السلع و خدمات تسويقها : -

 ــــــ رراء السلع موجودات أخرى و خدمات .

 ـــــ ادلدفوعات النقدية .

 ـــــ السداد عن طريق البنك .

 دورة المبيعات و تسويقها : -

 عات السلع .ــــــ مبي

 ــــــ ادلقبوضات النقدية .

ـــــ العمليات اليت تدرج ضمن العمليات السابقة تعترب من العمليات ادلتنوعة و تقوم كل مؤسسة خبلق يوميات 

الشائعة االستعمال من قبل مجيع مساعدة تتالءم و طبيعة العمليات اليت يقوم هبا و اليوميات ادلساعدة 

 كالتارل :ادلؤسسات ؽلكن ذكرىا  

 اليوميات المساعدة للخزينة : -1

 : صندوق ادلداخيل  اليومية المساعدة للخزينة -

الصندوق مدين و ىو احلساب الرئيسي و تسجل فيو مجيع ادلداخيل النقدية ،  487ــــ و يكون يف حساب 

 .487 470 70 489 547التاريخ ، رقم ادلستندات البيان ، حسابات مدينة و حسابات دائنة 

 متفرقة دببلغ احلساب .
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 : صندوق النفقات  اليومية المساعدة -

صندوق دائن أي النفقات و ادلصاريف اليت سبت نقدا ، التاريخ ، رقم ادلستند ،  487ــــــ احلساب الرئيسي ىو 

مصاريف متفرقات مبلغ رقم  487 38530 489رقم األستاذ لبيان حساب دائن حسابات مدينة 

 .حساب

 اليومية المساعدة لبنك الدائن : -

 البنك يف طرفو الدائن و تسجل فيو العمليات اليت تؤدي إذل نقصان قيمتو . 485احلساب الرئيسي ىو 

 التاريخ ، رقم ادلستند ، رقم األستاذ لبيان حساب دائن حسابات مدينة .

 مصاريف متفرقات مبلغ رقم احلساب  . 485 489 530

 للمشتريات و المبيعات ألجله ) على الحساب ( اليوميات المساعدة  -2

 اليوميات المساعدة للمشتريات : -

أو أحد فروعو و تسجل فواتًن الشراء اليت دل تسدد قيمتها يف احلٌن ، التاريخ  530ـــــــ احلساب الرئيسي ىو 

.  457 435 530 380 381رقم ادلستند و رقم االستاذ ، البيان حساب دائن حسابات مدينة 

 متفرقات مبلغ رقم احلساب .

 اليومية المساعدة للمبيعات : -

 و تسجل فيو ادلبيعات اليت دل تسدد قيمتها يف احلٌن ، التاريخ ، رقم ادلستند ، رقم 470احلساب الرئيسي ىو 

 متفرقات مبلغ رقم احلساب . 526،  470،  74،70، 547األستاذ البيان حساب مدين حسابات دائنة 
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 اليومية المساعدة الخاصة : -3

مكافئات ساعات : اسم و لقب العامل ، عدد الساعات ، األجر األساسي  اليومية المساعدة لألجور -

اضافية عطل مدفوعة األجر ، أجرة ادلنصب ، تعويضات األجر خاضع للضريبة ، اقتطاع الضمان االجتماعي 

 ، ضرائب على الرواتب و األجور ، األجر الصايف . 

: و تتمثل يف التوحيد الدوري جملاميع اليوميات ادلساعدة يف  توجيه و تركيز العمليات في اليومية العامة -

اليومية العامة و دفرت اليومية ىو من نفس ركل اليومية العامة ادلستخدمة يف النظام الكالسيكي و ؼلضع 

ابط القانونية دلسك الدفاتر احملاسبية تقوم لنفس ركل اليومية العامة ادلستخدمة يف النظام و ؼلضع لنفس الضو 

 :ربيدي ادلدين و الدائن كالتارل برتكيز العمليات الواردة يف اليومية ادلساعدة للحساب اجلاري ال

 /مشرتيات سلع .380ح -

 /اوراق للدفع .583ح -

 / موردين .530ح -

 / ذبهيزات مكتب .245ح -

 / مصاريف التنقالت و االستقباالت . 627ح -

 / بريد و برق ، ىاتف .486 ح -

 ( 1)/ بريد و مواصالت سلكية و ال سلكية .628ح -

                                                             
.  32 -24، ص  1991" المبادئ األساسية للمحاسبة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  الدكتور صالح خالص ، - 1 
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 المطلب الثاني : الدورة المحاسبية 

 تقييد العمليات في سجل اليومية : -1

من القانون التجاري يف اجلزائر على كل رخص طبيعي و معنوي لو صفة التاجر ملزم  09نصت ادلادة  

دبسك دفرت اليومية يقيد فيو يوما بيوم عمليات ادلقاومة أو أن يراجع على األقل نتائج العمليات رهريا بشرط 

 العمليات يوميا .مراجعة تلك ان ػلتفظ يف ىذه احلالة بكافة الوثائق اليت ؽلكن معها 

 و النموذج التارل ؽلثل صفحة سجل اليومية .

 ـــــــ رقم احلساب ، رقم القيد ، رقم صفحة االستاذ ، البيان مدين دائنا .

 / الصندوق مثال :487ح/ ذبهيزات ادلكتب و 245ح -

 دج . 4000دج و دفع قيمتو نقدا  4000ــــــــ رراء أثاث دببلغ 

يف سجل اليومية كافة العمليات احملاسبية يوما بيوم و غلب أن تعزز عمليات التسجيل  دج تسجل 4000ـــــــ 

ىذه بادلستندات حيث ىذه ادلستندات ىي الدليل ادلادي الذي يؤيد وجود عملية سبت فعال و ادلستندات 

عارات الدائنة و سلتلفة األنواع من االيصاالت ) قبض ، و دفع ( القوائم ) بيع و رراء( عقود االغلار ، االر

 ( 1)ادلدينة . 

 الترحيل إلى دفتر األستاذ : -2

اضافة إذل الدفرت ادلذكور ىناك  دفرت ثاين دل ينص عليو القانون إال أنو من الضروري جدا مسكو و ىو سجل 

 األستاذ حيث تفتح فيو صفحة لكل حساب . من ادلمكن أن يأخذ دفرت األستاذ الشكل التارل :
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البيان ، رقم الصفحة اليومية دائن التاريخ البيان ، رقم الصفحة اليومية مدين ، دينار . كما ؽلكن أن  التاريخ ،

ؼلطط احلساب بالصورة التالية : التاريخ ، البيان ، رقم الصفحة اليومية ، الدائن ، دينار ادلدين ، دينار 

 (1).الرصيد

ية الضطهاد أثارىا على احلسابات ادلختلفة يف الوحدة ـــــــ الرتحيل ىو وسيلة لتبويب العمليات احملاسب

االقتصادية و احلساب كما ىو موضح أعاله عبارة عن جدول عن جدول ػلتوي على رلموعة العمليات ذات 

الطبيعة الواحدة ، أن ذبمو العمليات يف حساب واحد يساعد على ربديد أثر ىذه العمليات على احلساب 

حد يساعد على ربديدّ أثر ىذه العمليات على احلساب و معرفة رصيد احلساب ذبمع العمليات يف حساب وا

 يف أي حلظة .

 إن عملية الرتحيل تتم وفقا للخطوات التالية : -

 ـــــ يفتح لكل حساب يظهر بدفرت اليومية صفحة أو عدة صفحات يف سجل األستاذ .

 ات يف سجل األستاذ .ــــــ يفتح لكل حساب يظهر بدفرت اليومية صفحة أو عدة صفح

ــــــ يسجل ادلبلغ يف حقل ادلبالغ ادلدينة إذا كان احلساب يف دفرت اليومية مدينا ، و يسجل يف حقل ادلبالغ 

 الدائنة إذا كان احلساب يف دفرت اليومية دائنا .

عملية يتكون من ـــــ يكتب يف حقل البيان الطرف األخر للعملية أي الطرف ادلعاين ، إذا كان الطرف األخر لل

أكثر من احلساب الواحد فعندئذ يكتفي حقل البيان األستاذ كلمة للداللة على احتواء الطرف ادلعاين على 

 أكثر من حساب واحد .

                                                             
.  2002عبد النور براهيمي ، اجراءات التسجيل المحاسبي ، الطبعة الثانية  - 1 
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 ــــــ يف حقل التاريخ يذكر تاريخ حدوث العملية و كما ىو مثبت يف دفرت اليومية .

 ومية .ـــــــ يف حقل صفحة اليومية يذكر رقم الصفحة الي

 ترصيد الحسابات و تنظيم ميزان المراجعة : -3

كمال ترحيل احلسابات عن فرتة معينة ، قد يصبح كل حساب يف دفرت األستاذ ػلتوي على مبالغ مدينة إبعد 

يف اجلانب ادلدين و مبالغ دائنة يف اجلانب الدائن و لكي نتوصل إذل ربديد رصيد احلساب صلمع طريف 

 اجلانب األصغر من اجلانب االكرب و الفرق ؽلثل رصيد احلساب .احلساب و نطرح 

إن الغرض من ترصيد احلسابات ىو معرفة نتيجة عمليات الوحدة االقتصادية مع الغًن و ماذلا من ديون و  -

 ما عليها من التزامات ، اضافة إذل استعمال األرصدة يف استخراج نتائج أعمال الوحدة من ربح أو خسارة .

ـــــــ يتم مباررة بعد ذلك إعداد ميزان ادلراجعة و ىو عبارة عن كشف أو جدول يشمل على أمساء احلسابات و 

 صايف ارصدهتا أو اجملاميع اليت تظهر يف سجل األستاذ .

 ( 1)تظهر األرصدة ادلدينة يساوي رلموع األرصدة الدائنة .

 

 

 

 

                                                             
 . 34عبد النور براهيمي ، اجراءات المحاسبي ، مرجع سابق ،  -1
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 : الوثائق الشاملة  ثالثالمطلب ال -

ــــــ إن تعدد التدفقات  غلرب ادلؤسسة على استعمال عدد كبًن من احلسابات ، كما أن استعمال احملاسبة  

راملة دلختلف كوسيلة جلمع ادلعلومات غلعل ترتيب ىذه التدفقات ، اذلدف من ىذا الرتتيب ىو اعطاء نظرة 

 ا ادلؤسسة .مستعملي احملاسبة و األعوان االقتصاديون على العمليات اليت قامت هب

 ـــــــ غلب على ىذه ادلعلومات أن تشمل النقاط التالية .

 ماىي النتائج اجلزئية ادلتمارية مع سلتلف ادلراحل ادلكونة الدورة استغالل ادلؤسسة . -

 ماىي النتيجة اإلمجالية ادلستخرجة من النشاط يف فرتة زمنية معينة ؟ -

 ؟ماىي  حالة ذمة ادلؤسسة يف وقت زلددة  -

 ما ىي حركة اموال ادلؤسسة يف ظرف نفس الفرتة ؟ -

 و لإلجابة على ىذه األسئلة البد من مجع و ترتيب مجيع احلسابات حسب ادلعلومات ادلراد استخراجها .

 ـــــ و بعد مجع احلسابات و تصنيفها ؽلكننا اآلن اعداد ثالثة وثائق راملة :

 ل فرتة معينة .: يعطي معلومات حول استغال جدول النتائج -1

 : يبٌن تغًنات ذمة ادلؤسسة يف نفس الفرتة . جدول حركات األموال -2
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: تعطي حالة ذمة ادلؤسسة يف هناية الفرتة ، و من مث فإن حسابات التسيًن تستعمل إلعداد  الميزانية-3

 (1)ادليزانية و جدول حركات األموال . 

 :جدول حسابات النتائج -1

ىو كشف باإليرادات و ادلصاريف ادلتحققة خالل الفرتة احملاسبية و عن طريق اجراء ادلقارنة ما بينهم  

 .(2)اإليرادات و ادلصاريف ( ؽلكن الوصول إذل ربديد نتائج أعمال ادلؤسسة و كذلك صايف الربح أو اخلسارة )

 للمؤسسة إذل نتائج جزئية نذكرىا كما يلي :بعد ادلقارنة بٌن احلسابات التسيًن تنقسم النتيجة اإلمجالية   -

 .: ينتج عن الفرق بٌن مبيعات البضائع ادلستهلكة  الهامش اإلجمالي -

 تنتج عن الفرق بٌن انتاج السلع و اخلدمات ، و ادلصاريف النامجة عن ىذا االنتاج . القيمة المضافة : -

: و ىي الفرق بينن ادلصاريف و االيرادات الغًن مرتبطة باالستغالل اجلاري أو الدورة  نتيجة االستغالل -

 .احلالية 

: و ىي اجملموع اجلربي لنتيجة االستغالل و خارج االستغالل مطروح منو الضريبة  نتيجة السنة المالية -

 على األرباح إن وجدت .

 

 

 

                                                             
 . 33ساسية للمحاسبة العامة و المخطط المحاسبي الوطني ، مرجع سابق ، ص الدكتور صالح خالص المبادئ األ-1

 . 1999،   1عدون دادي ناصر  ، المحاسبة التحليلية ن الجزائر المحمدية ، ج-2
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 : الدورة المحاسبية في نظام المعلومات المحاسبي  11الشكل رقم 

 

 إعداد قائمة التدفقات النقدية  إعداد ادلستندات  ادلؤيدة للعمليات ادلالية 

 

 إعداد ادليزانية العمومية  احملاسبية يف اليومية العامة تسجيل البيانات 

 

 ترحيل و ترصيد البيانات يف األستاذ العام                                     إعداد قائمة الدخل 

 

 إعداد ميزان ادلواجهة األورل                                                   إعداد احلسابات اخلتامية 

 

 إعداد ميزان ادلراجعة ادلعدل                        تسجيل قيود التسوية و اإلقفال يف اليومية             

  

 

 

 . 65، ص  2001نظم ادلعلومات احملاسبية ، زلمد يوسفي خضاوي ، دار وائل للنشر ، المصدر : 
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 خالصة الفصل االول  

انواع ، لقد تناولنا يف ىذا الفصل مفاىيم حول ادلؤسسة االقتصادية و اعليتها و اليت تصنف يف ثالثة 
اقتصادية و اجتماعية و سياسية و تطرقنا يف ىذا الفصل ايضا اذل اعلية احملاسبة يف ادلؤسسة االقتصادية و اليت 

و توفًن ادارة ادلؤسسة بكافة ادلعلومات الالزمة قد تكون على ركل تقارير زلاسبية او قوائم  تكمن يف تزويد
تصادي و ادلارل و ايضا القانوين و اجلبائي فباعتبارىا اداة لقياس مالية ، كما تليب احملاسبة ضرورات النظام االق

 ًنة من صد حركية نشاطها خال... ادلالية للمؤسسة تكمن ىذه اال

 



 مقدمة عامة  
 

 أ
 

انعكست حمصلة التغريات اليت يشهدىا االقتصاد العاملي بفعل تنامي ظاىرة العوملة وثورة االتصاالت احلديثة 

 جعلت،  جديدةعلى أداء املؤسسة االقتصادية ،حيث أصبحت تعرف املعامالت الدولية مفهوما وقواعد 

م على رمو يسري بكفاءة وسرعة عالية ،ذلك ما كان لو بالغ تانتقال املوارد االقتصادية من دولة إىل أخرى ي

األثر على توسيع نشاطات بعض املؤسسات االقتصادية وحتظى معامالهتا حدود الدولة الواحدة ،وأما ىذا 

ك النشاطات على املستوى احمللي والدويل ،من الواقع اجلديد ازداد الطلب على املعلومات املعربة عن حصيلة تل

أجل ترشيد القرارات املتخذة من طرف مستخدمي ىذه املعلومات الذين يشكلون جمموعات خمتلفة وينتمون 

 إىل بيئات غري متجانسة .

الوسائل لإلثبات جتاه الغري كان ال بد على  عوبصفتها أىم املصادر لتوفري تلك املعلومات املطلوبة وأذم

حملاسبة أن تتطور لتتجاوز العوائق اليت تواجو املمارسة احملاسبية ذات البعد الدويل ،حيث أن لكل دولة نظامها ا

احملاسيب الذي تشكل حتت تأثريات ظروف معينة ختتلف عن تلك السائدة يف دولة أخرى ،ومن مثة فإن انتقال 

يف الغالب إىل تغيري أو إنقاص مضموهنا اإلعالمي  املعلومات احملاسبية خارج احمليط الذي مت إعدادىا فيو يؤدي

ليل الكثري منهم وعلى ىذا األساس بدأ ضوينتهي األمر بتمستخدميها، ،واإلخالل بدورىا األساسي لدى 

االىتمام بتوسيع جمال احملاسبة من أجل التصدي للقضايا اليت تطرحها املمارسة احملاسبية على املستوى الدويل، 

 رف باحملاسبة الدولية .وىو ما أصبح يع

 التايل:ودما سبق فإن إشكالية البحث تنحصر يف التساؤل الرئيسي 

 ما مدى أمهية احملاسبة يف املؤسسات االقتصادية وما ىي مستحدثاهتا الدولية ؟

 ومن أجل اإلملام جبميع جوانب املوضوع ميكن االستعانة مبجموعة من التساؤالت الفرعية :

 اسبة يف املؤسسة ـ ما مدى أمهية احمل
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 ـ كيف مت توحيد املعايري يف جمال احملاسبة الدولية 

 ـ مزايا وعيوب استخدام املعايري احملاسبة 

 ـ أىداف جلنة معايري احملاسبة الدولية 

ـ ما ىي مقومات التنظيم احملاسيب يف اجلزائر وكيف مت توافقو مع معايري احملاسبة الدولية؟ وما ىي متطلبات 

 نظام احملاسيب املايل؟تطبيق ال

 أسباب اختيار الموضوع :

 خالل:تتجلى أسباب اختيار املوضوع من 

ـ االصالحات االقتصادية اليت تشهدىا اجلزائر واليت ظهر يف سياقها ضرورة إصالح النظام احملاسيب اجلزائري 

األجنيب وتدعيم السوق ،ىذا األخري أصبح يشكل عائق أمام انفتاح االقتصاد اجلزائري وتشجيع االستثمار 

 املايل .

ـ الرغبة يف إلقاء الضوء على املستجدات اليت جاءت هبا معايري احملاسبة الدولية وانعكاساهتا على املؤسسة 

يف اجلزائر جد مستوى من معايري احملاسبة  احملاسيب املايل الذي تقرر تطبيقواالقتصادية ،خاصة وأن النظام 

 الدولية .

 تناولة للنظام احملاسيب املايل اجلديد والسعي لفتح جمال البحث أمام املهتمني لو .ـ قلة البحوث امل

 أهمية البحث :



 مقدمة عامة  
 

 ج
 

تكمن أمهية البحث يف االجتاه الدويل املتزايدة رمو تطبيق معايري احملاسبة الدولية من أجل احلد من 

غبة يف االندماج يف االقتصاد الدويل املشاكل اليت تطرحها التطبيقات احملاسبية على املستوى الدويل،حيث أن الر 

أمهية ىذا البحث خاصة وأن اجلزائر  رمسي وتزداددفعت العديد من الدول إىل اعتمادىا كمعايري وطنية بشكل 

 تعتمد حاليا تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد املتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية .

حملاسبة وحتديد مالمح التطورات اليت يشهدىا النظام احملاسيب اجلزائري وآثارىا بذلك للتربز مزايا تطبيق املعايري ا

 على املؤسسة االقتصادية 

 أهداف البحث :

 يهدف البحث أساس إىل :

 ـ إبراز أمهية املؤسسات االقتصادية وما مدى احلاجة إىل احملاسبة فيها .

 املؤسسة . ـ إبراز مزايا معايري احملاسبة الدولية يف حتقيق أىداف

 ـ تناول عيوب استخدام تطبيق معايري الدولية على املؤسسات االقتصادية 

 ـ متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل على مستوى املؤسسة 

 منهجية البحث :

 المنهج الوصفي :*

 اعتمدنا على ىذا املنهج عند استعراض اإلطار النظري ملعايري احملاسبة .

 المنهج التحليلي :*
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اعتمدنا على ىذا املنهج عندما نكون يف موضع املقارنة وعلى أساس ما تقدم سيتم تقسيم ىذا 

 البحث إال ثالثة فصول :

حاولنا من خالل الفصل األول تقدمي فكرة عامة حول املؤسسات االقتصادية واحملاسبة العامة وما 

 ة احملاسبية ومراحل الدورة احملاسبية .مدى أمهيتها داخل املؤسسة كما تناولنا من خالل ىذا الفصل األنظم

ـ يف الفصل الثاين تطرقنا إىل معايري احملاسبة الدولية من خالل الوقوف على مزايا وعيوب استخداما معايري 

احملاسبة الدولية ومعوقات تبين الدول هلا وكذا أىداف جلنة معايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية إلعداد 

 لية التقارير املا

وخصصنا الفصل الثالث لتقدمي النظام احملاسيب املايل من خالل عرض املبادئ احملاسبية األساسية 

للنظام احملاسيب املايل ودوافع تبين النظام احملاسيب يف اجلزائر وكذا مقارنة النظام احملاسيب املايل مع معايري احملاسبة 

املايل على مستوى املؤسسة ،إدارة الضرائب وعلى مستوى  الدولية وكذا عرض متطلبات تطبيق النظام احملاسيب

 املهنة والتعليم احملاسيب .

 


