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الحمد والشكس هللا وفقني اهجاش وإجمام هرا العمل املخىاضع فلها لحمد كثيرا طيبا 

 .مبازكا

ل إلى ألاسخاذ املشسف  ما قدمه لي من هصائح " بساهمي عمس"أجقدم بالشكل الجٍص

 .وجىجيهاث ، وعلى جىاضعه وصبره وحسصه على إجمام وإخساج هرا العمل العلمي

ب أو بعيد على إهجاش هره املركسة  في ألاخير أشكس من ساعدوي من قٍس

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلاهداء

 

م الري برل الغالي والىفيس ، ألجل أن أجم مشىازي الخعليمي ،  إلى الىالد الكٍس

ن حتى ًسي هرا العمل ٌشسف على خخامه  .وإهخظس بشىق ولهفت كبيًر

ق الخير والخىفيق مت الحي عبدث دعىاتها لي طٍس  .إلى الىالدة الكٍس

ت ، ًصبىن أجسها وأجس من عمل بها  .وأن ًجعل لهما هرا العمل صدقت جاٍز

وإلى إخىاحي  ، وإلى كل مشاًخي معلمي وأساجرحي ومن كان لهم فضل جلقني العلم 

ب أو بعيد  .الىافع ، وإلى جميع أصدقائي وشمالئي وكل من ٌعسفني من قٍس
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ئن حظليؽ الظىء على عمليت ؤلاصالح اإلاحاطبي في الجصاةس وجحليلها في ظل معؼياث البيئت، وهجاح 

جؼبيم الىظام اإلاحاطبي اإلاالي الجدًد ًسجبؽ بالشسوغ وؤلاحساءاث الكفيلت بظمان عمليت الاهخلال مً 

اإلاخؼؽ ئلى الىظام بشكل حيد، خاصت وأن عمليت ؤلاصالح اإلاحاطبي حاءث في ظسوف غير ػبيعيت هديجت 

اإلاشاكل العدًدة التي حعسفها بيئت اإلاحاطبت في الجصاةس، ومً زم محاولت جلييم ججسبت الخؼبيم ألاوليت للىظام 

ان العمل به با مً طٍس وئن الخحىالث الحاليت التي ججسي في بيئت . اإلاحاطبي اإلاالي بعد خمع طىىاث جلٍس

اإلاحاطبت على اإلاظخىي الدولي وخاصت الخحدًثاث التي جصدز عً هيئت اإلاعاًير اإلاحاطبيت الدوليت للىكىف على 

 .مدي مظاًسة هيئت الخىحيد الىػىيت لهره الخحىالث ومدي جكفلها بالخحدًثاث

مثل ؤلاصالح عمليت مدشابكت ومخداخلت في العدًد مً الجىاهب ، فهى عمليت مخكاملت ال جخجصأ وال  ٍو

للد جم خياز ؤلاصالح اإلاحاطبي الجصاةسي بخغيير . وبالخأكيد هره العمليت لها ملخظياتها وبيئتها وشسوػها

اإلاخؼؽ اإلاحاطبي الىػني الري كيل عىه أهه أصبح ال ٌظاًس اإلاسحلت الاكخصادًت الحاليت بىظام محاطبي مالي 

مبني على أطاض اإلاعاًير اإلاحاطبيت الدوليت التي مً شأنها جلدًم معلىماث جخدم اإلاظخعملين الداخليين 

، وللد مع هرا اللساز اإلاحاطبي الجدًد العدًد مً الجىاهب السةيظيت في البيئت  وألاحاهب على حد طىاء

اث أخىي لظمان  ت فكان البد مً مسافلت الخغيير الحاصل بخغييراث ممازت على مظخٍى اإلاحاطبيت الجصاةٍس

. هجاح العمليت

 :ؤلاشكاليت

للد شسعذ الجصاةس في جؼبيم الىظام اإلاحاطبي اإلاالي كبل تهيئت ألازطيت اإلاىاطبت له مما خلم عدة مشاكل 

 حعلذ مهىت اإلاحاطبت جخخبؽ حتى بعد ؤلاصالحاث التي عسفتها اإلاهىت ، و مىه ًمكىىا صياغت ؤلاشكاليت الخاليت

 ما مدي هجاعت ؤلاصالحاث اللاةمت في مهىت اإلاحاطبت في الجصاةس؟

 

: وئطافت ئلى ؤلاشكاليت الظابلت ًمكىىا أن هؼسح الخاليت

 ما هى واكع مهىت اإلاحاطبت في ظل عمليت ؤلاصالح اإلاحاطبي؟ .1

 ما هي الخحدًاث التي جىاحه مهىت اإلاحاطبت في الجصاةس؟ .2

س مهىت اإلاحاطبت في الجصاةس طمً ئػاز عمليت ؤلاصالح اإلاحاطبي؟ .3  ما هي طبل جؼٍى

 :وبىاء على ما طبم هؼسح الفسطياث الخاليت
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س مهىت اإلاحاطبت وعمليت ئصالح مهىت : الفسطيت السةيظيت -1 جىحد عالكت ذاث داللت ئحصاةيت بين جؼٍى

ىبثم مً هره الفسطيت زالر فسطياث هىعيت وهي  :اإلاحاطبت في الجصاةس ، ٍو

س مهىت اإلاحاطبت وئعادة : الفسطيت الفسعيت ألاولى - جىحد عالكت ذاث داللت ئحصاةيت بين جؼٍى

 .جىظيم مهىت اإلاحاطبت

س مهىت اإلاحاطبت ومظاهمت : الفسطيت الفسعيت الثاهيت - جىحد عالكت ذاث داللت ئحصاةيت بين جؼٍى

 الهيئاث اإلاحاطبيت اإلاهىيت

س مهىت اإلاحاطبت وألاداء : الفسطيت الفسعيت الثالثت - جىحد عالكت ذاث داللت ئحصاةيت بين جؼٍى

 العلمي اإلانهي للمحاطبين

 مبرزاث اخخياز اإلاىطىع -2

 :جخجلى مبرزاث اخخياز مً خالل ما ًلي

  أصبحذ مكاهت مهىت اإلاحاطبت في الىاكع حليت هظسا للدوز ألاطاس ي الري ًيخظس منها أن جإدًه في

مجال ؤلاجصال؛ خاصت ما حعلم باإلخباز عً الىاكع الحليلي ألوشؼت اإلاإطظاث  وبالخالي 

ين اللرًً ًخؼلبهما عالم ألاعمال؛  جحليم الشفافيت وألامان الظسوٍز

  حمىد الىظام اإلاحاطبي في الجصاةس ججاه الخحىالث الاكخصادًت الجدًدة التي مظذ واكع ومحيؽ

اإلاإطظت ، اللرًً أصبحا ًخخلفان عً الظسوف الخاصت التي أعد اإلاخؼؽ اإلاحاطبي الىػني 

وعليت ًيبغي ألًت محاولت لإلصالح أن بأخر بعين الاعخباز هرا الىاكع الجدًد ببعده . اطخجابت لها

 الىػني والدولي؛

  في ظل عاإلايت وشمىليت ألاوشؼت الاكخصادًت للمإطظاث، وفخح ألاطىاق، فان محاوالث ؤلاصالح

د مً فسص اإلاإطظاث في حعظيم مكاطب الاهدماج في الاكخصاد  اإلاحاطبي الجادة كد جٍص

 العالمي؛

  طلظلت الفظاةح اإلااليت العاإلايت اإلاخعللت بالشسكاث اإلاخعددة الجيظياث ، والتي بعثذ مع بداًت

ً الجدل حىل فعاليت ألاهظمت اإلاحاطبيت للمإطظاث في طمان  اللسن الىاحد والعشٍس

 .الشفافيت في الخعامالث اإلااليت؛ خاصت لخلك الشسكاث التي جلجأ لألطىاق اإلااليت

 أهميت اإلاىطىع -3

جخمثل أهميت هرا اإلاىطىع في جصامً معالجخه مع بعع اإلاجهىداث التي جبرل في الجصاةس في ئػاز ؤلاصالحاث 

اللاةمت في مهىت اإلاحاطبت، خاصت جلك التي ًلىم بها اإلاجلع الىػني للمحاطبت زم ئن الخحىالث الاكخصادًت 

 .التي ٌعسفها الاكخصاد الجصاةس

 جحدًد ئػاز الدزاطت -4
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تهخم هره الدزاطت بالىظام اإلاحاطبي ، وبالخص مىطىع ئصالح هرا الىظام في ظل الاججاه الدولي هحى جىحيد 

ؤلاصالح  وعليه فان الاهخمام ألاطاس ي طىف ًىصب على ؤلاػاز العام الري ًحكم مظاز. الخؼبيلاث اإلاحاطبت

خيت . ن الخىض في الخفاصيل الخلىيت إلاىطىع اإلاحاطبت و، ود وهرا مً خالل عىض مخخلف اإلاساحل الخاٍز

. التي مسث بها اإلامازطت اإلاحاطبيت

 أهداف البحث -5

باإلطافت لإلحابت على الدظاؤل ألاطاس ي في ئشكاليت البحث ، واخخباز صحت الفسطياث اإلاخبىاة ، فان هره 

 :الدزاطت تهدف ئلى

خي الري عسفخه جؼبيلاث محاطبت ، على كاعدة مظاًسة الخحىالث  - ئبساش فصىل الخؼىز الخاٍز

ً لألوشؼت الاكخصادًت في العالم؛  الاكخصادًت اإلاخالحلت ، الىاججت عً الخؼىز والاهدشاز الكبيًر

اطخعسض بعع الفسوض واإلابادب اإلاحاطبت التي جلىم عليها وجحدًد مالمحها ، أبعادها  -

اتها خاصت وأنها مىخميت الكخصادًاث مخخلفت ، ومخباًىت البييت والهيكل؛  وأولٍى

اطخلصاء أزاء اإلاهخمين في الجصاةس ، حىل حملت مً اللظاًا اإلاخعللت باإلاحاطبت ، خاصت حىل  -

ً اإلاحاطبيين وؤلاصالحاث الىاحبت ججاههما ئطافت ئلى . اإلامازطت اإلاحاطبيت ؛ الخعليم والخكٍى

الىكىف على زأيهم فيما ًخعلم بمظخلبل جؼبيم اإلاعاًير الدوليت في الجصاةس وآلازاز اإلاترجبت عً 

 .ذللك



 

 

الفصل ألاول إلاطار 

الىظري واملفاهمي 

 للمحاسبت
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 جمهيد 

 

 يمً جلٗبه  اظي ألا اضألاعل إلا٢خهاصي،  ملؿختول ٖلى زانت  ملداؾبت ج٨دؿيها  اتي  ا٨بحرة األهمُت هٓغ 

غ في  ملجاالث مسخل٠ ٘ مسخل٠ جٍُت   ملٗلتمت ج٨دؿيها  اتي  ا٨بحرة األهمُت هٓغ  ألا  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  ملكاَع

 مً  اىٓغيل ظاهبها زال٫ مً  ملداؾبت متيٕت ئلى  اخُغ١ل مً بض ال ٧ان  ملداؾبت، جيخجها  اتي  ملااُت ألا  ملداؾبُت

ت ألا مُض جها ألا مٟهتمها زال٫ خي جُتعل خهُلت هي  لخااُت ٞاملداؾبت أهض ٞها، ألا صألاعها مٗٞغ  ٖبر متر ٦م جاٍع

ت  اٗهتعل  .  ملخالخ٣ت  ابكٍغ

ت  ؾاؾُت  اى٣اٍ مً  اٗضًض ٖلى إلاظابت  اًغألاعيل مً أهه ُٞدبحن  أصعظىاها ألا اتي إلاَاع، هظ  في ألا اًغألاٍع

هاع ألا  ملداؾبت خت٫ل بٗمتمُاث ألا ملخٗل٣ت  ألا٫،  اٟهص يمً  ٠ُ٦ ألا  اؼمً ٖبر  ملداؾبت جُتعث ٠ُ٦ إْل

 . ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت ملؿخٗملي الاخخُاظاث مسخل٠ ٖلى اإلظابت ؾٗذ

 بضأث مغ خص، بشالر  اخجاعيل ألا الا٢خهاصي  اٗاام في خهلذ  اتي  اخُتع ث مسخل٠ زال٫ مً مغث ٞاملداؾبت

ُٟت ُٟت زم  ا٣ضًمت،  اٗهتعل في ٧اهذ  اتي  لخؿاب أألا  اٗض بْت  ألا اختؾ٘ هٓغ   اتؾُى  اٗهتعل في  اخدلُص ألْا

٘ جىٕت ُٟت زم  ملغخلت، هظه في  ملكاَع  ججُب أن  اًغألاعيل مً أنبذ  اتي  ملٗلتماث جىٕت زال٫ مً الاجها٫ ألْا

غها  اتي  ملٗلتماث مؿخٗملي جىٕت ألا ا٨ثرة هٓغ   ملداؾبت ٖليها  . ملداؾبت جٞت

  ملٗلتماث مسخل٠ ئًها٫ ألا ٢ُاؽ خُض مً  ملسخلٟت  اكغ٧اث ألا  ملإؾؿاث  خخُاظاث اخلبُت وكأث ٞاملداؾبت

 قهضث أٖمااها ح٣ٗض صعظت  ػص صث ألا حجمها في  ملإؾؿاث جتؾٗذ ألا همذ ٩ٞلما  ملإؾؿت، هخاةج ألا وكاٍ خت٫ل

 ظاء هىا ألامً  .ٖنها ججُب أن ًجب  اتي  ملك٨الث ألا مجاالتها حٗضص ألا اظا٪  ملت ػيل  اخُتعل ألا  اىمت  ملداؾبت

 :ألاهي عةِؿُت مباخض زالزت ئلى  اٟهص هظ  ج٣ؿُم

 

 للمحاسبت؛ الخاريخي الختطر  :ألاول  املبحث -

 املحاسبيت؛ املبادئ و الفروض :الثاوي املبحث -

 .املحاسبت دور  و أهميت :الثالث املبحث -
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 للمحاسبت الخاريخي الختطر  :ألاول  املبحث

 

 : للمحاسبت الخاريخي إلاطار :املتلب ألاول 

لملسخل٠ل اخُتع ث  ؾخجابت  اٗهتع، مسخل٠ ٖبر الاظخماعي ألا الا٢خهاصي بااخُتعل  ملداؾبت جُتعل  عجبِ

خي جُتعل هدُجت ئال هي ما  اُتم ٞمداؾبت  ملإؾؿت، بِئت ألا مدُِ في خهلذ  اتي لمسخل٠ ٖبر مؿخمغ جاٍع

ل. اٗهتعل

 : ا٣ضًمت  اٗهتعل في -1

ت  لجماٖاث  ؾخسضمخه  اظي الٗض مهاخبا  ملداؾبت ْهتعل ٧ان  ملغخلت هظه في لزبذ خُض  ا٣ضًمت،  ابكٍغ

ت  ابدتر زال٫ مً مبؿِ ق٩ص في  ملداؾبت  ؾخٗما٫ ل3200لئلى حٗتص  اُحن مً ظغ ث  ٦دكاٝ جم خُض . زٍغ

ت بدض ٞغ٢ت َٝغ مً  ٦دكاٞها جم حسجُص آزاع جدمص  ملُالص ٢بص ؾىت ل.جغ٦ُت أزٍغ

اث ألاظضث ٦ظا٪ ت  ملٗامالث ْهتعل ٖلى جض٫ ٢ضًمت ألاآزاع خٍٟغ  أنلٖلى آلازاع جل٪ ٞضاذ ألا ملااُت،  اخجاٍع

 ئلى  مللت٥لًضٞٗه ما ق٩ص في  ملالي الدسجُص ٖملُاث أ٢ضم جٓهغ آلاقتعٍت  لخًاعة مشص ٢ضًمت خًاع ث هىا٥

اث أألا خُت هاث ق٩ص في عألا جب مً ظىتصهم ل.1 مؼعألٖا

اث بٌٗ أْهغث ٦ما  مً أات حلق٩ص في ٧اهذ  ملداؾبُت  اسجالث ٌكبه ملا آزاع  ابابلُت  لخًاعة ًٖ  لخٍٟغ

 ٢اهتنل ألا بدغيللألا٢اهتنل ججاعيل ألا٢اهتنل مضوي ٢اهتنل ًٖ ٖباعة هت  اظي خامتع بي ٢اهتنل أًًا هجض ٦ما ل،2 اُتب

ت هت  ا٣اهتنللهظ  محز مما أًًا ألا  اتص ت٘، ألا الا٢تر ى بأٖما٫ جخٗل٤ ههتم ٖلى جًمً  اظي ظؼ تي  ئظباٍع

غ ٝ ل 3حٗامالتهم حسجُص ٖلى  ملخٗا٢ضة َ 

ل٧اهذ خُض . ملٗابض بمداؾبت ٌٗٝغ ٧ان ما زال٫ مً  اُتهاهُحن، ٖىض ٦بحر  جُتع   ملداؾبت قهضث ٦ما

ص ألا إلا٢غ ى أٖما٫ ٖلى ألاإلاقغ ٝ  اه٩ت٥  ؾخٗما٫ زال٫ مً  ابىت٥ صألاعل جلٗب آهظ ٥  ملٗابض   ملالي،ل اخدٍت

ل. اٗامتلالضألاات  لخؿاباث مغ ظٗت مهمتها  اتي  ملداؾبحن بمد٨مت ٌٗٝغ ما  اٟترة جل٪ في حك٩لذ ٦ما

ً سجالث مؿ٪ ٖلى  ؾغ أظبرث ٣ٞض  اغألاماوي  اٗهض في أما لًخٗل٤ ما أهمها مً  لخؿاباث، اخضألٍا

اث ألا بامل٣بتياث   اتي ألالزانت سجالث في  اُتمي  ادسجُص ًخم ٧ان خُض .أزغول سجالث ئلى باإلياٞت  ملضٖٞت

ا جغخُلها ًخم ل.4زام سجص ئلى قهٍغ

ل

ل

                                                           
ل2003 ٖمان، ألا ةص، ص ع  ملٗانغ،  ملداؾبي  اىمتطط خىان، خلتة عيت ن 1
ل2004 ٖمان، ألا ةص، ص ع إلاٞهاح، ألا  اٗغى ألا  ا٣ُاؽ مجاالث في  ملداؾبُت المماعؾاث  اىٓغيل  اخأنُص مُغ، مدمض 2

3 Nikitine mare et Regent M.O. introduction à la comptabilité, édition ammond colin, paris, 2000, p 06 
4 Degos-jean-juy, la comptabilité, édition dominos flammarions, paris, 1998, p16 
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ملل ا٣غأن خض خُض  ملباصالث ألا  اخٗامالث مسخل٠ حسجُص ئلى  لخاظت ْهغث إلاؾالمي  اٗهغ في ألا  ا٨ٍغ

 ًغؾلهمل اظًً  اٗما٫ ًداؾب "ؾلم ألا ٖلُه هللا نلى"  اغؾت٫ل ٧ان ٦ما ،1 اضًً آًت زال٫ مً  اضًً ٦خابت ٖلى

.لبظا٪  ملغجبُت  ملهاٍع٠ ٧ص ٖلى أًًا ًداؾبهم ألا  اؼ٧اة أمت ٫ لجم٘

اصة في صألاعل آهظ ٥ إلاؾالمُت  اضألاات قهضجه  اظي الختؾ٘ ٧ان أًًا لما٫ بِذ ادؿُحر باملداؾبت الاهخمام ٍػ

ل.ما٫ل ملؿلمحن ابِذ  اغةِس ي  ملتعص حك٩ص  اتي  اؼ٧اة أمت ٫ جدهُص مهاصع اخىٕت هٓغ  طا٪ ألا  ملؿلمحن

 : اتؾُى  اٗهتعل في -2

 مً إلا٢ُاُٖتنللًمل٨ها ٧ان  اتي  ملؼ ٕع اثرألا ث خهغ ٖملُت ٖلى أؾاس ي بك٩ص  ملغخلت هظه في  اتر٦حز جم

، هظه ئًغ ص ث ألا ه٣ٟاث حسجُص زال٫ اض ي  اخت ػنل ٢اٖضة .لٖلى ٌٗخمض ٨ًً ام  ملغخلت هظه في أهه ٚحر  ملؼ ٕع   اٍغ

ل.2 ص ةً ألا مضًً ظاهبحن في  اٗملُت حسجُص ال ألا

ايُاث اخُتعل ٧ان ٦ما   اٗغبُتلباألع٢ام  لخؿابُت  اٗملُاث ئظغ ء اؿهتات هٓغ  ٦بحر صألاعل  ملغخلت هظه في  اٍغ

خماص ٧ان ٦ما 3 لخالي بك٩لها  ملداؾبت اخُتعل  ألالى  اىت ة  ٖخباعها ًم٨ً  اتي ألا  ُٞه حسجص ألا خضلسجص ٖلى الٖا

ما٫لجىٕت ألا اخ٣ٗض هٓغ  ا٨ً ألا  ابىت٥ م٘ أألا  ملتعصًً م٘ أألا  اؼباةً م٘ ؾت ء  اٗملُاث ظمُ٘   لخاظت ْهغث ٖ 

  ؾخٗما٫ ألاجم بٗض، ُٞمال اتخُض باا٣ُض  ملداؾبت ْهغث زم أزغول سجالث ئلى  اسجص هظ  ج٣ؿُم ئلى بٗض ُٞما

اصة ٖلى الضالات مضًً ألا ص ةً مهُلخي ٖلى مغة ألألا٫ل ل.ٖىهغلأي في  اى٣هان ألا  اٍؼ

 جُتعل ألالالا٢خهاصي  اخُتعل م٘ بااخت ػيل جُتعث ٞهي  اخجاعي،  اٗاام مغآة  ملداؾبت حٗخبر مٗلتم هت ٦ما

 الا٦دكاٞاث زال٫لمً المُالص ٖكغ  اشااض ألا ٖكغ  اشاوي  ا٣غهحن في خهلذ  اتي ٞااخدتالث .ٖام بك٩ص  اخجاعة

ت  اخُتع ث في ٦بحر بك٩ص ؾاهمذ  اتي  لجٛغ ُٞت  جُتعل ئلى بضألاعها أصث  اتيل ملٗامالث ألا  ؾت ١ حٗضص ألا  اخجاٍع

ل. ملداؾبت

ا ألا ٧اابىض٢ُت بمضجها  ملغخلت هظه في  ًُااُا  قتهغث خُض  ألا  اخجاعةلٖاام في ٦بحر  جُتع  قهضث  اتي ظُىٞت

ت  ملباصالث  بحن الخجاع مٗبر ل٧اهذ ٞهي  ات٢ذ طا٪ في  ملااُت ألا  اخجاعة في  اٗاام مغ٦ؼ ٧اهذ ٞهي  اضألااُت،  اخجاٍع

.لالمُالص ٖكغ  اغ ب٘  ا٣غنل زال٫ أألاعألابا ألا  ملكغ١ل

تل نضعث ٖكغ  اغ ب٘  ا٣غنل ٟٞي ما٫لألا بدؿُحر مغجبُت مؿاةص حٗالج ل اتيLUCA Pacioliمتؾٖت  ٖ 

ايُاث ٣ت ئلى مغة ألألا٫ل جُغ٢ذ  اتي ألا م 1494 ؾىت  ًُااُا في وكغث  اتي  اهىضؾت ألا  لجبر ألا  اٍغ   ا٣ُضلٍَغ

.ل ملداؾبي  ادسجُص ٖملُت في  ملؼصألاط

                                                           
ل16 م ؾاب٤، مغظ٘ ُٖا؛ بني ٖلي مدمض خُضع 1

2 Deroover R, la comptabilité à travers les ages, bibliothèque royale ALBERT, 1970 
3 Garnier Pierre, la technique comptable approfondie et les comptabilités spéciales, 2émé édition,dunond, paris 1972,pp 21-22 
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 مًلناخبها ما ألا  اخجاعة جُتعل ألا همت هدُجت  ملداؾبُت  اضٞاجغ ئمؿا٥ ألا  ملؼصألاط  ا٣ُض وكأة جغظ٘ ألا هظ 

ت  اٗملُاث في  ملكاع٦ت ألا  اخجاعيل الاةخمان ٖملُاث ٢ُام  ْهغثلخُض أؾاس ي، بك٩ص الاًُااُت  ملضن في  اخجاٍع

 . عباحلمً قٍغ٪ ٧ص ههِب جدضًض ئلى  لخاظت ْهغث خُض  ملدانت قغ٧اث ألا  شخام قغ٧اث

٣ت ئلى جُغ١ل ل اظيSAVONNEل  ال٩اجب مإا٠ وكغ ٖكغ  اؿاصؽ  ا٣غنل زال٫ جم ٦ما  ألا  ادؿضًضلبامل٣انت ٍَغ

ص  ادؿضًض ث   ا٣غنل ألالٖكغ  اؿاب٘  ا٣غهحن زال٫ أهه ئال آهظ ٥، اُتنل ؾت١ل في مؿخٗملت ٧اهذ  اتي بااخدٍت

لjaque SAVARY اٟغوس يل  ا٩اجب وكغ خُض  ملداؾبت مُض ن في ال٨خاباث أ٦بر  ػصهاع  قهض   الظًً ٖكغ  اشامً

 ٦le guide de laخابهل بيكغ لأًًاDELAPORTE اٟغوس يل  ا٩اجب ٢ام ل٦ماLe parfait négociant "بٗىت نل ٦خابا

négociant"ل1 ملاا٪  اتز ماث أنت٫لألا بختيُذ الاهخمام ٧ان  ملغخلت هظه لٟٞي.

ل

 : لخضًض  اٗهغ في -3

لاه ٧ان  اظي  مغ الا٢خهاصي،  ملُض ن في  ا٨بحر  اخدت٫ل ه٣ُت ٧اهذ  اهىاُٖت  اشتعة أن مٗلتم هت ٦ما

 الا٢خهاص،لفي ٦بحرة خغ٦ُت ئخض ر ألا الهىاٖت  ملتز ًض  اىمت زال٫ مً طا٪ ألا  ملداؾبي،  ا٨ٟغ ٖلى  ا٨بحر  زغ

 .طا٪ بٗض هخج  اظي األٞغ ص  ملٗغفي ألا  اٗلمي  ملؿختول العجٟإ هدُجت أًًا

م ا جُتع   ملداؾبت حٗٝغ ام طا٪ ٧ص ٚع  ٖكغ،لخُضل اخاؾ٘  ا٣غنل زال٫ ئال  ملباصب ألا  ٩ٞاع خُض مً ملخْت

 ًخمحز ٧ان  اظيل. لخانص  ا٨بحر الا٢خهاصي  اخُتعل م٘  ملداؾبُت  اٗمص َغ١ل ج٠ُُ٨  اًغألاعيل مً أنبذ

 : اخااُت بالخهاةو

 لخضًضًت؛  اؿ٨٪ مإؾؿاث زانت المإؾؿاث ٦بحر همت  

 لخضًشت؛  اهىاُٖت الا٦دكاٞاث  زغ ٖلى ظضًضة مهاو٘ بىاء  

 ٩ا بحن  ملباصالث جُتعل ُاهُا؛ زانت أألاعألابا ألا أمٍغ  بٍغ

 ص،  ملضو ٖلى زانت  مت ٫ عؤألاؽ ئلى  لخاظت ْهتعل   ملااُت؛  ؾت ١ جُتعل ئلى أصو مما  اٍُت

 أص ء ج٣ُُم يغألاعة ً ص  ملضو ٖلى زانت  ملؿحًر  . اٍُت

 فيل ملؿاهمت قغ٧اث ْهتعل هت ٖكغ  اخاؾ٘  ا٣غنل زال٫  ملداؾبت جُتعل ئلى أصث  اتي  اٗت مص أهم مً ألا

غ ٝ مً  اٗضًض ٧ان خُض  هجلتر ، ت زاعط مً ٞيها  ملؿاهمحن َ   ًدخاظتنلل اكغ٦ت بدؿُحر ج٣تم  اتي  ملجمٖت

ت ت ئٖض ص  ؾخلؼم  اظي  مغ  اكغ٦ت وكاٍ خت٫ل  ملٗلتماث مً ملجمٖت حر ألال ملااُت  ا٣ت ةم مً مجمٖت  جٞت

ت   اصخهُت ألال ملال٥ شخهُت بحن  اٟهص ئلى أصو  ملؿاهمت قغ٧اث ْهتعل أن ٦ما  ملٗلتماث، مً مجمٖت

ت ل2الكغ٦ت  ملٗىٍت

                                                           
1 Saci djelloul, comptabilité d'entreprise et système économique, expérience algérienne, OPU, 1991, p27 

دكاعص 2 ت ٞا٫، مدمض ألااض ئبغ هُم ٧اظُجي،  خمض ٖلي زااض جغظمت ٧اسي، ظا٥ ٦الع٥، ماعجص قغألاٍضع، ٍع ش ص ع  ملداؾبت، هٍٓغ اى، اليكغ،  ملٍغ  2006  اٍغ

ل26 م ،
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ص األمت ٫  ا٨بحرة  لخاظت  ملداؾبت جُتعل في ٦بحر بك٩ص ؾاهمذ  اتي  ؾباب أهم بحن مً أًًا لاخمٍت

لجم أًً  لجضًضة آلاالث ألا  اخجهحز ث أألا  ألااُت  ملت ص ال٢خىاء  اٟترة هظه محزث  اتي  اهىاُٖت  اشتعة مخُلباث

 جت ٦بلحٗض ام  اٟغصًت ألا  اهٛحرة  ملإؾؿاث أن ئط األٞغ ص، أؾهمها ببُ٘ ج٣تم  اتي  ملؿاهمت قغ٧اث ئلى  الجتء

ل. اهىاُٖت  اشتعة مؿخجض ث

لهٓغ  أًًا ألا بُنهم ُٞما نلت أًت  لخاالث مٗٓم في جغبُهم ج٨ً ام  ملؿاهمت قغ٧اث في  ملؿاهمحن ا٨ً

هم ئم٩اهُت ٖضم ألا  ا٨بحر اٗضصهم لحؿُحرلأمتعل جختلى هُئت  هخساب ئلى أصو هظ  ٧ص  اكغ٦ت، أمتعل ادؿُحر جٟٚغ

٤لًٖ ًخم الاجها٫ ٧ان ألا .ٞيها  ملؿاهمحن أألا  ملاا٨حن  شخام ًٖ مؿخ٣لت شخهُت ًٖ حٗبر  اتي  اكغ٦ت  ٍَغ

ت   ملؿاهمحنلألا المال٥ حؿمذ  اتي وكغها ألا باٖض صها  اكغ٦ت ئص عة ج٣تم  اتي  لخخامُت  ملااُت  ا٣ت ةم مً مجمٖت

  ملإؾؿت، بمؿخ٣بصلمغجبُت ٢غ ع ث باجساط اهم حؿمذ أًًا ألا أمت اهم ٖت ةض ألا قغ٦تهم ألايُٗت ٖلى  ات٢ٝت مً

إل بم٣ضألاعهم اِـ أهه بما ألا   لخخامُت  ملااُت  ا٣ت ةملؾالمت مً  اخأ٦ض ألا  اخٟانُص ألا  اضٞاجغ مسخل٠ ٖلى الَا

ل.زاعظُحن ألا مؿخ٣لحن ٢اهتهُحن مغ ظٗحن ئلى  ملهمت هظه ٞأألا٧لذ

ل اظي  اهغ ٕ هدُجت  ملااُت  ا٣ت ةم ألا بالخؿاباث  اخالٖب ألا  اٛل أٖما٫ جؼ ًض هت  اٟترة هظه محز ما ا٨ً

ً بحن ألا  ملؿاهمحن ألا  ملال٥ بحن ْهغ  ات ٢٘لمسااٟت مااُت ٢ت ةم باٖض ص ٣ًتمتنل ٧اهت  خُض  اكغ٧اث، اهظه  ملؿحًر

ت ٖلُه أنُلح ما هت ألا زانت أهض ٝ اخد٤ُ٣ ألا ملهالخهم ادؿخجُب  اكغ٦ت  نٗب  مغل اظي  ات٧اات، بىٍٓغ

ل.أهٟؿهم ًٖل اضٞإ ألا مهالخهم لخماًت باملداؾبحن زانت مىٓماث حك٨ُص  ؾخضعى مما  ملغ ظٗحن مهمت مً

٨ُت  ملخدضة  اتالًاث في زانت  اهىاُٖت  اشتعة  هدكاع م٘ ألا  مال لخضًضًت  اؿ٨٪ قغ٧اث جُتعل ألا  مٍغ

 ئلى ألا قٟاُٞت ألالمهض ٢ُت أ٦ثر مداؾبت ألاظتص ئلى  لخاظت ْهغث  اكغ٧اث هظه أؾهم ٖلى  اُلب  ػصًاص ئلى أصو

  ملخدضة  اتالًاثلمؿختول ٖلى المداؾبحن  اضألالي  ملإجمغ  و٣ٗاص جم 1904 ؾىت في خُض .أ٦ٟاء أ٦ثر مداؾبحن

٨ُت  ظضألا٫ل أألا  هملهي  ملحز هُت ٧اهذ ئط  بما ًخٗل٤ ُٞما زانت آهظ ٥  ملداؾبت مك٨الث في الىٓغ  مٍغ

٨ُت  لجمُٗت حك٨ُص جم ألا  اىدُجت،   اتالًاث في  ملنهيلالمداؾبحن  اخىُٓم باٖخباعها  اٗمتمُحن المداؾبحن  مٍغ

٨ُت  ملخدضة ٩ي  ملداؾبحن مٗهض ئلى  ؾمها ٚحر  اتي  مٍغ لل11916 ؾىت في  مٍغ

٨ُت  لجمُٗت حك٨ُص أًًا جم 1916 ؾىت في ألا غلٖلى ع٦ؼث  اتي  لجامٗاث في  ملداؾبت ملضعس ي  مٍغ  جٍُت

ت بمجا٫ الاهخمام صألانل  اضع ؾُت  ملىاهج ألا  ابر مج ت هدُجت ألا  ملداؾبت، هٍٓغ  ألاظهذ  اتيلمًلالاهخ٣اص ث ملجمٖت

  لخاعظُت األَغ ٝلمٛلُت ألا مٗلتماثلمًللت ج٣ضم ألا  ملإؾؿاث ئص عة لخضمت حؿعى أجها خُض مً  ملداؾبت ملهىت

ل . ملإؾؿت ًٖ

٨ُت  اٟضع اُت  اهُئت  ج٣ٟذ 1932 ؾىت في أهه ٦ما ت  مٍغ لSEC ملااُتل  ألاع ١ بتعنت ٖملُاث ٖلى  ملكٞغ

٨ُحن  ملداؾبحن مجم٘ م٘  جهاالتها زال٫ مً ت ئعؾاء يغألاعة ٖلى  مٍغ  ًم٨ً  اتي  ملداؾبُتل  ملباصب مً مجمٖت

                                                           
دكاعص 1 ل28 م ؾاب٤، مغظ٘ آزغألان، ألا قغألاٍضع ٍع
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 مماعؾت في ؾاةضل٧ان  اظي  اخىاؾ٤ ٖضم ألا الازخالٝ ألا  اخباًً ٖلى ال٣ًاء طا٪ ألا  اٗام،  ا٣بت٫ل جل٣ى أن

 . ملإؾؿاثلحٗضها  اتي  ملااُت ال٣ت ةم  لخاعظُت المغ ظٗت ٦أؾاؽ  ؾخسض مها ًم٨ً ألا  ملداؾبت

ت، ألا اىدُجت  اخ٩لٟت ؾٗغ خؿاب جتخُض بٟغى 1939 ؾىت ٞغوؿا في  اًغ ةب ئص عة ٢امذ ٦ما   اتي ألال اؿىٍت

 :ل 1ئلى بٗض ُٞما أصث

 1942 اؿىت  اٟغوس ي  ملداؾبي  ملسُِ ْهتعل  

 1947 ؾىت في  ملداؾبحن  لخبر ء مه٠ ئوكاء  

 لى  ملجلـ ئوكاء  ؾىت في  اٟغوس ي  ملداؾبي  ملسُِ بخٗضًص ٢ام  اظي 1947 ؾىت في المداؾبت ٖ 

 1982 اؿىت  ملداؾبي  ملسُِ بٓهتعل ؾمذ  اظي 1957

 بااٗملُاثلجظ٦حره ٖلى  اخاظغ حؿاٖض أص ة ٧اهذ جُتعها بض ًت في  ملداؾبت أن  ؾخسالم ًم٨ً ؾب٤ مما

  ايكاٍ ٧ان ٖكغل اؿاصؽ  ا٣غنل ٢بص أي  ملغخلت هظه في أهه باٖخباع  اٛحر ججاه ٖلُه ما ألا اه ما ألا بها ٣ًتم  اتي

 أألالى ْهتعل ألالٖكغ  اشامً  ا٣غنل بض ًت م٘ ألاا٨ً ٖاةلُت، ألا ٞغصًت مإؾؿاث ق٩ص في  اؿاةض هت  اخجاعيل

  جها٫ مكا٧ص جيكألٞلم  ملاا٪ مهام مً إلاص عة ٞب٣ُذ  لدجم نٛحرة جب٣ى طا٪ م٘ ا٨نها  اهىاُٖت  ملإؾؿاث

بت ٧اهذ ٞاإلص عة   ا٣غنل ألا ٖكغ  اخاؾ٘ل ا٣غنل زال٫ ئال  ملداؾبت هٓغة جختؾ٘ ام ألا  اخىُٟظ مهالح مً ٢ٍغ

 جدضر  اتي  اٗملُاث ع٢ابت ألالمخابٗت في حؿاٖض مٗلتماث ئلى  لخاظت ْهغث ألا  اهىاٖت  ػصهاع ٖىض  اٗكٍغً

  ملغخلت هظه في أهه ٦ما إلاص عة، ألال اٗمص هُا١ الحؿإ هدُجت الاجها٫ ٖملُت ح٣ٗض ئلى أصو ما  ملإؾؿت ص زص

.ل2حٛحر ث مً ٖليها ًُغأ ما ألا  ملاا٪لزغألاة ب٣ُاؽ  ملداؾبت ٢ُام ٌٗني بما  ملل٨ُت خ٣ت١ل ٨ٞغة وكأث أًًا

 مً أ٦ثر أؾاس ي بك٩ص  ملُض وي  اٗمص ألا  ملماعؾت مً جُتعث ألا وكأث  ملداؾبت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً هىا مً

 أن أي مغخلت، ٧ص في ألا  اٟتر ث مً ٞترة ٧ص في مُٗىت خاظاث اتظتص هدُجت ٧اهذ بص  ٧اصًمي ألا  اٗلمي  ابدض

ت ؾب٣ذ  ملداؾبُت  اخ٣ىُت   اخُتعل ألا  اىمت م٘ باملت ػ ة جُتعث  ملداؾبت أن وؿخيخج ٦ما . ملداؾبُت  اىٍٓغ

ت جأزغث  ملداؾبت أن هجض اظا٪ الا٢خهاصي اث مً بمجمٖت ل.متظتصة ٧اهذ  اتي  زغول  اٗلتم ألا  اىٍٓغ

خماص جُتعث  ملداؾبت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً ئطن خحن مً ٧ص ٖلى بااٖل ت ألا  اخُب٣ُُت  اؼ ألٍا  ًم٨ً ما ا٨ً  اىٍٓغ

تل ملداؾبت ٖىت ن جدذ 1922 لؾىتpattonل  صع ؾت حٗخبر خُض .أبُأ ٧ان  اىٓغيل ه٩ُلها أن هت ٢تاه   اتي هٍٓغ

 في  ابدتر جت اذ طا٪لبٗض للزم3 لخالي  ات٢ذ في  ملخض ألاات  ملداؾبُت  اٟغألاى ألا  ملباصب مً  اٗضًض ٖلى  قخملذ

ت ٨ُحن  ملداؾبحن مجم٘ ٣ٞام  ملداؾبت هٍٓغ   اىٓغيل  ملجا٫ بااضع ؾتلوكغ ثلجدىاألا٫ل ألا بدتر ٖضة بيكغ  مٍغ

بهال ٢ام  اتي  اضع ؾت مً م٘لأههلمؿختحى  ملداؾبُت  ملباصب ئلى ًخُغ١ل ميكتع  1936 ؾىت ٞأنضع المداؾبت

                                                           
1 Nicolas Praquin, Jacques Richard, Séminaire sur les normes comptables, ATELIER 1 – L’émergence desلnormes,لuniversite paris 

dauphin, France, 2004 
ت،  لجضًضة؛  لجامٗت ص ع  ملااُت،  ملداؾبت في مخ٣ضمت صع ؾاث  مل٩اعم، أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 2 ل12مل ، 2006 إلاؾ٨ىضٍع
ت  لخُالي، هاجي ألااُض 3 ل45-44مل م ، 2007  اضهماع٥،  ملٟختخت،  اٗغبُت  ٧اصًمُت  ملداؾبت، هٍٓغ
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pattonاثلاضع ؾت مً  اٗضًض  اضع ؾاث هظه مسخل٠ ًٖ ،ٞىخج 1922 لؾىت ت  اىٍٓغ  ا٨ً  ملداؾبُت،  اىٍٓغ

اث هي ألا أال زالزت هي  هدكاع  أ٦ثرها ألا أقهغها اث  اىٍٓغ تل اتنُٟت،ل اىٍٓغ اث ألا  ملُٗاٍع ت  اىٍٓغ  1 اخٟؿحًر

ل

ت صع ؾت مىاهجل: ملُلبل اشاويل  :ل ملداؾبُت  اىٍٓغ

 ٖبرل زحرة هظه جُتعل هدُجت  ملداؾبُت  ملماعؾاث في  ا٣هتعل اخٗالج ظاءث  ملداؾبي  اخىٓحر ٖملُت ئن

غ ٦مىهج ئاُه ٌؿدىض المداؾبت مخ٩امص ئَاع بتي٘ ألاهظ   اؼمً،  ٢ض  اتي المكا٧صل لخلت٫ل ألائًجاص  ملماعؾاث اخبًر

ت ًٖ  اىٓغ ٞبٌٛ حٗتريها، اث ظمُ٘ جخًمً أن ًجب الضع ؾت  ملسخاعة  اىٍٓغ  ًم٨ً  اتي  ملىهجُتل اىٍٓغ

  هض ٝ بخدضًض ًبضألالاؾخيباَي ٞاملىهج ،2ألاالاؾخ٣غ ء الاؾخيباٍ مىهج  اضع ؾت مىاهج أهم ألامً .بها  زخباعها

  اٗلم هدت  اٗمص مًلًىُل٤ ٞهت  اٗملي، الخُب٤ُ ٦أؾاؽ ج٣ضم مى٣ُُت مباصب  قخ٣ا١ منها ًخم  اتي ألا ملؿلماث

 ألا اخد٤٣  ات ٢٘ الزخباع ألا ملالخٓتل اخجغبت ٖلى أؾاؾا ٌٗخمض ٞهت الاؾخ٣غ ء مىهج أما  اٟغألاى، هدت  ملباصب ألامً

خماص ألاطا٪ل اٟغألاى هدت  ملباصب ألامً  اٗمص هدت  اٗلم مً ًىُل٤ ألاهت .صخخه مً  .ألا ملى٤ُ  ا٣ٗص ٖلى بااٖل

ت ٟهالن ًم٪ خُض ،  ملداؾبي  اخىٓحر مجا٫ في  ملسخهحن آع ء خؿب حٗاٍع٠ ٖضة  ملداؾبُت ٞىٍٓغ  بأجها حٍٗغ

ت" ت أجهاللأي3 ملداؾبُت  ملماعؾاث في مُب٣ت جىُٓم  ٢ص أألا أ٦ثر مجغصة أ٩ٞاع،ألامٟاهُم مً مجمٖت  قاملت مجمٖت

ها في حك٩ص  اتي ألاإلاظغ ء ث ألا ملباصب ألا ملٟاهُم الاٞتر ياث مً  . ملداؾبت ٖمص في ئاُه ٌؿدىضلٖاما ئَاع  مجمٖت

اث بحن ٞمً ل:هجض  ؾخٗماال  ٦ثر  اىٍٓغ

  اخضعطلفي ٍَغ٤ ًٖ  ا٣ُاؽ ألا الاؾخضال٫ ٖلى ًغج٨ؼ  اضع ؾت مىاهج مً  اىٕت هظ  :الاؾخيخاجي  ملىهج .1

  اٟغألاىل ملداؾبُت ألا  هض ٝ ألاي٘ مً  ملداؾبُت  اٗملُت جبضأ خُض . لخام ئلى  اٗام مً  اخدلُص

٣الإلظغ ء ث  ملداؾبُت  اخُب٣ُاث ٖليها حؿدىض  اتي  ملٗاًحر ألا  ملداؾبُت  ملباصب منها حكخ٤  اتي  ألا ألٞا

 جيخهي ألا ألال ملباصب  اٟغألاى ألا  هض ٝ مً ًبضأ حؿلؿص ٩ًتنل بما . ٢خهاصًت ألا مهىُت ألا ٢اهتهُت مدضص ث

 . اٗملُت  اخُب٣ُاث ألا إلاظغ ء ث ئلى

 ألا باملإؾؿت،لجدُِ  اتي باابِئت  ملخٗل٣ت  ملداؾبُت  ملٟاهُم ٌكخ٤  اٗامت األهض ٝ نُاٚخه زال٫ مً ٞهت

  اتي الا٢خهاصًت ألا  ملااُتل اٗملُاث ًٖ الخٗبحر حؿخٗمص ؾٝت  اتي  ملداؾبُت  اخٗاٍع٠ ألا  ملهُلخاث ًً٘

ل. ملإؾؿت بها ج٣تم

ً  ملى٣ُي  اخ٨ٟحر ألا  ا٣ٗص ٢ت مه  ملىهج هظ  بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً ئطن  بىاء في مخ٩امصلألا قامص ئَاع اخ٩ٍت

ت  هص أًًا .باا٣ُاؽ زانت  ملغجبُتل اىخاةج نض١ ألا ؾالمت ٖلى صاُص ألاظتص ٌٗني ال هظ  ا٨ً  ملداؾبُت،  اىٍٓغ

 ٚحر ج٩تنل ؾٝت طا٪ بٗض مً جأحي  اتي إلاظغ ء ثلٞان ئال ألا  هض ٝ أألا  اٟغألاى أخض زُأ ئزباث  ملم٨ً مً

                                                           
1 Colasse Bernard: Théories comptables, edition Economica, Paris, 2000, p 12 

ت في م٣ضمت  اى٣ُب، ٦ما٫ 2 ل373-372مل م ألا ةص، ص ع ٖمان،  ملداؾبت، هٍٓغ
3 Colasse, B, comptabilité générale: PCG 1999 et IAS, 2001, p 61 



اعل اىٓغيلألا ملٟاهميلالمداؾبتل اٟهصل ألا٫ل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللإلَا

8 
 

خماص  لخهت٫ل ًم٨ً أهه ٌٗني هظ  .ص٣ُ٢ت  ا٨ً  ملداؾبُت  ملباصب ألا  اٟغألاى مً  اٗضًض ٖلى  ملىهج هظ  لىلبااٖل

ل. ملباصب في ٦بحرة ٦ثرة ًسل٤ ممال ملُض وي  ات ٢٘ في مجغبت ٚحر

ت بىاء في  ملىهج اهظ   ابض ًت ه٣ُت :الاؾخ٣غ تي  ملىهج .2  التنت٫لئلى  ملكاهض ث مً جبضأ  ملداؾبُت  اىٍٓغ

 جخم بدُضل. اٗام ئلى  لخام مً ًىُل٤ الاؾخيخاجي  ملىهج مً  ا٨ٗـ ٖلى هت ألا  اٟغألاى، ألا  ملباصب

ت ٢ُاؽ ألا مالخٓت   ملمحز ث  لخهاةولألا ألا  اهٟاث ط ث  لخاالث ججمُ٘ ًخم زم  لخاالث مً مجمٖت

 .1بُنها جغبِ ٖال٢اث بتظتص ٣ًخط ي بما  ملخمازلت

غة  ملداؾبُت  ملٗلتماث مٗاًىت ألا مالخٓت اخخم  أظصلمً زاهُت مغخلت في ج٣ُُمها ألا جدلُلها اُخم  ملخٞت

ً ئلى  اتنت٫ل  في ألا  اخجغبت ألال ابدض زال٫ مً االزخباع بٗض ُٞما جسً٘ ؾٝت  اتي  اٟغيُاث ألا  ملباصب ج٩ٍت

 ئٖض ص في  ٖخماصها ألا  ؾخسض مهالًم٨ً ألا م٣بتات ٦مٗاًحر  ٖخماصها ًم٨ً هجاٖتها ألا هجاخها أزبدذ ئط  ما خاات

ل. ملااُت  ا٣ت ةم

  اٗملُاث مًل اٗضًض أن ئط ٖليها ٌٗخمض ألا ًغ٦ؼ  اتي  اٗملُت  اهبٛت هي  ملىهج اهظ   ملمحزة  اهٟاث مً ألا

 ما ا٨ً . ملإؾؿاثلألا ٢٘ ٖلى ججُب ألا حؿخجُب ألا  اٗملُت  لخُاة حؿاًغ أن طا٪ ٢بص بض ال مباصب جهبذ ختى

 مُٗىت مإؾؿت بها ج٣تم  اتي  خض رلألاجدب٘ باملالخٓت ٣ًتم  اظي  اصخو ألا٢ٕت ئم٩اهُت هت  ملىهج هظ  ٖلى ٌٗاب

 ٖنها هخج  اتي ألا ٢لُلت، بها ٢ام  اتي  ملكاهض ث أألال ملالخٓاث ج٩تنل أن ئم٩اهُت ئلى باإلياٞت  اخدحز أألا  لخُأ في

 ما . ملهمت  اٗملُاث ٖلى جغ٦حزها اٗضم  ات ٢٘ ًٖ بااًغألاعةلحٗبر ال أألا زاَئت ج٩تنل ٢ض  ؾخيخاظاث ألا زالناث

ل.أزغول مإؾؿاثلٖلى حٗمُمها ئم٩اهُت ٖضم ٖنها ًيخج

ت بىاةه ٖملُت في  ملىهج هظ  ًغج٨ؼ : اٗلمي  ملىهج .3   ملى٤ُلألا  ا٣ٗص ٖلى أؾاس ي بك٩ص  ملداؾبُت الىٍٓغ

 الاؾخضال٫لأؾلتب ُٞدب٘ . ملداؾبُت  ملٟاهُم ألا المباصب  ملى٣ُي الاؾخيباٍ ألا الاؾخضال٫ أؾاؽ ٖلى

 . ؾخ٣غ ئهالزال٫ مً أألا  ملداؾبُت إلاظغ ء ث ألا  ملباصب ألا  ملٟاهُم ألا  ٩ٞاع  ؾخيباٍ ئلى ٣ًتص  اظي

 ئلى  ملداؾبتلحؿعى  اتي  ملداؾبُت  ملك٩لت جدضًض زال٫ مً  اٗلمي الاؾخ٣هاء ألا  ابدض زُت ث ًدب٘ ٞهت

 جدلُلها اُخم  ملٗلتماث ظم٘لًخم زم  اٟغيُاث جتيُذ زم  ملداؾبت مً  ملىخٓغة  هض ٝ مسخل٠ ألاي٘ أي خلها

٣ا ج٣ُُمها ألا  مسخل٠ ألا  ملباصب ألا  اٟغألاى ألا  ٩ٞاعلألا المٟاهُم  ؾخيخاظاث ئلى التنت٫ل  اٗلمُت المىهجُت ألٞا

.ل2هجاٖتهالألا ٞاٖلُتها ئزباث بٗض حٗمُمها ًخم زم  ملداؾبُت إلاظغ ء ث

ت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً  ألال ٩ٞاع ًٖ بااخٗبحر  ملداؾبُت ال٣ت ٖض قغح ألا جٟؿحر ئال هي ما  ملداؾبُت  اىٍٓغ

  اغظٕتلًخم أؾاؽ ألا  ملداؾبُت،  ا٣ت ٖض ألا  اخُب٣ُاث ألا باإلظغ ء ث ال٣ُام  اؿىض حك٩ص  اتي  ؾاؾُت  ملٟاهُم

 ج٨مً مداؾبيلٖمص ات جهٝغ ٧ص ألاع ء خُض .٢بص مً خلت٫ل اها ج٨ً ام مداؾبُت مكا٧ص ألاظتص خاات في ئاُه

                                                           
ل260-258مل م ؾاب٤، مغظ٘ ُٖا، بني ٖلي مدمض خُضع 1
ت  لخُالي، هاجي ألااُض 2 لل49مل ؾاب٤، مغظ٘  ملداؾبت، هٍٓغ
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حر بُٛت ٧له طا٪ ألا مٗحن، ص ٞ٘ أألا مُٗىت ٨ٞغة  في  اٗلمي  ابدضلألا  اٟلؿٟي ألا  اٗملي الت ٢٘ هُٟٗت زضماث جٞت

ل. ملداؾبُت مُض ن

ت أن ٦ما ت ج٣ضم  ملداؾبُت  اىٍٓغ لفي ئاُه  اغظٕت ًخم ٖاما ئَاع  حك٩ص  اتي  ؾـ ألا  ملباصب مً مجمٖت

غ ٖملُت لٖلىلأ٦بر الخهت٫ل  ملؿخسضمت  اخُب٣ُاث بكغح ج٣تم أًًا أجها ألا المداؾبت،  اٗملُت  اخُب٣ُاث جٍُت

ت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً أي .اها ٞهم أًٞص ألا ت ئُٖاء هت هضٞها  ملداؾبُت  اىٍٓغ   اتيلج٩تنلئَاع   ملباصب مً مجمٖت

ل.1 ملداؾبي  اخُب٤ُ ٖملُت في ئاُه  اغظٕت ًم٨ً ٖاما

ت ٞغألإ ٖلى  ملداؾبت  هٟخدذ  اٗلمي  اخُتعل بٟٗص أًًا لفي ٦بحر بك٩ص ؾاهم  اظي  اٗامص  زغول  ملٗٞغ

تها، جُتعل ت جأزغث ٞهي هٍٓغ اث مً بمجمٖت ت ٖلى بهماتها جغ٦ذ  اتي  اٗلمُت  اىٍٓغ ٣ت ألالٞلؿٟت ألا هٍٓغ  ٖمص ٍَغ

 . ملداؾبت

ل

 : املحاسبت جتطر  في املؤثرة الىظرياث :املتلب الثالث 

ايُاث مجا٫ في  ملسخهحن ٦باع مً ٧اهت   ملداؾبت مجا٫ في  ألا ةص  مل٨ٍٟغً مٗٓم ئن  ,paciolaمشصل  اٍغ

cardan, barème ت  هخمامهم بض٫ المداؾبت  اخ٣ني ألا  اٗملي بالجاهب أًًا لٞاهخمت   اٟلؿُٟت ألا باأل٩ٞاعل اىٍٓغ

اث ألا  اٗلتم بٗضًض  ؾخٗاهذ ألا جأزغث  ملداؾبت أن ٞىجض .المداؾبت ل:أهمها مً خُضل. اٗلمُت  اىٍٓغ

ت -1 ايُت  اىٍٓغ ايُاث ٖلم ًم٨ىىال: اٍغ ت ألاي٘ مً  اٍغ  مً اىا حؿمذ  اتي  ا٣ت ٖض ألا  ا٣ت هحن مً مجمٖت

ت هٟي ئزباثلأألا أألا بغهىت  ألا بالخؿاب العجباَها  ادؿُحر أصألا ث مً أص ة هي  ملداؾبت ألا مٗحن، مبضأ أألا هٍٓغ

حرلمٗلتماث اض ي هت  ملداؾبت في ٦خب مً أألا٫ل أن بدُض أؾاس ي بك٩ص  ادؿُحر في حؿخسضم جٞت  ٦ما ٍع

 .٢بص مً طا٪ أقغهالئلى

ايُت  ؾااُب مً  اٗضًض ٖلى حٗخمض ٞاملداؾبت   ملداؾبيلألال ا٣ُاؽ مجا٫ في زانت إلاخهاةُت ألا  اٍغ

ت حؿخٗحن ٞهي ،2 ا٣ُاؽ هظ  صخت مً  اخأ٦ض ايُت  صألا ث ألا  ؾااُب مً بمجمٖت  ألا  ادسجُص ٖملُاثلفي  اٍغ

ل. اىدُجت خؿاب ألا  اخ٣ُُم

ايُت  ا٣اٖضة  ملؿاألا ة حٗخبر خُض  أألا  ملحز هُتلفي  لخؿاباث زال٫ مً  ملداؾبت، في  ؾخٗما٫  ٦ثر  اٍغ

حن بحن  ملؿاألا ة جخد٤٣ أن بض ٞال  ملغ ظٗت محز ن ألافي  اىدُجت ظضألا٫ل  ألا  نت٫ل بحن ألال اض ةً ألا  ملضًً  اُٞغ

ل. ملداؾبُتل ادسجُالث صخت خت٫ل ق٩لُت أألااُت مغ ظٗت باظغ ء اىا ٌؿمذ  اظي  مغ  لخهتم

ايُاث ٖلم مً  ملؿختخاة  متعل مً أهه ٦ما  ألا بااض ةً مداؾبُالٖنها  ملٗبر إلاًجاب ألا  اؿلب ئقاعة هي  اٍغ

 . ملداؾبي  ادسجُص ٖملُاث في  ملضًً

                                                           
اع  ملختؾُت  ملداؾبت ٧امص، مدمض أخمض ظمٗت، ئبغ هُم ئؾماُٖص  اهبان، ؾمحر مدمض 1   اض ع المٗلتماث، ٦ىٓام المداؾبت  اٗملي ألا  ا٨ٟغيل إلَا

ل61ل،لم2002/2003 لجامُٗتلمهغل،ل
ت بحن  ملااُت  ملداؾبت آزغألان، ألا ٦داات ظبر ةص 2 ل37مل ، 1997  عصن،  اختػَ٘، ألا اليكغ ػهغ ن ص ع  اخُب٤ُ، ألا  اىٍٓغ
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ايُت  اٗملُاث  ؾخسض م أًًا لمً  اًغب ألا  ا٣ؿمت ألا  اُغح ألا  لجم٘ مشص  ملسخلٟت  لخؿابُت ألا  اٍغ

ل ملٗلتمت مؿخٗملي مسخل٠ ًدخاظها  اتي  ملٗلتماث ألا  ملإقغ ث مسخل٠ ألا  اىدُجت مشال خؿاب ألا جدضًض

 . ملداؾبُت

  اخٗبحرلًم٨ً ألا  لخؿاب، ٖلم مباصب ٖلى حٗخمض  ملااُت  ا٣ت ةم ألا  لخؿاباث ألا  ملداؾبُت  اٗملُاث ٞمٗٓم

ايُت، مٗاصالث ق٩ص في ٖنها ب ألا جهي٠ُ في حٗخمض  ملداؾبت أن ٦ما ٍع اث في  ملٗلتماث ألال ابُاهاث جبٍت  مجمٖت

 . لخؿاب ٖلم ٖلى

ايُاث ٖلم مً أع٢امها حؿخمض  ملداؾبت أًًا  خؿابي ٖمصلهت  ملداؾب ٖمص مً ٦بحر  ظؼء  أن خُض  اٍغ

ايُاث ٖلم مً أؾاس ي بك٩ص مأزتط  1  اٍغ

ت -2  : ا٣اهتهُت  اىٍٓغ

ما٫، هدُجت جدضًض هي  اغةِؿُت ٚاًتها ٧اهذ  ابض ًت في  ملداؾبت  الخٗبحر أص ة ئلى ٞكِئا قِئا جدتاذ زم ٖ 

 . ملإؾؿت طمت ًٖ

  ملإؾؿت طمت ًٖ حٗبر أجها أي طممُت  ملداؾبت أنبدذ ألا  ملداؾبت في  اظمت مٟهتم ْهغ  ملغخلت هظه ٟٞي

ت ًٖ ٖباعة ٢بص ُٞما ٧اهذ أن بٗض لخٓت أي في   اتي  اٗملُاث هدُجت اخدضًض حؿعى  اتي  اٗملُاث مً مجمٖت

 . ملإؾؿت بها ج٣تم

ش في  اظمت هظه ًٖ الخٗبحر  ؾخٗمااها ًخم  اتي  اتؾُلت هي ٞاملحز هُت ت بت ؾُت ٖنها مٗبر مٗحن جاٍع  مجمٖت

 . ملغظُٗت  اٟترة زال٫  لخؿاباث هظه لخغ٧اث زالنت حُٗي  اتي  لخؿاباث مً

 جأزغها زال٫ مً مٗها  ملخٗاملحن مسخل٠ ألا  ملإؾؿت بحن جدضر عألا بِ ألا ٖال٢اث ًٖ حٗبر  ملداؾبت أن ٦ما

 ٖلى  لخُاػة ٖملُاث مشص  ملضًتهُت ألا  اض ةيُت ٖال٢ت ًمشص ما هت ألا ُٞه، جيكِ  اظي  ملدُِ في جأزحرها ألا

 ًلؼم ٞاا٣اهتنل  لخانت  مت ٫ ألا  ملا٫ عأؽ جسو  اتي  اٗملُاث ألا إلا٢غ ى ألا الا٢تر ى ٖملُاث ألا الاؾدشماع ث

حر ٖلى  ملإؾؿت ت جٞت  .2 ملإؾؿت م٘  ملخٗاملحن بدماًت حؿمذ  اتي  ملٗلتماث مً مجمٖت

ت مؿ٪ ٖلى  ملإؾؿاث  اخجاعيل  ا٣اهتنل ًلؼم أًًا  َٝغ مً ٖليها  ملهاص١  ملداؾبُت  اضٞاجغ مً مجمٖت

ت ًٟغى ٦ما  ملد٨مت، غ ألا  ا٣ت ةم مجمٖت   ملداؾبُت بااتزاة٤ الاخخٟاّ ًٟغى ألا  ايكغ  ات ظبت  ملااُت  اخ٣اٍع

  هضماط ألا جهُٟت ئظغ ء ث ٦ظا٪  ا٣اهتنل ًدضص ألا . لجؼ ةغيل  ا٣اهتنل في مشال ؾىت ث 10 ًٖ ج٣ص ال اٟترة

٘ ألا  اكغ٧اث  ٢ُامها زال٫  ملإؾؿت جت ظهها  اتي  زغول  ملٗامالث مً ٚحرها ألا مااها عأؽ مً  اخسٌُٟ أألا  اٞغ

ت  اٗال٢ت جٓهغ إلاظغ ء ث هظه ٧ص ئطن بيكاَها،  .باا٣اهتنل  ملداؾبت جغبِ  اتي  ا٣ٍت

غه ما زال٫ مً  ملداؾبت بها جلتزم أن ًجب  اتي  ا٣اهتنل ٞغألإ أهم مً ٌٗض  لجباتي  ا٣اهتنل أن ٦ما  جٞت

اء اخدضًض مٗلتماث مً  اًغ ةب ملهالح بي  اٖت   . اًغ ةب أهت ٕ مسخل٠ ٞغى قغألاٍ ألا  اًٍغ

                                                           
ا ألااُض  لخض ف، مهُٟى  اضًً خؿام 1 ل11لم1995ٖمان،ل  ملؿحرة، ص ع  ألا٫،  لجؼء  ملااُت،  ملداؾبت أنت٫ل هتع، ئبغ هُم  اىانغ ٖبض نُام، ػ٦ٍغ
 37-36م م ؾاب٤، مغظ٘ آزغألان، ألا ٦داات ظبر ةص 2
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 ٞهي  ا٣اهتهُت  اىهتم جُب٤ُ ٖلى ٌؿاٖض بما  ا٣اهتنل عظا٫ أمام  اٍُغ٤ جىحر ألا حؿاٖض  ملداؾبت أًًا

غ ق٩ص في بمٗلتماث جؼألاصهم  خت٫ل ئزباث أصات حٗخبر  اتي  ؾدكاع ث ألا زبر ث مً ج٣ضمه ما ألا مااُت، ٢ت ةم ألا ج٣اٍع

ل1  ملإؾؿت م٘  ملخٗاملحن مسخل٠ ألا  ملؿاهمحن ألا  اكغ٧اء بحن  لخالٝ ه٣اٍ ألا  اجز ٖاث مسخل٠

ت -3  :الا٢خهاصًت  اىٍٓغ

ت هظه مً  ملداؾبت حٗٝغ   ملإؾؿت،لبها ج٣تم  اتي  اٗملُاث ٢ُاؽ ألا بدسجُص حؿمذ أص ة أجها ٖلى  اؼ ألٍا

 ج٣تم  اتي الا٢خهاصًتل خض ر بدسجُص ج٣تم ٞاملداؾبت ئطن . ٢خهاصًت أخض ر جمشص  اٗملُاث هظه أن خُض

ل. ملإؾؿت بها

٣ت أًٞص جدضًض ئلى ٌؿعى الا٢خهاص ٞٗلم  ألا  ملإؾؿاثلمسخل٠ بحن إلاهخاط ٖت مص ألا  ملت عص اختػَ٘ ٍَغ

اهُت جد٤ُ٣ ألال ملت عص هظه  ؾخٛال٫ مً مم٨ىت مىٟٗت أ٢ص ى ئلى  اتنت٫ل بهضٝ هٟؿها  ملإؾؿت ص زص   اٞغ

 مً ٞاال٢خهاصي .بهالًغجبِ ما مسخل٠ ألا  ملإؾؿت بضع ؾت ٣ًتم الا٢خهاصي ألا  ملداؾب مً ٩ٞص ،2المجخم٘

ت زال٫  ًضعؾها  اى٣اٍ هظه ألا  اخ٩لٟت ألال اٗماات ألا  ملا٫ عأؽ ألا  اغبذ مً ٧ص ًضعؽ  لجؼتي الا٢خهاص هٍٓغ

ل.أزغول ألاظهت مً ا٨ً ألا أًًا  ملداؾب

ت هظه خؿب ئطن لمدُُها م٘  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  اخض٣ٞاث مجمٕت بدسجُص  ملداؾبت ج٣تم  اىٍٓغ

ص ٖملُت بدسجُص ج٣تم ٦ما  لخاعجي، أألا  اض زلي ٧ان ؾت ء  جختلىلٞاملداؾبت . ملإؾؿت ص زص  اخض٣ٞاث هظه جدٍت

حر  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي الا٢خهاصًت  خض ر جهي٠ُ ألا ٢ُاؽ ٖملُت  ًم٨ً  اتيل ملٗلتماث مً ٢اٖضة اخٞت

ل.الا٢خهاصًت  اؿُاؾت حؿُحر ٖىض  ؾخسض مها

اث ٦شحر  مغجبُت  ملداؾبت أن ٦ما  ٞهيل اخ٣ُُم ألا  ا٣ُاؽ بٗملُاث ًخٗل٤ ُٞما زانت الا٢خهاصًت بااىٍٓغ

  اى٣ُتلهظه في  ملداؾبت ٖلى ٌٗاب ما ا٨ً  ملسخلٟت،  اخض٣ٞاث ًٖ  اخٗبحر ألا ال٣ُاؽ  اى٣ضًت  اتخضة حؿخسضم

  اىٓغ ئٖاصةلمً بض ال ٖلُه ألا وؿبُا، به ج٣تم  اظي  ا٣ُاؽ ًجٗص مما الخٛحر ٢ابلت هىا  ا٣ُاؽ ألاخضة أن هت

ل. ملداؾبت حسجلها  اتي  اخض٣ٞاث ج٣ُُم في مؿخمغ بك٩ص

  اخض٣ٞاثلج٣ُم ألا  اؿت١، أؾٗاع أؾاؽ ٖلى ٩ًتنل  ملإؾؿت ئلى ألا مً  لخاعظت ألا  اض زلت  اخض٣ٞاث ٞخ٣ُُم

 ألا  ابُ٘ ألالالاؾتهال٥ ألا إلاهخاط ألا  اكغ ء ٖملُاث  اخض٣ٞاث هظه حكمص خُض . اخ٩لٟت ؾٗغ باؾخٗما٫  اض زلُت

ل. ادؿضًض

 :ٞىجض  اخض٣ٞاث َبُٗت أؾاؽ ٖلى  اخض٣ٞاث جهي٠ُ ًم٨ً خُض

 خ٣ُ٣ُت؛ جض٣ٞاث  

 زضمُت؛ جض٣ٞاث  

 ه٣ضًت جض٣ٞاث. 

                                                           
ل21-19 م ، 1990  عصن،  عصوي،  ا٨خاب مغ٦ؼ  ملداؾبت، أنت٫ل آزغألان، ألا أمحن أخمض زااض 1
لؾاب٤ مغظ٘ آزغألان، ألا أمحن أخمض زااض 2
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 :هجض  اخض٣ٞاث ألاظهت أؾاؽ ٖلى أألا

 ص زلت؛ جض٣ٞاث  

 زاعظُت؛ جض٣ٞاث  

 ص ٖملُاث أي ص زلُت جض٣ٞاث   ملإؾؿت ص زص  اخدٍت

ت ئجبإ ٖلى  ملإؾؿت ًجبر  ا٣اهتنل أن ئلى  اختنص ًم٨ً ئطن لٖملُاث في  ا٣ت ٖض ألا  ؾـ مً مجمٖت

٨ٌٗـل بما  ادسجُص ألا  اخ٣ُُم ألا  ا٣ُاؽ ٖملُاث مُاب٣ت الا٢خهاص ًخُلب ألا  اخهي٠ُ، ألا  ادسجُص ألا  اخ٣ُُم

ُتلٖىض جدلُله م٘ باا٣اهتنل الااتز م  ملداؾب ٞٗلى .حٛحر ث مً  اؿت١ل في ًدضر ما جدب٘لألا  ات ٢٘  باملتيٖت

ل. اخ٣ُُم ألا  ا٣ُاؽلألا  ادسجُص

ت مً ٧ص ًٖ ٞىخج ت ألا  ا٣اهتهُت  اىٍٓغ  :مخ٩املخحن مداؾبخحن الا٢خهاصًت  اىٍٓغ

 ؛( اٗامت  ملداؾبت) طممُت مداؾبت هي ألا ٢اهتوي أؾاؽ ط ث مداؾبت  

 ادؿُحر مداؾبت هي ألا  ٢خهاصي أؾاؽ ط ث مداؾبت . 

اع اةٟهالٞهت بخدضًض ٌؿمذ ألا  ملداؾبت أهض ٝ ئعؾاء مً ًم٨ً  اظي المداؾبت  اىٓغيل ألا  ا٨ٟغيل ٞاإَل  ألْا

غ  ٖكغ  اخاؾ٘  ا٣غنل ختى ٖكغ  اغ ب٘  ا٣غنل مىظ  ملداؾبت جُتعل مغ خص مسخل٠ في متظتص  ٨ًً ام ألا املًخٞت

٣ت أؾاؽ ٖلى  ملداؾبُت  اضٞاجغ مؿ٪ ٖلى  لخ٣بت هظه زال٫  اتر٦حز ٣ٞضل٧ان ٢ضل ٧اهذ  اتي  ملؼصألاط  ا٣ُض ٍَغ

م ْهغث،  زغألاةلفي ممشلت  اثرألاة ٢ُاؽ في  ملداؾبت أهض ٝ جدضص أن ًم٨ً ٧ان  اتي  ملل٨ُت خ٣ت١ل ٨ٞغة ْهتعل ٚع

ل.بظا٪ ال٣ُام  ملىاؾبت  اتؾاةص ألا  ا٣ُاؽ ملٗاًحر ئعؾاء مً ٖنها ًىجغ ما زم زام بك٩ص  ملاا٪

٧انل ٖمليلملا ألا ج٣ني أؾاؽ ٖلى ٢امذ ا٨نها ألا هٓغي، ٨ٞغ مً جيكأ ام  ملداؾبُت  ملباصب بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً

 ٧اهذ ما ب٣ضع مى٣ُي اخدلُص هدُجت ج٨ً ام ٞهي .  اٗام  ا٣بت٫ل ًل٣ى ٧ان  اظي ألا  اخُب٣ُي  ملجا٫ في ؾاةض 

ل. ملُض هُت  ملماعؾت في عؾتزها هدُجت نالخُتها في هدُجتل ٖخ٣اص

ت ٞغألإ مسخل٠ قأن طا٪ في قأجها ٨ٞغيل ئَاع ٖلى جغج٨ؼ  ملداؾبت ئطن أهض ٞهال ًدضص  اظي  ملسخلٟت  ملٗٞغ

م ٖملها، جد٨م  اتي  ملباصب ألا ٖىانغها ألا ت مجغص هي  ملداؾبت أن ٌٗخبر  ا٨شحر أن ٚع  إلاظغ ء ثل اتي مً مجمٖت

ت مؿ٪ زال٫ مً ئجباٖها ًجب   ملإؾؿتلألا بها ج٣تم  اتي  ملسخلٟت  اٗملُاث ٞيها ج٣ُض  اتي  اسجالث مً مجمٖت

أؾاؾهل ٖلى بىِذ  اظي ألا  ملماعؾاث ألا إلاظغ ء ث جل٪ ٖلُه جبنى  اظي  ا٨ٟغيل  لجاهب أهملت  ألا ججاهلت 

ل. ملداؾبت

ت مً مخ٩امص ه٩ُص ٖلى  ملداؾبت حٗخمض ألا جغج٨ؼ بدُض ت  ملٗٞغ   هض ٝلألا مً ًخ٩تنل ئَاع ق٩ص في  اىٍٓغ

اث  ألا  ملباصب  ا٣ت ٖضلألا ألا  ملٟاهُم مً بها ًغجبِ ما ٧ص ألا  اٗملي  اخُب٤ُ ٖلُه ٩ًتنل أن ًجب ما جدضص  اتي  اىٍٓغ

ما٫ ٖاام ح٣ٗض م٘ ا٨ً .المداؾبت  اٗملُت  اخُب٣ُاث جد٨م  اتي  اٟغألاى  أنبدذل ملإؾؿاث  اخجاعة ألا ٖ 

 ئًجاص ٖلىل ملداؾبحن  ؾخضعى  اظي  مغ ٢بص، مً مُغألاخت أألا متظتصة ج٨ً ام ألا ح٣ُٗض  أ٦ثر بٗملُاث ج٣تم
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ُت جدااُص ألا خلت٫ل  ألا مٗالجاث  ملخٟغ٢تلهظهلالاظتهاص ث ًٖ هخج ما . ملداؾبُت  ملكا٧ص ألا  اٗملُاث اهظه متيٖت

ل.آلزغ مداؾبي هٓام مً ألا ألزغول صألاات مً ألا آلزغ شخو مً مخباًىت ألا مسخلٟت جدااُص

ت هظه مً  ٧امصلألا ألا قامص ئَاع ألاي٘ مً بض ال ٧ان  ملماعؾاث مسخل٠ بحن  ملتظتص  اخباًً مً ألاالخض  اؼ ألٍا

ت ٖلى ٌكخمص مخ٩امص ألاظتصل خاات في ئايها ٌؿدىض  اتي  اٗامت  ملباصب ألا  اٟغيُاث ألا  ملٟاهُم مً مجمٖت

حر ألا  ملداؾبت مُض ن في مؿخجض ث  ٢صل ٖلى  ملداؾبي  اٗمص ألا  اخ٨ٟحر في  اخت ٤ٞ ألا الاوسجام مً هٕت اخٞت

  اخٗهض ث أألا مداؾبتلالااتز ماث هي ألا أال المداؾبت  ؾاؾُت باا٣اٖضة الااتز م ًجب بدُض . ات خض  ابلض ص زص

  اى٣ضًت  اخض٣ٞاث خهت٫ل ٖىض اِـ ألا خضألاثها ٖىض  ا٣اهتهُت ألا  ملااُت ألا الا٢خهاصًت  خض ر حسجُص أًًلًخم

ىت مداؾبت ًٖ جهاةُا الاؾخٛىاء ٌٗني ال  مغ هظ  ا٨ً  ملغجبُتلبها،  ألا  ؾخٗملذ  اتي  اهىضألا١ل مداؾبت أألا  لخٍؼ

 ألا  اٗمتمُت  ملداؾبت ٚغ ع ٖلى  وكُت ألا  ا٣ُاٖاث مً  اٗضًض في ألا  اضألا٫ل مً  اٗضًض في جؼ ٫لحؿخٗمص ما

 هظه جُب٤  اضألا٫ل بٌٗ في ختى ألا  ا٣ُاٖاث مً ٚحرها ألا  لجمُٗاث مداؾبت ألا  لخغة  ملهً مداؾبتلأوكُت

  اٗام  ا٣بت٫ل جل٣ى  اتي  ملداؾبُت  اٟغألاى ألا باملباصب الااتز م أًًا ألا  اخٗهض ث مداؾبت ٢اٖضة  ا٣اٖضةلٖتى

حرلمٗلتماث   ملباصب ألا  اٟغألاى ئلى  ملت اُت  اى٣ُت في هخُغ١ل ؾٝت ٖلُه ألا .مهض ٢ُت ألا قٟاُٞت أ٦ثر اخٞت

 . ؾخٗماال  ٦ثر ألا  هدكاع   ٦ثرل ملداؾبُت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل
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 املحاسبت دور  و أهميت :الثاوي املبحث

ل

ٖليهال ج٣تم  اتي ألا  اٗام  ا٣بت٫ل جل٣ى  اتي  ملداؾبُت  ملباصب ألا  اٟغألاى مٗٓم ئلى ؾب٤ ُٞما جُغ٢ىا ا٣ض

ُٟتها ألا بضألاعها  ا٣ُام في ٖلُه جخ٩ئ  اظي  اؿىض باٖخباعهال ملداؾبت  ًترجب ما حسجُص هت  ملداؾبت مجا٫ ٞان .ألْا

 ما ألا٢ُاؽ  ملإؾؿت به ج٣تم  اظي  ايكاٍ بضع ؾت تهخم ٞاملداؾبت  اى٣ضًت،  اثرألاة أألا بااى٣تصل ملٗامالث ًٖ

غى ٖىه، ًترجب ٣ا ألاجدلُلهالهخاةجه ألٖا  اه  اخٗغى ؾِخم ما ألاهظ   ملداؾبُت،  ملباصب ألا  ملٟاهُم ألا الٟغألاى ألٞا

 .ًلي ُٞما

ل

 :املحاسبت طبيعت: املتلب ألاول 

ل.المداؾبت  ملٟؿغة  ملٟاهُم مسخل٠ ئلى  اخُغ١ل مً بض ال  ملداؾبت َبُٗت ئلى  اخُغ١ل ٢بص

 : ملداؾبت حٍٗغ٠ .1

لمسخل٠ حسجُص ألا جهي٠ُ ألا بترجِب ٌؿمذ بما  ملااُت  ملٗلتمت اخىُٓم هٓام أجها ٖلى  ملداؾبت حٗٝغ

حر مٗالجتها بٗض ُٞما اُخم  لخاعجي، أألا  اض زلي ؾت ء مدُُها م٘  ملإؾؿت حٗامالث ت اخٞت   ملٗلتماثلمً مجمٖت

غ ٞهي االؾخٗما٫، جهلح  اتي ألا  ملخىاؾ٣ت ألا  ملىٓمت ت جٞت  ٖملُت في  ؾخٗمااهالًم٨ً  اتي  ملٗلتماث مً مجمٖت

ل1  ا٣غ ع  جساط ألا  اخيبإ

ُت اًمان ألا ت  ختر م  ملداؾبت ٖلى بض ال  ملٗلتماث هظه هٖت تلئجبإ ألا  ا٣ت ٖض ألا  ملباصب مً مجمٖت  مجمٖت

 ًجب ٦مال، ٖليها  اغ٢اباث مسخل٠ ئظغ ء مً ًم٨ً بما اها زام بدىُٓم حؿمذ  اتي  ملىاهج ألا  اُغ١ل مً

ل. ملؿخٗملحن َٝغ مً مٟهتمت ألا مٗغألاٞت مهُلخاث  ؾخٗما٫

ل:منها هظ٦غ  اخٗاٍع٠ مً  اٗضًض ُٞتظض

  ملخٗل٣ت  ملٗلتماث ألاجغظمت مٗالجت ألا ٦مُتل،لتهخملبجم٘ ج٣ىُت  ملداؾبت" :  LASSEGUE: حعريف 

 أألا ٖاةلت أألا ٞغص  ٧ان ؾت ء إلا٢خهاصي  ملخٗامص طمت ٖلى جإزغ  اتي ألالإلا٢خهاصًت  ا٣اهتهُت ألا  ملاصًت باألخض ر

ل. اٗملُاث مسخل٠ مٗالجت ألا ظم٘ مهمتها ٦مُت ج٣ىُت هي  ملداؾبتلأن ًغول ٞهتل"2صألاات أألا مإؾؿت

 ألا جهي٠ُ ألا بدسجُص حهخم ًٞ هي  ملداؾبت :  AICPAالقاهطهيين  للمحاسبين ألامريكيت الجمعيت حعريف

٣ت جلخُو  َبُٗت منها لجؼء أألا اها  اتي  لخت صر ألا  اه٣ٟاثل٧ص ه٣ضًت، خض ث ألا باؾخٗما٫ ألا مىهجُت بٍُغ

ل.ظض  ي٤ُ هُا١ في خهغها بدُض ًٞ أجها  ملداؾبتلٌٗخبر  اخٍٗغ٠ ٞهظ "ل اىخاةج بخدلُص حؿمذ ٦ما مااُت،

ل

ل

                                                           
1 Jean-luc siruguet, Lydia koessler, le contrôle comptable bancaire, la revue banque éditeur, paris, 1998, p13 
2 Saci Djelloul; op.cit.; P 46 
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 ألا ٢ُاؽ ألا بخدضًض حهخم هٓام أجها ٖلى  ملداؾبت ٌٗخبر ٞهتل: AAAللمحاسبين  ألاملريكيت الجمعيت حعريف

  ملىاؾب،  ات٢ذ في ألا  ملىاؾبت  ا٣غ ع ث  جساط مً  ملؿخسضمحنلاخم٨حن طا٪ ألا الا٢خهاصًت  ملٗلتماث جتنُص

ٟحن مً أص١ ألا أقمص ٌٗخبر  اخٍٗغ٠ ٞهظ  ل. اؿاب٣حنل اخٍٗغ

 صًىام٩ُيلهٓام أؾاؽ ٖلى حٗمص هي ألا  ملٗلتمت، ملٗالجت ٦مُت ج٣ىُت أجها ٖلى  ملداؾبت ٌٗخبر مً هىا٥ أًًا

ني الا٢خهاص ئَاع في  ملٗلتمت هظه ملٗالجت ل.٩٦ص  اَت

 قيئ ٧ص ٢بص متظهت الدؿُحر ٦مُت ج٣ىُت  ؾاؽ في هي  ملداؾبت"ل:الططني املحاسبي املختط حعريف

ني الا٢خهاص جُتعل صع ؾت في حؿخٗمص أًًا ألا  ملإؾؿت جُتعل ألالهمت خت٫ل  اخيبإ ألا  اخد٨م ألا اخىُٓم  1" اَت

 مداؾبُت اٛت أؾاؽ ٖلى  ملإؾؿت مٟؿغة ألا قاعخت ع٢مُت ألا ألانُٟت َبُٗت ط ث هي باألخغول  ملداؾبت

لٞاملداؾبت . ملداؾبت مسغظاث مؿخٗملي ألا  ملداؾبت مماعس ي مسخل٠ َٝغ مً ٖليها مخ٤ٟ ألا ٖليها مخٗاٝع

ت حؿخٗمص   ملباصب،لالاٞتر ياث، مهُلخاث مشص  زغول  اٗلتم مً  ا٨شحر في  ملؿخٗملت  ملهُلخاث مً مجمٖت

 ٣ِٞ هيلأم  زغول  اٗلتم في  ملضات٫ل هٟـ اه  ملداؾبت في  ملهُلخاث هظه  ؾخٗما٫ ا٨ً ألا ،  لخ...  اُغ١ل

ل.بٗمله ٢ُامه في  ملداؾب بها ٌؿترقض

 : ملداؾبت مٟهتم .2

لهت  ملداؾبت جُتعل أن باٖخباع الت٢ذ مًُٗت هت  ملداؾبت مجا٫ في  اىٓغيل  ابدض أن ٌٗخبر مً هىا٥

ت ألا  ا٣اهتهُت ألا الا٢خهاصًت المخٛحر ث الؾخجابتها جل٣اةُت هدُجت لجلبي أن ئال جمل٪ ال ٞاملداؾبت  لجباةُت ألا إلاص ٍع

 مالهي هص ألا  ملداؾبت بها جخمحز  اتي  اهٟاث ئلى  اغظٕت مً بض ال  اؿإ ٫ هظ  ٖلى اإلظابت ألا . لخاظُاث جل٪ ٧ص

ل. اٗلم جمحز

ل ملداؾبت أن خُض .بُنهما ٖال٢ت هىا٥ أن ٚحر ٖلم، أم ًٞ  ملداؾبت  ٖخباع خت٫ل  لجض٫ ؾب٤ مما هغول

با ألا مماعؾت ئج٣اهه ًخُلب ًٞ  ٖخباعها مً  هُال٢ا جُتعث ب ملً ئاُه  لخاظت صٞٗذ مؿخمغ ، جضٍع لٞهمه في ًٚغ

 ألالمباصةه ألا مٟاهُمه اه الاظخماُٖت  اٗلتم ٞغألإ مً ٖلم باٖخباعها  اُتم ٖلُه هي ما ئلى ألانلذ أن ئلى . ختر ٞه ألا

ختظب ٖليها ٌؿدىض  اتي ٢ت ٖضه ل. ملداؾبُتل ملماعؾت زال٫ مً ٖملُا جغظمخه ألا  اٗلم هظ  الؾدُٗاب بها إلاملام ألٍا

ت شخهِخه اه بظ جه ٢اةم ٨٦ُان  ملإؾؿت بضع ؾت جسخو هي ؾب٤ ٦ما  ملداؾبت لًٖ  ملؿخ٣لت  ملٗىٍت

ت ٖلى حٗخمض ٞهي  ملال٥، شخهُت أألا  ملؿاهمحن شخهُت لٖليها ٌٗخمض  اتي الاٞتر ياث ألا  ملباصب مً مجمٖت

ت  ٖخباعها ًم٨ً مُٗىت أهض ٝ ئلى التنت٫ل لألاخضة جضعؽ  اتي  ملخىاؾ٣ت ألا  ملخ٩املت إلاظغ ء ث مً ٦مجمٖت

لبحن  اخض٣ٞاث مسخل٠ اخٟؿحر طا٪ ألا  ايكاٍ في ب٣اؤها ألا  ؾخمغ عها ًٟترى  اتي  ملإؾؿت في ممشلت مخ٩املت

ت ن ل.األخض ر ئوكاتي ألا ٦ُٟي جٟؿحر ئلى  ا٨مي  اخٟؿحر ًخٗضو ٢ض  اخٟؿحر هظ  ألا  ملإؾؿت، ألا الا٢خهاصًت ٖ 

لأال  ملداؾبت ُٞه جيكِ  اظي المُض ن جٟؿحر  ٣ًضم مؿخ٣ص مٗغفي هٓام ًٖ ٖباعة هي  اُتم  ملداؾبت ئطن

غ ٞهي  ا٣اهتهُت، ألا الا٢خهاصًت األخض ر مغ٦ؼ باٖخباعها  ملإؾؿت هي ألا ت جٞت لحٗخبر  اتي  ملٗلتماث مً مجمٖت
                                                           

ني باملسُِ ل ملخٗل29/04/1975٤فيل ل ملإعر35-75ع٢مل  مغ 1 لالمداؾبت  اَت
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ت ال٦دؿابها الخيبإ أؾاؽ ُت  لخهاةو مً ملجمٖت لمسخل٠ َٝغ مً مهض ٢ُتها ألا ٢تتها ج٨ؿبها  اتي  اىٖت

ت ٖلى مبيُت ٞهي . ملإؾؿت م٘  ملخٗاملحن ألا  ملؿخٗملحن ت  ؾـ مً مجمٖت لمً  ملدك٩لت  ملٟاهُمُت ألا  اىٍٓغ

مسخل٠ل ججاه  ؾخ٣الاُخه المداؾب جًمً ألا  اٗملي  اخُب٤ُ في بها ٌؿترقض  اتي  اٟغيُاث ألا  ملباصب مجمٕت

غ ٝ  ؾخ٣الاُتل زاهُت بضعظت اًمان  ملداؾبُت  ا٣ت ٖض ألا باملباصب ٣ِٞ ًلتزم ٞهت  ملإؾؿت ئص عة زانت َ 

لل. ملداؾبت

غ ألا الا٢خهاصًت،  ملإؾؿت ٖملُاث هدُجت ٢ُاؽ ألا جدضًض ئلى حؿعى  ملداؾبت أن  ملٗغألاٝ مً  ألايُٗتهالجهٍت

ش في  ملااُت ٣ت  ملٗلتماث جتنُص ألا .مٗحن جاٍع غ ٝ ئلى مىاؾبت بٍُغ  أوكُت جىٕت ألالاخ٣ٗض ٧ان ٢ض ألا  ملٗىُت، َ 

 مً بض ال اظا٪ ٖليها،لججُب أن ًجب  اتي مكا٧لها  ػصًاص ألا ح٣ٗض ئلى أصو ما  ملداؾبت ٖلى  ابااٜ  زغ  ملإؾؿاث

غ أن ًجب  اتي  لخهاةو ٦ظ  ألا  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿخٗملي جدضًض .لٞيها جخٞت

ل

ل

ل: ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت:ل ملُلبل اشاوي

  ملداؾبت ُٞه جيكِ  اظي  ملُض ن ألا َبُٗت ئلى جُغ٢ىا أن بٗضل: ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿخٗملت  .1

ٟهم ًم٨ً  ملداؾبُت، ألا  ملااُت مؿخٗمليل ملٗلتمت ئلى هخُغ١ل ؾٝت آلان ٞاهىا  مً ٧ص أجهم ٖلى حٍٗغ

تلألايُٗتها بداظت هم ألا  ملإؾؿت خُاة تهمهم  ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿتهل٩ت  هم أزغول بٗباعة أألا ملٗٞغ

غ ى  ملداؾبُت   ملخٗاملحن مسخل٠ زم  ملإؾؿت ئص عة في  ألالى ًخمشلتنلبااضعظت ألا .مسخلٟت أهض ٝ ألا أٚل

 ألا  اضألاات أظهؼة مً طا٪ ٚحر ئلى  ابىت٥ ألا ئص عةل اًغ ةب ألا  اؼباةً ألا  ملتعصًً في ممشلحن  ملإؾؿت م٘

 1إلاخهاء

لمهالح جىٕت ألا حٗضص ًبحن مما ئايها  لخاظت صعظت خؿب  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿخٗملت  ًسخل٠ ٢ض

غ ٝ   ملإؾؿتلهدُجت في  مان بضعظت تهخم  اًغ ةب ئص عة مشال ٞتهخم . ملداؾبت هٓام أهمُت ًبرػ ما  ملسخلٟت َ 

بت خؿاب أؾاؽ حٗخبر  اتي ل. اًٍغ

 :2 ملؿخٗملحن مً  اٗضًض همحز خُض

 ً٢ُاؽ ألال اخ٣ُُم  اىاٞٗت  ملٗلتمت ًٖ جبدض  اٟئت ٞهظه مؿدكاعحهم، ألا  ملدخملحن ألا  لخااُحن  ملؿدشمٍغ 

 أمالباايؿبت . لخااُحن المؿدشمٍغً باايؿبت الؾدشماع تهم  ملغصألاصًت مٗضالث ألا  ملساَغة صعظت

ُٟاث ٞغم ألاظتص ئم٩اهُت ا٣ُاؽ تهمهم  ملدخملحن المؿدشمٍغً  ٢غ ع  جساط فيلخاات أهمُت ط ث اخْت

  ملإؾؿت؛ في أمت اهم باؾدشماع

                                                           
1 Robert obert; comptabilité approfondie et révision; édition dunod; paris; 2000; pp29-33 
2 Revue strategica, N°16, JANVIER 2006, pp 24-25 
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 اةٟهم ألا أٖمااهم في  ؾخ٣غ عهم صعظت تهمهم ٞهم ممشليهم ألا  اٗما٫  الامخُاػ ثل مسخل٠ ئلى باإلياٞت ألْا

  ملإؾؿت؛ ٍَغ٤ ًٖ ٖليها  لخهت٫ل ًم٨نهم  اتي

  ألا  ملىاؾبل  ات٢ذ في مؿخد٣اتهم ٖلى خهتاهم هت  ملٗلتماث هظه مً حهمهم ٞما  مت ٫ م٣غيت 

 طا٪؛ ًٖ  ملترجبت  اٟاةضة ئلى باإلياٞت  ؾاس ي  ا٣غى م٣ض ع أي  االػم بامل٣ض ع

 ملإؾؿتل اهم ج٣ضمها  اتي المٗلتماث  ؾاؾُحن ألا  ملباقٍغً  ملؿخٗملحن مً أًًا هم  ملتعصألانل  ًٖ 

 ٍَغ٤ ًٖ ٖليها آلاظا٫ل ملخ٤ٟ في مؿخد٣اتهم ٖلى خهتاهم ئم٩اهُت اهم ًًمً بما  ملداؾبت ٍَغ٤

ىت بتيُٗت  ملخٗل٣ت  ملٗلتماث ت ٩٦صلألا المإؾؿت  ملالي  اتي٘ ألا  لخٍؼ  جغبُهم  اتي  اٗال٢ت  ؾخمغ ٍع

 زضماتهم؛ مىخجاتهملألا بُ٘ ألا جهٍغ٠ مً ًم٨نهم بما باملإؾؿت

 ًاتي  ملإؾؿتل م٘  اٗال٢ت  ؾخمغ ع ئم٩اهُت ٢ُاؽ ألا جدضًض في  ملٗلتماث هظه ٌؿخٗملتنل ٞهم  اؼباة  

ت جًمً أن ًجب ً  ؾخمغ ٍع   لخضماث؛ ألا  ابًات٘ ألا  اؿل٘ بمسخل٠  اخمٍت

 ملإؾؿتل جؼ ألااه  اظي  ايكاٍ جأزحر ث ألا  اثرألاة بختػَ٘ ًخٗل٤ بما حهخمتنل ٞهم أظهؼتها مسخل٠ ألا  اضألاات  

بُت ؾُاؾت حؿُحر أظص مً طا٪ ٖلى غ ىل اخسُُِ؛  ؾخسض مها أًًا مالةمت، يٍغ  أٚل

 غ ى  ملٗلتماث هظه حؿخسضم  اتي  ملإؾؿت ئص عة   ا٣غ ع ث؛ مسخل٠  جساط ألا  ادؿُحر أٚل

 في  اض عؾتنل  اباخشتنلألا بُنهم مً  ملااُت  ا٣ت ةم في  ملدخت ة  ملٗلتمت تهمه مً ٧ص ألا  اٍٗغٌ  لجمهتعل 

 . ملداؾبت مُض ن

 مُٟضةلج٩تنل أن بض ال  ملٗلتمت هظه ا٨ً  ملٗلتمت، إلهخاط هٓام مسخهغ بك٩ص هي  ملداؾبت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً

 ٢ُاؽلمً مؿخٗمص ألي حؿمذ بدُض مؿخٗمليها لخاظاث ئقباٖها بضعظت  ملٗلتمت مىٟٗت جغجبِ بدُض هاٞٗت، ألا

  ملإؾؿتلٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ طا٪ أؾاؽ ٖلى .جت ظهها  اتي أألا بها جدُِ  اتي  زُاع ٦ظ  ألا  ملإؾؿت مغصألاصًت ج٣ضًغ ألا

ل. ملىاؾب بااك٩ص ٖنها إلاٞهاح

 هظهلمً ًغظتهه ما ألا  هض ٝ مخباًىت  ألا مسخلٟتنل  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿخٗلت  ٞان عأًىا ٦ما ئطن

غ أن بض ال الاخخُاظاث هظه مسخل٠ جلبي ا٩ي ألا آلزغ، أخض مً مخباًً  ملٗلتمت ت ٞيها جخٞت  ألا  اكغألاٍلمً مجمٖت

ل.مؿخٗمليها جًلُص ٖضم ًًمً بما  لخهاةو

ُت  لخهاةو .2  : ملااُت المٗلتمت  اىٖت

 ألال ملباصبلال٣ت ٖض جسً٘ أجها أي هاٞٗت، ألا صخُدت ج٩تنل أن هت  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت في ٌكتٍر ما

 مالءمتها ألالظتصتها بها ٣ًهض ألا .ملؿخٗمليها  اش٣ت ج٨ؿب ختى مٗالجتها مغ خص مسخل٠ زال٫ ٖنها  ملخٗاٝع

غ ٝ مسخل٠ ًخسظها  اتي ال٣غ ع ث ل. ملإؾؿت بأمغ  ملهخمت ألا اها  ملؿخٗملت َ 

ت  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت في ٌكتٍر ٦ما ُت أألا  ا٨ُُٟت  اكغألاٍ مً مجمٖت حر  اىٖت لمٗلتماث اخٞت

٣ت ملؿخٗمليها ئًهااها ًخم ألا مالةمت   ملماعؾاثلفي جت ٤ٞ اخد٤ُ٣ ؾُٗا ألا طا٪ جد٤ُ٣ أظص ألامً .ٞهمها ًم٨ً بٍُغ
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حر أظص مً  ملااُت  ا٣ت ةم ٖلى التر٦حز  اضألااُت  ملداؾبت مٗاًحر مجلـ صٖا  ملداؾبُت  في  ملُٟضةل ملٗلتماث جٞت

  ملااُت ٖغىل ا٣ت ةم ألا ئٖض ص ئَاع ٖلى  ملهاص٢ت جمذ  اٛاًت اهظه جد٣ُ٣ا ألا الا٢خهاصي، زانت  ا٣غ ع نى٘

اع  ملٗغألاٝ ص في(لIASC) اضألااُتل  ملداؾبت مٗاًحر لجىت ٢بص مً  ألا٫ل في وكغ  اظي  ملٟاهُمي، باإَل  ، 1989 أٍٞغ

  لخهاةو ًم٨ًل زخهاع  ؾاؽ هظ  ٞٗلى ، 2001 في  لجضًض(لIASB)مجلـل ٢بص مً بٗضها  ٖخمض ألا اظي

ُت لل:ًلي ُٞما  ملااُت المٗلتمت  اىٖت

ل

 أيل أظله، مً أٖضث  اظي الاؾخسض م أألا بااٗمص  ملٗلتمت جغجبِ أن هت  لخانُت بهظه ل٣ًهض1 ملالةمت

غةلبااك٩ص ألا مخاخت ج٩تنل أن ًجب ألا .ملخُلباتهم حؿخجُب بأن مؿخٗمليها لخاظاث مالةمت ج٩تنل أجها  مخٞت

 . ملىاؾب  ات٢ذ في أًًا ألا  االػم  ا٨م ألا

 جصخُذلأألا جأ٦ُض أألا  ملؿخ٣بص في  ملخت٢ٗت باألخض ر  اخيبإ ٖلى  ا٣غ ع مخسظي حؿاٖض  ملالةمت ٞاملٗلتماث

 جًلُص ئلى ًإصي أألال٧املت ٚحر ألا مىاؾبت ٚحر ٢غ ع ث  جساط ئلى ًإصي خظٞها ٧ان ئط  آزغ بمٗنى  اؿاب٣ت،  اخيبإ ث

ل. ا٣غ ع مخسظ

 باٖض صهال ٢ام مً ًٖ  اىٓغ بٌٛ  لخانت صالاتها اها  ملٗلتمت أن ٌٗني هظ :ل2 اخد٤٣ ألا الٟهم  ا٣ابلُت

 ؾااُبل هٟـ باؾخسض م  ملٗلتمت هظه بٟدو مغ ظٗتنل ٖضة ٢ام ٞلت باؾخٗمااها، ٣ًتم ؾٝت مً أألا

 .الخد٤٣ ٢ابلت أجها ٖلى  ا٣ت٫ل ًم٨ً ال ئال ألا  اىخاةج هٟـ ئلى ًهلت  أن بض ال ٞاجهم

لج٣ضًم في  اخ٣ُٗض  ؾدبٗاص ألا مبؿِ بك٩ص ٖغيها ٍَغ٤ ًٖ مباقغ بك٩ص الٟهم ٢ابلت ج٩تنل أن ًجب ٦ما

 ج٩تنل أنلًجب ألا .جٍؼ٠ُ أألا جًلُص صألانل نض١ ألا بأماهت  ملٗلتمت هظه ٖغى ًجب طا٪ ًٖ ًٞال  ملٗلتماث،

ت اهالح جدحزها ٖضم ًًمً بما بالخُاص، جخمحز  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت  أزغو، خؿاب مُٗىتلٖلى مجمٖت

 ألا  ملااُت ألا  ملداؾبت مُض ن في بهلبأؽ ال ألا مٗحن مؿختول طألا ٩ًتنل أن  ملٗلتمت اهظه  ملؿخٗمص في ًٟترى  هه خُض

ل.ٞهمها مً ًخم٨ً ختى  ادؿُحر

 ت  زُاء مً زااُت ج٩تنل أن ًجب باملتزت٢ُت جخه٠  ملٗلتمت ج٩تنل ختى : ملتزت٢ُت  ألال٩ًتنل  لجتهٍغ

هاع ٞيها ٦بحرة ز٣ت ًًٗتنل  ملؿخٗملتنل  ألاظتصلأزُاء ٖضم ٌٗني ال هظ  ا٨ً .اها  اهاص٢ت  اهتعة إْل

 ج٣تملبها  اتي  ا٣ُاؽ ٖملُاث أن هدُجت جٓهغ ألجها بااٛت، أهمُت صألانل ألا بؿُُت أزُاء ا٨نها جهاةُا

 أن اللبض أًًا ًجب ٦ما مؿخٛلت ٚحر أألا مؿخٗملت ٚحر  ملٗلتماث بٌٗ ألاظتص أألا ص٣ُ٢ت ٚحر  ملإؾؿت

 ًيخٓغلمنها ٧اهذ ئط  خُاصًت ٚحر  ملٗلتمت ج٩تنل  ملسااٟت ٞبمٟهتم جدحز أي مً زااُت ألا خُاصًت ج٩تنل

 ج٩تنلزااُت أن بض ال أجها ٦ما مؿب٣ا مؿُغ ألا مٗحن  ججاه في جتظيهه ألا  ا٣غ ع  جساط ٖلى  اخأزحر مؿب٣ا

خباع ث مً  .ئْهاعها أألا باٖض صها ٢ام ملً  اصخهُت الٖا

                                                           
ل14-3م م ، 1981 بحرألاث،  اٗغبُت،  انهًت ص ع  ملااُت،  ملداؾبت قتقي، مدمض  اٗا٫، ٖبض عظب  خمض ي٠ُ، زحرث 1
ت،  لجضًضة،  لجامٗت ص ع  ملااُت،  ملداؾبت في مخ٣ضمت صع ؾاث  مل٩اعم، أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 2 ل35-25مل م ، 2004 إلاؾ٨ىضٍع
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 ٚحرلا٨ً مالةمت ج٩تنل أن ًم٨ً أهه خُض باملتزت٢ُت جخه٠ ج٩تنل أن بض ال مُٟضة  ملٗلتمت ج٩تنل ختى ئطن

 بها ج٣تم  اتيل اٗملُاث مسخل٠ ألا  ملااُت  اٗملُاث جمشص أن ًجب أجها ٦ما مالةم، بك٩ص أألا ٦بحر بك٩ص ٞيها متزت١ل

ل. ملإؾؿت اتيُٗت م٣ٗتات بضعظت أألا ٦بحر بهض١ جٓهغ أن منها ًيخٓغ  اتي ألا  ملإؾؿت

 ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿٗملت  ٩ًتنل أن بض ال:لالم٣اعهت  ا٣ابلُت  ً  م٣اعهتل ملٗلتماث ٖلى ٢اصٍع

 ألا  ملااُتلالمإؾؿت  اتيُٗت حٛحر ألا جُتعل ٖلى الت٢ٝت  اؼمً ٖبر ؾت ء  ملااُت  ا٣ت ةم في  ات عصة

 ًجب اظا٪ مسخل٠ل ملإؾؿاث، بحن ما م٣اعهاث ئظغ ء بام٩اجهم ٩ًتنل  هه ٦ما .مغصألاصًتها ألا أص ئها مؿختول

 ما هت ألا ألزغول صألاعة مً هيلهٟؿها  اٗغى َغ١ل ألا  ا٣ُاؽ ٖملُاث في  ملخبٗت  ملداؾبُت  اُغ١ل ج٩تنل أن

ت مبضأ ٖلُه أنُلح  مسخل٠ ٖبر هٟؿها هي أنلج٩تنل بض ال  هه ٦ما  ملداؾبُت،  اُغ١ل  ؾخمغ ٍع

 ئاؼ مُت  ملداؾبُت  هٓمت  ا٨شحرلمً في هجض اظا٪  االػمت،  مل٣اعهاث باظغ ء حؿمذ ختى  ملإؾؿاث

 . اؿاب٣ت الضألاعة جغظ٘  اتي  ملبااٜ ئْهاع

 متظتص ثلٖىانغ ٖغى ألا ج٣ُُم في  ملخبٗت ألا  ملىخهجت  ملداؾبُت  اُغ١ل في حُٛحر أي خضألار ٖىض ٞاهه اظا٪

اثلٖلى جأزحر جه ألا  اخُٛحر طا٪ ئلى إلاقاعة ألا إلاباٙل مً بض ال ٞاهه  ملإؾؿت مُااُب ألا   ملااُت  ا٣ت ةم مدخٍت

ل. اؿت ء خض ٖلى  اؿاب٣ت ألا  لخااُت  اضألاعة مً ا٩ص باايؿبت

 مُٗىتلَغ١ل جُب٤ُ في  ملإؾؿت حؿخمغ أن  ملم٨ً ٚحر مً أهه هت  اى٣ُت هظه في ئاُه إلاقاعة ًجضع ما أًًا

خماص ٖاة٣ا ج٩تنل ألا  ملٗلتمت متزت٢ُت ألا مالةمت ٖلى جإزغ ل.الم٣اعبت ٢ابلت أ٦ثرلج٩تنل أن ألظص جُتع  أ٦ثر مٗاًحر اٖل

حر  اًغألاعيل مً ألا  ملهم مً أهه ٦ما  أألا جت٢ٟذلئط  ألهه  ملىاؾب،  ات٢ذ في  ملُلتبت  ابُاهاث ألا  ملٗلتماث جٞت

غ ٝلباايؿبتلابٌٗ عبما  ا٣غ ع الجساط جهلح ال ألا ٞاةضة أًت بضألانل جهبذ ٢ض مخأزغ ألا٢ذ في وكغها جم ئط   َ. 

حر ؾبُص في  خض ر حؿدب٤ ال أن  ملإؾؿت ٖلى ًب٣ى ا٨ً  صعظت ٖلى ًإزغلما ألا٢ذ أ٢غب في بُاهاث ألا مٗلتماث جٞت

ل.ٞيها  اش٣ت

٤ُ ٢ًُت هي ظض   ملهمت  اى٣اٍ بحن مً ٦ظا٪  اللئط منها،  ملىخٓغة  ملىٟٗت ألا ٖليها  لخهت٫ل ج٩لٟت بحن  اخٞت

لما ا٩ص قاملت ألا ٧املت ج٩تنل بدُض .ٖاةض/ج٩لٟت ٢ُض ٖلُه ًُل٤ ما هت ألا  اخ٩لٟت مً أ٦بر  ملىٟٗت ج٩تنل أن بض

حر عةِؿُت ألا أؾاؾُت بُاهاث ٢اٖضة حٗخبر  اتي حسجُالث أي ئٟٚا٫ جٟاصي ٍَغ٤ ًٖ زانت باملإؾؿت ًخٗل٤ لاخٞت

لل. ملٗلتماث هظه

لالتيُٗت قٟاٝ بك٩ص جٓهغ ألا  لخُاص ٖلى  قخملذ ئط  مهض ٢ُت ط ث ج٩تنل أن بض ال  ملااُت ٞاملٗلتمت

حر  اغةِؿُت  اتز٣ُت هي  ملحز هُت ج٩تنل بدُض المإؾؿت، الا٢خهاصًت لأن بض ال أجها ٦ما . ملااُت  ملٗلتمت اخٞت

ُت جخه٠ ل.جدٍغ٠ أألا جدحز أي بضألانل الا٢خهاصًت  خض ر ًٖ حٗبر ٧اهذ ئط  باملتيٖت

ل ملغجبُت  لجت هب ب٩ص جدُِ ألا ٧املت أجها أي قاملت  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت ج٩تنل أن بض ال ئطن

ٟا٫ جٟاصي ٍَغ٤ ًٖ جدًحرها، ألا باٖض صها لأن ًجب  اتي  ؾاؾُت  اى٣اٍ مً أًًا .جض٣ٞاث أي حسجُص في إلٚا
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غها لصخت زال٫ مً طا٪ ًخجؿض بدُض اهم، هاٞٗت ج٩تنل أن هي  ا٣غ ع ملخسظي  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت جٞت

ل. ؾخسض مها ؾهتات ألا  ملٗلتمت

ل

 :املحاسبت أدوار و وظائف: املتلب الثالث 

حر هت المداؾبت  ؾاس ي  اهضٝ أن  ملداؾبحن مً  ا٨شحر ًخ٤ٟ  نتعةلفي  ملإؾؿت وكاٍ ًٖ مٗلتماث جٞت

 بمال اثرألاة بهظه  ملخٗل٣ت  ملٗلتماث ٖغى ألا  ملإؾؿت زغألاة ب٣ُاؽ  ملداؾبت ج٣تم خُض ملؿخٗمليها، مالةمت

 .طا٪ أمغ حهمه ملً ٌؿخجُب

حرها  ملإؾؿت جختلى  اتي  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت مؿخٗملي اخٗضص هٓغ  ألا  جد٨مهلئَاع بخدضًض ٢امذ ٞاجها جٞت

ت  ٖلى .صألاعهال ملداؾبت جإصي ْلها في  اتي إلاظغ ء ث مسخل٠ ألا  ملباصب منها حكخ٤  اتي الاٞتر ياث مً مجمٖت

ا ًخ٩تنل  اتي  ملإؾؿت زغألاة اخدضًض أؾاؾا جمشص الاٞتر ياث هظه ٞان طا٪ أؾاؽ  ألا  ا٣ُاؽ ٖليهالًىهب متيٖت

ل. ملداؾبي الاجها٫

اة٠ .1  : ملداؾبت ألْا

ُٟخحن  ؾخيخاط ًم٨ً ُٟت هما ألا أال المداؾبت عةِؿِخحن ألْا ُٟت ألا  ملداؾبي  ا٣ُاؽ ألْا  . ملداؾبيلالاجها٫ ألْا

ُٟت (لأ  : ملداؾبي  ا٣ُاؽ ألْا

ُٟت قغخذ ألالؾغصث  اتي  اخٗاٍع٠ أًٞص مً 1961 ؾىت  اهاصعة صع ؾخه في "متهتز" قغح ٌٗخبر ٢ض   ا٣ُاؽ ألْا

ٟه أنضع خُىما ،1 ملداؾبت في ُٟي حٍٗغ  أهض ٝ خهغ خُض .المداؾبت  اْت

ل:ل اخااُتل  اى٣اٍ في باا٣ُاؽ ًخٗل٤ ُٞما  ملداؾبت :

 مُٗىت؛  ٢خهاصًت ألاخض ث خُاػة في ج٣٘  اتي  ملت عص ٢ُاؽ 

 ٞيها؛  ملال٥ مهالح ألا  اتخض ث هظه ٖاج٤ ٖلى ج٣٘  اتي الااتز ماث أألا  لخ٣ت١ل ٢ُاؽ 

 لخ٣ت١؛ ألا الااتز ماث ألا  ملت عص هظه ٖلى جُغأ  اتي  اخٛحر ث ٢ُاؽ  

 مدضصة؛ ٞتر ث ٖلى  ملت عص هظه جسهُو 

 ملتخضة  ا٣ُاؽ ألاخضة  اى٣تص  ٖخباع ٖلى ه٣ضي ق٩ص في  اؿاب٣ت  اٗملُاث ًٖ  اخٗبحر . 

 هي  اتيل ملإؾؿت الا٢خهاصًت بااتخضة ٣ًهض بدُض الا٢خهاصًت  اتخضة خُاػة في ج٣٘  اتي  ملت عص ٢ُاؽ

  اظي َبُعي ٦صخول اخاظغ ختى ألا  ا٣اهتوي، ق٩لها ٧ان مهما ألا حجمها ٧ان مهما  ملداؾبت،  هخمام مدتعل

ل. اىُا١ هظ  في ًضزص ٞغصي بك٩ص ججاعجه ًماعؽ

 ألا  ملباوي ألال ع ض ي مشص ُٖيُت ج٩تنل أن ًم٨ً ٦ما مااُت ج٩تنل ٢ض ٢ُاؾها  ملداؾبت مً ًغجى  اتي ٞاملت عص

حرها  ملٗض ث مسخل٠ ل. ملإؾؿت أنت٫ل هي ٖام بك٩ص ألا  ملسؼألاهاث مشص ألٚا

                                                           
ت، اليكغ،  لجامُٗت  اض ع  ملختؾُت،  ملااُت  ملداؾبت  مل٩اعم، أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 1 ل53مل ، 2000 إلاؾ٨ىضٍع
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 الااتز ماثلأما  ا٣بٌ، أألاع ١ ألا  اؼباةً مشص  اٛحر ججاه  ملإؾؿت بد٣ت١ل مغجبُت ٞهي  لخ٣ت١ل ٢ُاؽ أما

 زانت مضًتهُتها فيلأؾاس ي بك٩ص ممشلحن  ملإؾؿت م٘  ملخٗاملحن أي  اٛحر ججاه  ملإؾؿت  اتز ماث جمشص ٞهي

ل. ا٣بٌ أألاع ١ مسخل٠ ألا  ملتعصًً

 ما أألا  لخانتل مت ٫ في ممشلت  ؾدشماعها ٌٗاص  اتي  عباح ألا  ملؿدشمغ  ملا٫ عأؽ  ملال٥ مهالح جمشص بِىما

ل. ملل٨ُت خ٣ت١ل ٖلُه ًهُلح

 ج٣تم ٖىضمالخُض  ملال٥، مهالح ألا  لخ٣ت١ل ألا الااتز ماث ألا  ملت عص مً ٧ص ٖلى جُغأ  اتي  اخٛحر ث ٢ُاؽ

اصة ؾت ء حٛحر ث خضألار طا٪ ًٖ ًىجغ بيكاَها  ملإؾؿت اصة ئلى  اخٛحر ثلهظه جإصي .بااى٣هان أألا بااٍؼ  في ٍػ

  اخٛحر ث هظه ٧اهذ ئط   لخانت  مت ٫لفي ه٣و ئلى أألا أعباح ئلى جإصي  اخٛحر ث هظه ٧اهذ ئط   لخانت  مت ٫

ل.زؿاةغ أألا أعباح مً  ملإؾؿت جد٣٣ه ما ٖلى  اخٗٝغلئلى حهضٝ  اخٛحر ث ٢ُاؽ ٞان ٖلُه ألا .زؿاةغ ئلى جإصي

 جل٪ زال٫ل ملإؾؿت هخاةج ج٣ُُم ألا جدضًض ًم٨ً ختى مدضصة، ػمىُت ٞتر ث ٖلى  اخٛحر ث هظه جسهُو أما

 ق٩ص في  ملإؾؿت بهالج٣تم  اتي  اٗملُاث مسخل٠ ًٖ  اخٗبحر أن ٦ما . اضألاعٍت ٞغى ٖلُه ًهُلح ما هت ألا  اٟترة

ل. ملخجاوؿت ٚحر  اٗىانغ بحن  ملتخض  ا٨مي  ا٣ُاؽ ألاخضة  اى٣تص باٖخباع ه٣ضي

لزهتمه ٢ُاؽ ئلى باإلياٞت  ملإؾؿت ألنت٫ل  اى٣ضي  ا٣ُاؽ ئلى تهضٝ  ملداؾبت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً ئطن

غ ٍَغ٤ ًٖ الكغ٧اء جغظ٘ ٞهي  ملل٨ُت خ٣ت١ل أما مضًتهُتها، في  ملمشلت  مسخل٠ل٢ُاؽ أًًا ألا . ملحز هُت جهٍت

ل. اىدُجتلظضألا٫ل في ممشلت  ملإؾؿت هدُجت جدضًض ئلى التنت٫ل  لخهتم ألا  نت٫ل ٖلى جُغأ  اتي  اخٛحر ث

ُٟت (لب ُٟت أن ؾاب٣ا عأًىا ٦مال:الاجها٫ ألْا  بٗض ٞاهه اظا٪  ملداؾبت، ٖليها ج٣تم  اتي  اغ٦حزة هي  ا٣ُاؽ ألْا

مخىاألا٫ل في ظٗلها ألا طا٪ ًٖ  اىاججت  ملٗلتماث جتنُص ألا ئًها٫ مً بض ال  ملداؾبي  ا٣ُاؽ ئظغ ءلٖملُت

 . ا٣ُاؽ ٖملُت ئظغ ء مً  ؾاؾُت  اٛاًت ئلى التنت٫ل  مغ حهمه مً ٧ص

 خض في  اغؾاات ألالئاُه  ملغؾص ألا  ملغؾص ألا  ملتيٕت هي ألا أال أع٧ان أعبٗت ٖلى جغج٨ؼ  ملداؾبي الاجها٫ ٞٗملُت

حر ٍَغ٤ ًٖ ط تها، ت  ملٗلتماث جٞت  ٢اةمت ٩ًتنل ٢ض مٗحن ق٩ص في بهال٢امذ  اتي  ا٣ُاؽ ٖملُت هخاةج ًٖ  اًغألاٍع

غ ق٩ص في أألا مااُت ب ملً ج٣ٍغ  أهمُت اه ج٩تنل أن صألانل قيئ أي ألاط٦غ  لخكتلمً جسلت أن ًجب بدُض .ٞيها ًٚغ

 م٘ هظ  ظض   اض٣ُ٢ت  اخٟانُص ط٦غ ٖضم مً بض ال  ملؿخٗمصلأًًا ٖلى  ادكَتل ألا  اخًلُص ؾبُص ٖلى جظ٦غ

ل.1  اخٟانُص مً  ا٩افي باا٣ضع الااتز م

ُٟت جغج٨ؼ بدُض  صألاعٍا ؾت ءل ملإؾؿت جهضعها ألا حٗضها  اتي  ملااُت  ا٣ت ةم ٖلى أؾاس ي بك٩ص الاجها٫ ألْا

:للٍَغ٤ ًٖ .صألاعة ٧ص جهاًت في أألا

 زال٫ مً هخاةجلأٖمااها خت٫ل ألا  ملإؾؿت أص ء مؿختول ًبحن  اظي  اىدُجت ظضألا٫ل: 

 ٖااُت؛ مغصألاصًت ألا  ًجابُت هخاةج جد٤ُ٣ ٖلى ٢ضعتها 

                                                           
ت،  لجضًضة،  لجامٗت ص ع المكغألإ، الاظخماُٖت  ملؿإألااُت ألا  ابُئُت  اخأزحر ث ًٖ  ملداؾبت بضألاي، ٖباؽ مدمض 1 ل35م ، 2000 إلاؾ٨ىضٍع
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 ت  . ملإؾؿت جد٣٣ه  اظي  ص ء مؿختول جدؿحن ألا الاؾخمغ ٍع

 زال٫ مً المإؾؿت  ملااُت  اتيُٗت جبحن ألا جٓهغ  اتي  ملحز هُت: 

 ملإؾؿت؛ َٝغ مً  ملغ ٢بت المت عص  لخ٣ُ٣ُت  ا٣ُمت ئْهاع   

 ملاض ي؛ في خ٣٣تها  اتي زغألاتها ٖلى  ملداٞٓت ٖلى ٢ضعتها   

 اء ٖلى ٢ضعتها  ملااُت، ه٩ُلتها  . ملااُت  اخت ػهاث أًًا ألا بااتز ماتها  اٞت

 ىت جض٣ٞاث ظضألا٫ل  جدضًضلمهاصع ٍَغ٤ ًٖ  ملااُت  اتيُٗت حٛحر ث ًبحن ألا ًٓهغ  اظي  لخٍؼ

 ألا أوكُتلالاؾدشماع ألا الاؾخٛال٫ أوكُت زال٫ مً  ؾخٗمااها ًخم ٠ُ٦ ألا  مت ٫ ٖلى  لخهت٫ل

ص أًًا  . اخمٍت

 ص زلُال.زاعظُا أألا ص زلُا ؾت ء  ملداؾبي االجها٫ ألاؾُلت هي  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً

 ألا  ملؿاهمحنلمشص  ملإؾؿت أص ء بمؿختول  ملهخمحن ؾت ء زاعظُا ألا . ملإؾؿت هُا٧ص ألا مهالح مسخل٠ زال٫ مً

حن  ملخٗاملحن أًًا ألا  ملؿدشمٍغً  ألا  ملااُت  ملإؾؿاث ألال٧اابىت٥  ملااُحن  اكغ٧اء  ملتعصًً، ألا ٧ااؼباةً  اخجاٍع

 .آلازٍغً  ملخٗاملحن مسخل٠ ألا  مت ٫ م٣غض ي مسخل٠

 :المداؾبت  ؾاؾُت  صألا ع .2

 ألا جُتعثلأًًا هي جإصحها أن ًجب  اتي  هض ٝ مً  اٗضًض أًًا ألا جلٗبها  اتي  صألا ع مً  اٗضًض المداؾبت

ل. ملٗلتمتلمً  اٟترة جل٪  خخُاظاث ًلبي ألا ٌؿخجُب بما ألزغول ػمىُت ٞترة مً  ملداؾبت جُتعل م٘ حٛحرث

 ٣ًتم  اتي  اٗملُاث مسخل٠ ادسجُص ٧تؾُلت  مغ باصب في ْهغث عةِس ي بك٩ص  ملداؾبتل:ئزباث أص ة .لأ

غ ٝ م٘  اٗملُاث جل٪ لخٟٔ زم بهال اخاظغ  في  ملٗامالث جل٪ إلزباث ٦أص ة حؿخٗمص ختى  ملسخلٟت َ 

 .ئايها  اغظٕت ئلى خاظت ألاظتص أألا هؼ ٕ خااتلخضألار

م خه  اظي  ا٨بحر  اخُتعل ٞٚغ  أًٞص بك٩صل اضألاعل هظ  جإصي ػ اذ ما أجها ئال  لخالي  ات٢ذ في  ملداؾبت ٖٞغ

 الاؾخجابت ٖلى ٢ضعتهالأًًا ألا  ملٟاهُمي ألا  اىٓغيل ئَاعها م٩تهاث مسخل٠ بحن  ملتظتص  اخ٩امص ألا  اخىاؾ٤ بد٨م

ل. ملإؾؿاث مدُِ مخٛحر ث مسخل٠ م٘ ظُض بك٩ص  اخ٠ُُ٨ ألا

 ٢ام  لجؼ ةغيلل ملكٕغ ٞان  ملٗلتماث وكغ ألا  اٗملُاث حسجُص في إلازباث نٟت  ملداؾبت جًمً ختى بدُض

 ٢تة حؿخمض  لجؼ ةغلفي  ملداؾبت أن ٞىجض . ملٗلتماث وكغ َغ١ل ألا  ملداؾبي  ادسجُص َغ١ل مسخل٠ بخدضًض

ني  ملسُِ مً ألا  اخجاعيل  ا٣اهتنل مً إلازباث ل. ملداؾبي  ا٣اهتنللمهاصع باٖخباعهما المداؾبت  اَت

الشخها أألا َبُُٗا شخها أ٧ان ؾت ء جاظغ ٧ص أن ٖلى  لجؼ ةغيل  اخجاعيل  ا٣اهتنل ًىو بدُض  ٖلى مٗىٍت

 1هما سجلحن مؿ٪

                                                           
ل11ل،ل10ل،ل09 ملت صل ، 2007 وسخت  لجؼ ةغي،  اخجاعيل  ا٣اهتنل 1
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ا، أألا ًتمُا ؾت ء  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  اٗملُاث ٧ص ُٞه ٣ًُض  اظي  اُتمُت صٞتر -  ئاؼ مُتل م٘ قهٍغ

 مغ ظٗتها؛ ألا بٟدهها حؿمذ ألا  اٗملُاث جل٪ جشبذ  اتي  اتزاة٤ بمسخل٠ الاخخٟاّ

 ألا  نت٫لل ٖىانغ مسخل٠ ظغص بٗض  اىخاةج خؿاباث ظضألا٫ل ألا  ملحز هُت ًخًمً  اظي  لجغص صٞتر -

 . لخهتم

ل

ً هظًً ٨ًدؿب ٞدتى   ملد٨مت،ل٢اض ي َٝغ مً ًت٢ٗا أن  ا٣اهتنل ًٟغى ٞاهه الازباجُت ٢تتهما  اضٞتًر

ت جتظض أًًا  ألا  ملد٨مت ٢اض ي َٝغلمً ٖليها  ملهاص٢ت ألا  اخت٢ُ٘ ُٞا ًٟترى ال  اتي  اضٞاجغ مً أزغول مجمٖت

ل.ئزباجا  ٢ص بظا٪ هي

غ أن ٌكتٍر ٦ما ت  لجغص صٞتر ألا  اُتمُت صٞتر مً ٧ص في جخٞت  :فيل ملخمشلت  اك٩لُت  اكغألاٍ مً مجمٖت

 ٧ان؛ هٕت أي مً  اهامـ ئلى ه٣ص أألا حُٛحر أألا بُاى جغ٥ بضألانل ًمؿ٩ا أن -

 .ؾىت ث ٖكغ ًٖ ج٣ص ال ملضة  اضٞاجغ جدٟٔ أن -

ني  ملداؾبي  ملسُِ أن ٦ما ت ًٟغى  اَت   ملداؾبت مؿ٪ ألال اسجالث مؿ٪ ًسو ُٞما  اكغألاٍ مً مجمٖت

 :بدُض

 زخمل ملؿإألا٫؛ جدمص ألا مت٢ٗت ألا مإعزت ئزباث ألاز٣ُت ٖلى مداؾبي حسجُص ٧ص ٌٗخمض أن ًجب -

 .ؾىت ث ٖكغ ًٖ ج٣ص ال ملضة  ملداؾبُت  اتزاة٤ ألا  ملؿدىض ث بمسخل٠ الاخخٟاّ مً بض ال -

حر بُٛت  ملداؾبت، ج٣ضمها  اتي  ملٗلتماث ٖلى  اصخت ئيٟاء منها  اهضٝ إلاظغ ء ث هظه ٧ص  مً ظتلجٞت

ل. اخجاعيل ألا الا٢خهاصي  ملُض ن في  ملخٗاملحن مسخل٠ بحن  مان ألا  اش٣ت

ت باظغ ء ٌؿمذ مخ٩امص هٓام هي ملداؾبتل : اغ٢ابت إلظغ ء أص ة .لب  ًٟغيها  اتي  اغ٢اباث مً مجمٖت

 مداٞٔ بها ٣ًتم  اتي  اغ٢ابت ألا  اًغ ةب مهالح أألا  ملداؾبت مجلـ بها ٣ًتملما منها  ا٣اهتنل

 بها ج٣تم أن ًم٨ً  اتي ص زلُت ع٢ابت أًًا ألا .زاعظُت  ٖخباعها ًم٨ً هظهل اغ٢اباث ٩ٞص  لخؿاباث،

 ٍَغ٤ ًٖ  ادؿُحر جدؿحن ئلى  ألالى بااضعظت تهضٝ  اتي ألا المإؾؿت  اخابٗت  اغ٢ابتل اض زلُت مهلخت

ُت  ٖلى  لخٟاّ ٖلى حؿاٖض أًًا  ملإؾؿت، حٗضها  اتي  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت جدؿحنلهٖت

ل. اض زلُت  اغ٢ابت ئظغ ء ٖلى حؿاٖض باٖخباعها ممخل٩اثل ملإؾؿت

 زال٫ مً خضًشا  ملداؾبت جلٗبه  اظي  لخضًض  اضألاعل ًٖ ٌٗبر  اضألاعل هظ ل: ا٣غ ع  جساط ألا الدؿُحر أص ة .لث

 ٌؿمذ لبما1 ملااُت  ملداؾبت مً ٖملها ٢اٖضة حؿخمض  اتي  ادؿُحر مغ ٢بت أألا بمداؾبتل ادؿُحر ٌؿمى ما

 :في ممشلت  ملد٣٣ت  اىخاةج ج٣ضًغ ئلى التنت٫ل  اىت جج ألا مسخل٠لإلاًغ ص ث بخدضًض

  المإؾؿت؛  اٗاصي  ايكاٍ هدُجت ًٖ حٗبر  اتي  اٗاصًت  اىدُجت -

                                                           
اث صًت ن  ملإؾؿت، في  اٗامت  ملداؾبت بتجحن، مدمض 1 ل38م ، 1999  لجؼ ةغ،  لجامُٗت،  ملُبٖت
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 بهال ملإؾؿت؛ ٢امذ  اتي  ملااُت  اٗملُاث مً  ملدهلت  اىدُجت جبرػ  اتي  ملااُت  اىدُجت -

بت ٢بص  اٗاصًت  اىدُجت -  مخأزغة ٚحرل ٞهي  ملااُت  اىدُجت ألا  اٗاصًت  اىدُجت مدهلت جمشص  اتي  اًٍغ

  اًغ ةب؛ ألا  اٗاصًت ٚحر بااٗىانغ

  الاؾخصىاةُت؛  اىدُجت -

 .إلاظمااُت  اىدُجت -

ل

 مً  لخؿاباثلمسخل٠ ألا  ادؿُحر أعنضة مسخل٠ حٛحر ث صع ؾت ألا  اخدااُص مسخل٠ باظغ ء حؿمذ أجها ٦ما

ص ؾُاؾاث مسخل٠ حؿُحر مً  ملإؾؿت ًم٨ً بما .ألزغول صألاعة خماصلالاؾدشماع ألا  اخمٍت   اتي  ملُُٗاث ٖلى بااٖل

غ أألا ٢ت ةم ق٩ص في  ملداؾبت حٗضها   ملتعصًً ألا  اؼباةً م٘  اٗملُاث مسخل٠ حؿُحر ألالبمخابٗت حؿمذ أًًا .ج٣اٍع

  ملهالح ججاه  ملإؾؿت ألايُٗت جدضص ألا متعص أألا ػبتنل ٧ص م٘  اخٗامالثلحجم ألا  ادؿضًض ٞتر ث جدضًض زال٫ مً

بُت ل.الاظخماُٖت ألا  اًٍغ

 اال٢خهاص  ا٨برولل ملجامُ٘ مسخل٠ لخؿاب  االػمت  ملٗلتماث ج٣ضم ٞاجها  ا٨لي الا٢خهاص مؿختول ٖلى أما

ني ىُت،  ملداؾبت ألا  اَت ت  ملٗلتماث ج٣ضم أًًا  اَت اء اخدضًض  اًغألاٍع بي .ل اٖت بت الخدؿاب  اًٍغ ل.1 اًٍغ

ت بختنُص  اٗامت أألا  ملااُت  ملداؾبت تهخم  حؿمذل ملإؾؿت ًٖ زاعظُت أَغ ٝ ئلى  ملٗلتماث مً مجمٖت

 َٝغلمً  ؾخٗمااها اخٟاصي وكغها أمام ٖاة٣ا ٧ان  ملىاٞؿت خضة  قخض ص م٘ ا٨ً  ملإؾؿت، ألايُٗت بخ٣ُُم اهم

  ا٣غ ع ثلفي  ملإؾؿت في ص زلُا حؿخٗمص  اتي  ادؿُحر مداؾبت ْهتعل ئلى أصث  اتي هي  ملىاٞؿت ألاهظه . ملىاٞؿحن

 ًمضها  اظيل اغةِس ي  ملهضع حٗخبر ٞاجها طا٪ م٘ ألا اها الاؾخجابت ٖلى  اٗامت  ملداؾبت ٢هغث  اتي  ادكُٛلُت

ل.ٖملها ألص ء باملٗلتماث

اصة خُض مً الا٢خهاصًت  ملإؾؿاث جُتعل م٘ لئلى ٞغصًت مإؾؿاث مً  هخ٣ااها أًًا ألا حجمها ٍػ

اصة ألا مؿاهمت، قغ٧اث ئلى زم ٖاةلُت مإؾؿاث  ألالإلاهخاظُت  اٗملُت مغ خص ألا ٖملُاث ح٣ٗض ألا وكاَها جتؾ٘ ألا ٍػ

ُت أ٦ثر ألا ٦مُت أ٦ثر مٗلتماث ئلى  ملإؾؿت خاظت  ػصًاص ئلى أصو ما ألا ؾ٘ بك٩ص  ملىاٞؿت  هدكاع  أصو هظ ل٧ص .هٖت

  ملإؾؿت في المٗلتماثل ألا٫ل ألا  اغةِس ي  ملتعص باٖخباعها اظا٪ االؾخجابت  اخٛحر ألا  اخُتعل هظ  مت ٦بت يغألاعة ئلى

ُٟها ألا الؾخٗمااها  ملإؾؿت مهالح مسخل٠ بحن جتػَٗها ًخم  اتي ل.خاظخه خؿب ٧ص جْت

ت هىا٥ غ ٝ هم ألا  ملإؾؿت ًٖ زاعظُحن ٩ًتهت  ٢ض  ملداؾبُت المٗلتماث  ملؿخٗملحن مً مجمٖت   اتيلَ 

ل ملؿخٗملحن طا٪ ٨ٖـ ألا اها،  ادكُٛلُت أألا  اٗاصًت  اٗملُاث في ًخضزلتنل ال ا٨نهم ألا  ملإؾؿت م٘ مهالح اها

لفي ٢غ ع تهم  جساط مً ًخم٨ىت  ختى  ملٗلتماث مً زانت  خخُاظاث  ملؿخسضمحن هإالء ا٩ص بدُض . اض زلُحن

                                                           
٣ٗتب 1 م، ٖبض بَت اث صًت ن  اٗامت،  ملداؾبت أنت٫ل  ا٨ٍغ ل35مل ، 1999  لجؼ ةغ،  لجامُٗت،  ملُبٖت
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حر  ملإؾؿت ٖلى بم٩ان  اهٗب مً ا٨ً  ملإؾؿت، اهم ج٣ضمها  اتي  ملٗلتماث يتء جلبيل  اتي  ملٗلتماث جٞت

غ ٝ هظه ٧ص  خخُاظاث ت َ  ل.1 باؾخمغ ع  ملخٛحرة ألا  ملخٗضصة ألا  ملخىٖت

ُٟت جخلخو  ألالمُٗىت ػمىُت اٟترة  ملإؾؿت أص ء ألا وكاٍ ًٖ  ملٗلتماث جتنُص ألا ٢ُاؽ في  ملداؾبت ألْا

ُٟت هظه ئن مدضصة، ت زال٫ مً جخم  اْت لفي  ملداؾبت مىهج ًمشص خُض .3  اٗلمُت  ملباصب ألا  ا٣ت ٖض مً مجمٖت

ت في اظا٪ الاؾخجابت ل ا٣اهتهُت ألا  ملااُت ألا  ملداؾبُت  ملٗلتماث اخجمُ٘ جدب٘  اتي إلاظغ ء ث ألا  ؾااُب مجمٖت

لبضألاعها  اتي  ملٗلتماث مً مسغظاتها مؿخسضمي خاظُاث مً أهض ٞها حؿخيخج ٞاملداؾبت  ملإؾؿت، وكاٍ ًٖ

ل. اٗملُاث جل٪ ا٣ُاؽ  اؿلُمت إلاظغ ء ث ألا  اُغ١ل ألا  ؾااُب ئجبإ ٖلى  ملداؾب جغقض

ت باؾخٗما٫ ٌٗالج  اظي زام مٗلتماث هٓام أجها ٖلى  ملداؾبت حٍٗغ٠ ًم٨ً" ل اُغ١ل مً مجمٖت

لل:هما مهمحن صألاعًٍ المداؾبت ٌٗخبر بظا٪ ألا .ه٣ضي أألا ٦مي َاب٘ ط ث ملٗلتماث به  لخانت

 حر ألا  ُٖاء   ملإؾؿت؛ اثرألاة مه٩ُص ٖغى جٞت

 ت  ٖض ص حرل أي  ادؿُحر، خاظُاث جلبي أعنضة ألا مجمٗاث ق٩ص في  ملٗلتماث مً مجمٖت جٞت

 "الا٢خهاصي  ملُض ن في  اىاٞٗت  ملٟاهُم مً ٢اٖضة

 ألال ملااُت ألا الا٢خهاصًت  ات٢ات٘ ادسجُص  ملىٓم  ؾلتب أألا  اتؾُلت أجها ٖلى  ملداؾبت  ٖخباع ًم٨ً

 بضلال ٞاهه  ملإؾؿاث هظه َبُٗت أألا وكاٍ ٧ان مهما بدُض خُاتها، زال٫  ملإؾؿت بها ج٣تم أألا جمغ  اتي  ا٣اهتهُت

لما  لخهت٫لٖليها أألا زضماث ج٣ضًم أألا  اخدهُص ألا  ادؿضًض ألا  ابُ٘ ألا بااكغ ء مسخلٟت أَغ ٝ م٘ جخٗامص أن ألا

غ ألا مااُت ٢ت ةم ق٩ص في ٖملُاتها هخاةج وكغ ألا حسجُلها  ملداؾبت ٖلى ٌؿخلؼم  .مسخلٟت ج٣اٍع

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ما٫، ا٣غ ع ث  ؾاؽ  ملداؾبت  اِؿُـ،  ا٣اصع ٖبض مدمض  ملؿُذ، ٖبض م٨غم جغظمت هالي، ؾتػ ن مُجؼ، عألابغث 1 ش، ص ع  اشاوي،  لجؼء الٖا اىل  ملٍغ  اٍغ

ل22-20ل،لململ2006
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 املحاسبيت املبادئ و الفروض:الثالث املبحث

ت ٖلى ٖملها في  ملداؾبت جغج٨ؼ  ام خااُال ملٗغألاٞت  ملداؾبُت  ملباصب أن ٚحر  اٟغألاى، ألا  ملباصب مً مجمٖت

  هدكغ طا٪لبٗض زم ئايها  لخاظت خؿب آلازغ ًٖ مىٟهص ؾُا١ في منها ٧ص وكأ ئهما ألا  ات٢ذ هٟـ في ٧لها جيكأ

 . اٗام  ا٣بت٫ل ا٣ُذ ألا  ؾخٗمااها

ل ملباصب ٞان اظا٪ ٖمله، ئهجاػ ؾبُص في  ملداؾب بها ٌؿترقض  اتي  ا٣ت ٖض  ملداؾبُت  ملباصب جمشص خُض

لألا ملٟاهُم  هض ٝ بحن  ملى٣ُي  اغبِ ٍَغ٤ ًٖ ئاُه  اختنص ًخم  َبُُٗا ٢اهتها اِـ  ٖام ٢اهتنل حٗض

ت ظتهغ  ملباصب جمشص ألابظا٪ ألا اٟغيُاث،  . ا٨ٟغيل  ابىاء ألا٢مت  اىٍٓغ

ل

 :املحاسبيت الفروض: املتلب ألاول 

اع أؾاؾا ج٩تنل ا٨نها صختها، مً  اخد٤٣ ًم٨ً ال م٣ضماث "أجها ٖلى  اٟغألاى حٗٝغ  ًهلح ٨ٞغيل إَل

  ملٗلتمت ئٖض ص ٖىض مؿلماث أألا بضحهُاث أجها  ا٣ت٫ل ًم٨ً خُضل"1مدضصة هخاةج ئلى  اختنص ألا االؾخضال٫

 . ملااُت ألا  ملداؾبُت

ت  ملداؾبُت  اٟغألاى جخمحز :لل2ًلي ُٞما جلخُهها ًم٨ً  لخهاةو مً بمجمٖت

  ملداؾبي؛ بااكأن  ملهخمحن ٢بص مً ألامالةمت صخُدت أجها ٖلى  اٗام  ا٣بت٫ل جل٣ى أن بض ال -

غ في ٞغى ٌؿخسضم أن ًجتػل ال ئط  ابٌٗ، بًٗها ًٖ مؿخ٣لت ج٩تنل أن بض ال -  آزغ؛ جبًر

 .بُنها ُٞما ٢اةم جىا٢ٌ أي ٦ك٠ اِؿهص  اٗضص ٢لُلت  اٗمتم ٖلى ج٩تنل أن بض ال -

ت ٞغى ألا  ملداؾبُت  اتخضة ٞغى هي ألا أؾاؾُت ٞغألاى أعبٗت ٖلى مبيُت ٞاملداؾبت  ألاخضة ٞغى ألالالاؾخمغ ٍع

.ل اخٟهُص مً بش يء الخ٣ا ئايها هخُغ١ل ؾٝت  اتي  اضألاعٍت ٞغى  زحر في ألا  اى٣ضي  ا٣ُاؽ

ل

 : ملداؾبُت  اتخضة ٞغى -1

ُٟخحن ٖلى  ملداؾبت جغج٨ؼ ُٟت هما أؾاؾِخحن ألْا ُٟت ألا  ا٣ُاؽ ألْا ُٟت الاجها٫، ألْا لجخٗل٤  ا٣ُاؽ ْٞت

ت ألا  ملااُت  ملٗامالث ألا باألخض ر  أما . ملخٗاملحنلمسخل٠ بحن جدضر  اتي الا٢خهاصًت  ملٗامالث مسخل٠ ألا  اخجاٍع

ُٟت ل. مغ حهمه مً مسخل٠ ئلى  ملإؾؿت أٖما٫ هخاةج باًها٫ ٞترجبِ الاجها٫ ألْا

ت شخهُت اها أنبدذ  اتي  ملال٥ ألا إلاص عة مً ٧ص ًٖ مؿخ٣ص ٦ُان  ملإؾؿت حٗخبر خُض  ألا  ؾملاها مٗىٍت

ً   ملهاٍع٠ إلاًغ ص ثلألا ألا  لخهتم ألا  نت٫ل بحن  اٟهص ٖلى جغج٨ؼ ٞاملداؾبت مؿخ٣لت، مااُت طمت ألا مَت

ل.1  ملال٥ أألا  لخانت أمت اها في باملؿاهمحن ًغجبِ ما ألا باملإؾؿت  ملغجبُت

                                                           
1 Marie Christine Bazin, Christelle bouguennec, Alfred spehner, Guilliame blin, cours d’introduction a laلcomptabilité,لintec.cnam, paris, 

2008/2009, pp 14-15 
ل34ل،لمل2004عيت نلخلتةلخىانل،لألاأزغألانل،لأؾـل ملداؾبتل ملااُتل،لص علألام٨خبتلخامضل،لٖمانل،ل 2
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ل ملخٗل٣ت  اٗملُاث حكمص  اتي  ملإؾؿت بضٞاجغ ج٣ُُضها ألا ئزباتها  ات ظب بااٗملُاث  اٟغى هظ  ًغجبِ ٦ما

ت شخهُت باٖخباعها بها ٢امذ  اتي ألا باملإؾؿت لأألا  ملال٥ باؾم اِـ ألا باؾمها بها ألا٢امذ مؿخ٣لت مٗىٍت

ل اتي  اٗملُاث مسخل٠ أًًا ألا ص زلُا  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي إلاهخاظُت  وكُت ظمُ٘ حكمص خُض . ملؿاهمحن

ل. لخاعجي  ملدُِ ألا  ملإؾؿت بحن جدضر

خباع بٗحن  اٟغى هظ  أزظ  لجؼ ةغيل ٞاملكٕغ  ٧اهذ ؾت ءل اكغ٧اء، طمت ألا  ملإؾؿت طمت بحن  اخمُحز ٖىض الٖا

 م٘ حٗامالتهم ٧صلحسجص زاعظُت أَغ ٝ  ملؿاهمحن ألا  اكغ٧اء ٌٗخبر خُض أشخام، قغ٧اث أألا أمت ٫ قغ٧اث

 : اضًتنل خؿاباث في ألا  لخ٣ت١ل خؿاباث في  ملإؾؿت

  لخلُٟت؛ ألا اكغ٧اث  اكغ٧اء ٖلى خ٣ت١ل 44 : ع٢م  لخؿاب -

 . لخلُٟت ألا اكغ٧اث  اكغ٧اء ججاه صًتنل 55 : ع٢م  لخؿاب -

ت ٞغى -2  :الاؾخمغ ٍع

 ػمىُت ملضةلوكاَها مؼ ألاات في حؿخمغ ؾٝت  ملإؾؿت أن ٌٗخبر ٖمله في  ملداؾب ٞان  اٟغى هظ  أؾاؽ ٖلى

لت  ئلى ًإصي بدُضلطا٪ ٨ٖـ ًشبذ صاُص أي ًتظض ام ما أظله، مً أوكأث أألا ألاظضث  اظي  اٛغى اخد٤ُ٣ ٍَت

ل. ؾخمغ عها ًىهي أألا جهُٟتها

ت ٞغى ًتضح خُض سُت  اخ٩لٟت أن الاؾخمغ ٍع  فيلحؿخمغ ؾٝت ٞاملإؾؿت  ا٣ُاؽ، بض ةص أًٞص هي  اخاٍع

٣ت أنتاها  ؾخسض م ل ؾخسض م ًم٨ً ٞاهه مؿخ٣غة  اى٣ض ألاخضة ج٩تنل ٞٗىضما  ابض ًت، مىظ ؾُغث  اتي بااٍُغ

سُت  اخ٩لٟت بم٣ُاؽ  اٗىهغ هظ  ل.2 متيتعي بك٩ص  اخاٍع

٣ت ًبرع  اٟغى هظ  أن ٦ما   اتز ماثلئلى ألا مخض ألاات أنت٫ل ألا زابخت أنت٫ل ئلى  ملحز هُت ٖىانغ جغجِب ٍَغ

لت لتلالااتز ماث بحن  اخٟغ٢ت ًهٗب  اخهُٟت خاات في أهه ئط  ظص، ٢هحرة  اتز ماث ألا  ظص ٍَت   ا٣هحرة ألا  اٍُت

ل.3 ظص

م ت، ٞغى  ٖخماص ٚع  أن ئلىلًإظص ؾٝت ألازؿاعة عبذ مً  اىخاةج ٢ُاؽ أن ًٟهم أن ًجب ال أهه ئال الاؾخمغ ٍع

 ب٣هض أزغو،لئلى مإؾؿت مً جسخل٠ ٞتر ث ئلى  ملإؾؿت وكاٍ ألا ٖمص ج٣ُُم ًجب بص  ملإؾؿت، أظص ًى٣ط ي

 .بها  ملخٗل٣تل ملااُت  ا٣ت ةم ألائٖض ص هخاةجها جدضًض بٛغى ٞترة ب٩ص  لخانت ألاإلاًغ ص ث  ملهاٍع٠ جدضًض

 : اى٣ضي  ا٣ُاؽ ألاخضة زباث ٞغى -3

خماص ًخم   اى٣ضًت  ا٣ُاؽ ألاخضة جمشص ألا  ملااُت،  ا٣ت ةم ئٖض ص ٖىض أؾاؾُت ٢ُاؽ ٧تخضة  اى٣تص ٖلى الٖا

ل4 بيكاَها ٢ُامها زال٫  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  اٗملُاث مسخل٠ أزغ اخدضًض ألاخضةلمىاؾبت

                                                                                                                                                                                     
ل36-35م ؾاب٤، مغظ٘  مل٩اعم، أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 1
ل38-36مل م ؾاب٤، مغظ٘ آزغألان، ألا  مل٩اعم أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 2
ل50م ؾاب٤، مغظ٘ آزغألان، ألا ٦داات ظبر ةص 3
ل44 م بحرألاث،  لجامُٗت،  اض ع  ملااُت،  ملداؾبت مباصب هتع، أخمض 4
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خماص ٞاملداؾبت له٣ضي، بك٩ص ٖنها  اخٗبحر ًم٨ً  اتي بااٗملُاث أؾاس ي بك٩ص تهخم  اٟغى هظ  ٖلى بااٖل

  ملإؾؿتلأًٖاء بحن الاظخماُٖت ألا إلاوؿاهُت  اٗال٢اث مشص ه٣ضي ق٩ص في ٖنها  اخٗبحر ًم٨ً ال  اتي  اٗملُاث أما

 مدختول ٖلىلمباقغ ٚحر جأزحر اها ٧ان ئط  ئال  ملداؾبت ئَاع مً جسغط ٞاجها  اٗما٫ ئم٩اهُاث ألا ٦ٟاء ث أًًا ألا

 في ط٦غها ألا ئصع ظهالألاظب  ملداؾبت ج٣ضمها  اتي المٗلتماث  اهاص٢ت  اهتعة ٖلى جأزحر اها ألا  ملااُت  ا٣ت ةم

 ألا ئم٩اهُاث ألا إلاوؿاهُتل اٗال٢اث ٞان الاه٣لتؾ٨ؿتهُت منها زانت  ملداؾبُت  هٓمت بٌٗ في ا٨ً  مللخ٤،

  ملااُت  ا٣ت ةم ٖىانغليمً ئصع ظها مً ًم٨ً مما ه٣ضي بك٩ص ٢ُاؾها ألا ج٨مُمها ًم٨ً  اٗما٫ ٦ٟاء ث

ل.الاظخماُٖت باملداؾبت ٖلُه  نُلح ما هت ألا  ملحز هُت زانت  ؾاؾُت

لبجم٘ ٌؿمذ بما  ا٣ُمت زابخت  اى٣ض ألاخضة ٧تنل هي  اٟغى هظ  ٖليها ٌٗخمض  اتي  اغةِؿُت  اى٣ُت أن خُض

ل اكغ ةُت  ا٣تة ألن طا٪ ٚحر  ات ٢٘ ا٨ً مخباٖضة، ٞتر ث ٖلى جدضر  اتي الا٢خهاصًت الٗملُاث  اى٣ضًت  ا٣ُم

 الا٢خهاصي،لالاه٨ماف خاالث م٘ جغجٟ٘ ألا  اخطخم خاالث م٘ جىسٌٟ خُض  اؼمً مض ع ٖلى زابخت ٚحر الى٣تص

 ٞاإلظغ ء . زغولل ملإؾؿاث بحن ألا هٟؿها  ملإؾؿت ألص ء  اؼمً ٖبر  مل٣اعهت نٗتبت ئلى ًإصي  اظي  مغ

  اظي  مغ  ملاصًتلزانت االؾدشماع ث  اخ٣ُُم ئٖاصة ٖملُت هت مؿخمغ بك٩ص ئاُه  الجتء ًخم  اظي  اخصخُخي

ل. لخخامُت  ملااُت  ا٣ت ةم ٖلى  اى٣تص ٢ُم في  اخ٣لباث جأزحر مً ًدض

لفي  ملؿخمغة الخ٣لباث هٓغ  مهض ٢ُتها ألا صالاتها مً  ا٨شحر ئلى جٟخ٣ض مااُت ٢ت ةم ئٖض ص ئلى ًإصي ما هظ 

غ  ملىاؾب  اتخُض  ملُٗاع هي  اى٣تص ٧اهذ ئط  ما خت٫ل  ادؿاؤ٫ل ًُغح ما ٞهظ  . ؾٗاع  ألا  ملإؾؿتلألا ٢٘ اخهٍت

 بك٩ص الا٢خهاصلحؿتص  اتي  اخطخم خاالث م٘ زانت  اؼمً في زابخت  اى٣ضًت  اتخضة  ٖخباع ًم٨ً هص ألا وكاَها

ل. خُان مٗٓم في مؿخمغ ألا ٦بحر

 : اضألاعٍت ٞغى -4

 الاٞتر ىلهظ  ا٨ً ألا مدضص، ٚحر ألظص بيكاَها  ا٣ُام في حؿخمغ  ملإؾؿت أن ًٟترى ٞاهه ؾاب٣ا عأًىا ٦ما

 مسخل٠ ئٖض ص بهضٝلصألاعٍت ػمىُت ٞتر ث ئلى خُاتها ج٣ؿُم ألاظب اظ   ملإؾؿت أص ء ج٣ُُم في أزغول ئق٩ااُت ًُغح

غ حر حؿمذ  اتي  ملااُت  اخ٣اٍع ت  ملٗلتماث بخٞت خماص ًم٨ً  اتي  اًغألاٍع   ا٣هحر  ملضو ٖلى  ا٣غ ع  جساطلفي ٖليها الٖا

حر ألا أؾاس ي، بك٩ص ل. ملإؾؿتلأص ء بخ٣ُُم حؿمذ  اتي  ملإقغ ث مسخل٠ جٞت

 مً ألالأص ئها، ج٣ُُم ألا  ملإؾؿت ٖمغ جهاًت ئلى الاهخٓاع مك٩لت لخص  اضألاعٍت ٞغى أهمُت ظاءث هىا ٞمً

 ألا  ملؿخد٣تل اًغ ةب حؿضًض ألا وكاَها هخاةج ٖلى الخٗٝغ  ملإؾؿت ػألا ٫ ختى الاهخٓاع ًم٨ً ال  اٗملُت  اىاخُت

ل.بها  ا٣ُام  ات ظب  اٗملُاث مً ٚحرها ألا  عباح جتػَ٘

 أنل ملسُِ  لجؼ ةغ في مشال هجض خُض  ٖخباع ث، اٗضة  اٟغى هظ   ٖخماص جم  ا٣اهتهُت  اىاخُت مً أهه ٦ما

ني :لللبدُض35-75 مغل زال٫ مً  ملبضأ بهظ   اٗمص ٖلى أ٦ض المداؾبت  اَت

ش خضص - ش مداؾبُت صألاعة ٧ص ئ٢ٟا٫ جاٍع  (ل16 ملاصةل)صٌؿمبرل 31 بخاٍع

 (ل20لألا17 ملت صل) ملسؼألاهاثل ألا الاؾدشماع ث بجغص مداؾبُت صألاعة ٧ص جهاًت في  ا٣ُام ٖلى  ملإؾؿاث أاؼم -
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ل

ل ٖخماص ئلى  يُغألا  اهظ   ملإؾؿت، وكاٍ ْغألاٝ ألا باابِئت مغجبُت مكا٧ص ٖضة  ملداؾبتنل ًت ظه ئطن

ت لئٖض ص مً ٌؿمذ بما  ملداؾبُت  اٗملُاث ادؿهُص ٞيها ٌٗملتنل  اتي البِئت  اخبؿُُُت  اٟغألاى مً مجمٖت

 1 ئاُه باالؾدىاص  ملداؾبُت  ملباصب اختؾ٘ ْله في  اٗمص ًخم ْٝغ أألا قٍغ بمشابت هت ٞااٟغى .هاٞٗت مٗلتماث

ل

 :املحاسبيت املبادئ: املتلب الثاوي 

جمشصل بظا٪ هي ألا  ملداؾب، ٖمص جد٨م  اتي  آغألاٝ أألا  اكغألاٍ  اؿاب٣ت  عبٗت الاٞتر ياث ح٨ٗـ"

ل2"ٖمله  هجاػ في  ملداؾب بها ٌؿترقض  اتي  ا٣ت ٖض أألا  ملباصب ٖلُه ج٣تم  اظي  ؾاؽ

اع جمشص  ملداؾبُت ٞاملباصب   ا٣ت ةملنض١ ٖلى  لخ٨م في ألا  ملداؾبُت  ملماعؾت ٖلُه جغج٨ؼ  اظي  اٗام إلَا

  ملبضأ ٨ًدؿبلختى ألا ٖليها  ملخٗاٝع  ملداؾبُت باملباصب  ا٣ت٫ل هي  ؾخٗمااها قإ  اتي  ملهُلخاث ألامً  ملااُت،

ل. اٗملي  اخُب٤ُ في  اٗام ألا  ات ؾ٘  ا٣بت٫ل ًل٣ى أن بض ال  لخانُت

غ  ات٢ذ هٟـ في ٧لها جٓهغ ام  لخالي بك٩لها  ملداؾبُت  ملباصب ئن ا ئَاع  اخٞت   اٗملي ،ل اخُب٤ُ ًد٨م هٍٓغ

 ئلى تهضٝ ٞهيل3 ئايها  لخاظت ْهتعل ٖىض آلازغ ًٖ مىٟهص ؾُا١ في مبضأ ٧ص ْهغ ئهما ألا . ملهىُت  ملماعؾت ألا

ل. ملااُت  ا٣ت ةم ٖىانغلٖغى ألا ج٣ُُم ألا ٢ُاؽ أؾـ جتخُض ٍَغ٤ ًٖ  ملداؾبحن بحن  ملتظتص  لخالٝ ج٤ًُِ

الاًُاليل  مل٨ٟغ بااضع ؾت جىاألااه أن مىظ  ملداؾبُت  ملباصب أ٢ضم مً  ملبضأ هظ  ٌٗخبر:لل ملؼصألاطل  ا٣ُض مبضأ (1

LOCAلPACIOLIهظ  ٣ًخط ي خُض م٩ان، ٧ص في  ملماعؾحن ٢بص مً ٦بحر  ٢بتال  لخالي ألا٢خىا ئلى ًل٣ى لألا 

 حؿاألايل م٘  اض ةً آلازغ ألا  ملضًً أخضهما ظاهبحن في  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  اٗملُاث  ملبضألحسجُص

 . ملضًً ألا  اض ةً مجامُ٘ل لجاهبحن

سُت  اخ٩لٟت مبضأ (2 سُت  اخ٩لٟت مبضأ ٌٗخبرل: اخاٍع  ًخم خُض  ملداؾبت، في  ؾاؾُت  ملباصب مً  اخاٍع

خماص  في حسجص ٞاألنت٫ل . ملهغألاٞاث ألا إلاًغ ص ث ألا  لخهتم ألا  نت٫ل ٢ُاؽلٖىانغ في ٖلُه الٖا

ش ٖىض ٖليها ج٩لٟتل لخهت٫ل أؾاؽ ٖلى  ملداؾبت  .خُاػتها جاٍع

سُت  اخ٩لٟت ش في  اٟٗلي  اؿت١ل ؾٗغ ًٖ حٗبر  اخاٍع  ألا  ملإؾؿتلبحن جباص٫ ٖملُت ًٖ هاججت ألجها  لخُاػة جاٍع

 ات ٞمشال ،  ملإؾؿتلَٝغ مً  ملىجؼة الاؾدشماع ث خاات في إلاهخاط ج٩لٟت ًٖ ٌٗبر هت أألا  لخاعظُحن  ملخٗاملحن

ت ٢ُمتهالأنبدذ  اضألاعة جهاًت في ا٨ً ألا صط 100.000 ب  اضألاعة بض ًت في آات خُاػة جمذ  صط 125.000 ٫ مؿاألٍا

ل. ملضة بض ًت في  لخُاػة ج٩لٟت أؾاؽ ٖلى  ملداؾبت في مسجلت جب٣ى ٞاهه

                                                           
ل34 م ؾاب٤، مغظ٘  مل٩اعم، أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 1
ل41 م ؾاب٤، مغظ٘  مل٩اعم، أبت  اٟخاح ٖبض ألانٟي 2
ل93 م ، 1991 بحرألاث،  لجامُٗت،  اض ع  ملااُت،  ملداؾبت في صع ؾاث  اهبان، ؾمحر مدمض 3
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 فيلجدهص  اتي  اخٛحر ث باٖخباع ا٨ً ألا  اى٣ضًت،  اتخضة أألا  ا٣ُاؽ ألاخضة زباث ٞغى ٖلى ًغج٨ؼ  ملبضأ هظ 

خماصلٞاملداؾب الا٢خهاص جمـ  اتي  اخطخم خاالث أألا  ا٨ؿاص خاالث بدؿب  هسٟايا ألا  عجٟاٖا  ؾٗاع  بااٖل

ل. اخٛحر ث هظه ًخجاهص ٞاهه  ملبضأ هظ  ٖلى

م ا٨ً حر ٌؿمذ  ملبضأ هظ  ٞان طا٪ ٚع لمبرعة ألا مدضصة بأؾٗاع جمذ ألجها الخد٤٣ ٢ابلت مٗلتماث بخٞت

غ ى مالةمت أ٢ص  ات٢ذ هٟـ في ا٨نها ألا ئزباث، بتز٣ُت غ ى ألا  ا٣غ ع  جساط أٚل  صع ؾت أألا  ص ء ج٣ُُم أٚل

ل. ملااُت ألايُٗتها ألا مغ٦ؼها حصخُو ألا  ملإؾؿت عبدُت

 ألالصألاعي بك٩ص  لخهتم ألا  نت٫ل ٖىانغ ٢ُم في  اىٓغ ئٖاصة ًجب أهه  ملداؾبحن مً  اٗضًض ًغول ألاهىا

ت ؾت٢ُت ٢ُم  ؾخسض م سُت،  اخ٩لٟت مً بضال  اؿت١ل في ظاٍع هاع طا٪ ألا  اخاٍع لالمإؾؿت،  لخ٣ُ٣ُت  اهتعة إْل

سُت  اخ٩لٟت ًٖ  اخسلي ٌٗني ال هظ  ا٨ً ل.طا٪ ئلى  لخاظت صٖذ ٧لما حٗضًلها ئهما ألا ٦لي بك٩ص  اخاٍع

 ق٪ أؾاؽ ٖلى األخض ر عقُض ألا ٣ٖالوي ج٣ضًغ أهه ٖلى  ملبضأ هظ  حٍٗغ٠ ًم٨ًل: لخظع ألا  لخُُت مبضأ (3

ص اخٟاصي متظتص  اىا ٌؿمذ أهه أي  ملإؾؿت طمت ألا هدُجت ٖلى ًإزغ بما الخ٣ت صألاع ث  لخُغلئلى جدٍت

ت بالخؿبان باألزظ ضم  لخظع أي ،  ملداؾبُت  اضألاعة زال٫ الاخخُاَاث ألا مًلالاختر ػ ث مجمٖت  ألٖا

اصة  ملبااٛت ضم ألاإلاًغ ص ثلألا لخظع  نت٫ل في بااٍؼ باء  لخهتم في بااى٣هان  ملبااٛت ألٖا  خاات ألاٖ 

 .1 لخؿبان في  ملخت٢ٗت  لخؿاةغ ٧ص جد٤٣لألا زظ ام  اتي  عباح ججاهص ًخم ألابظا٪ ج٣ضًغها،

لالى٣ٟاث باايؿبت طا٪ مً  ا٨ٗـ ألا ٞٗال جد٣٣ذ ئط  ئال إلاًغ ص ث حسجُص ٖضم ٖلى  ملبضأ هظ  ًغج٨ؼ ٦ما

ل.2 مانلٖت مص مً ٖامص ٌٗخبر بظا٪ ٞهت بدسجُلها، اها الاخخُاٍ ألا  لخضألار مدخملت ه٣ٟت أي حسجُص ًم٨ً أي

لفي  ملخت٢٘  اى٣و مل٣ابلت  ملإألاهاث مسههاث مسخل٠ بدسجُص ًخٗل٤ ما  ملبضأ هظ  جُب٤ُ مٓاهغ ٞمً

لجتػَ٘ مً  ملؿاهمحن بدماًت ًخٗل٤ ُٞما ٢اهتوي ٢ُض بخُب٤ُ ٌؿمذ  ملبضأ هظ  جُب٤ُ أن ٦ما  نت٫، ٖىانغ

ل.ألاهمُت أعباح

 ألا  نت٫ل خؿاباث مً ٧ص بحن م٣انت أي باظغ ء  اؿماح ٖضم ٖلى  ملبضأ هظ  ًغج٨ؼل: مل٣انت ٖضم مبضأ (4

 ألا ألايُٗت ألا  ملااُت  ا٣ت ةم ئْهاع بهضٝ ٧له هظ  ألا  ملهاٍع٠، ألا إلاًغ ص ث بحنلخؿاباث ألا  لخهتم

 خ٣ت١ل ألا صًتنل بحن  مل٣انت ئظغ ء ظت ػ ٖضم طا٪ أمشلت مً ألا .قٟاٝ ألا بك٩صلناص١  ملإؾؿت هدُجت

 .ألا خض ػبتنل أألا متعص ٖلى

خماصل: ملداؾبُت  اُغ١ل زباث مبضأ (5   اُغ١ل هٟـ  ؾخٗما٫ ٖلى ملؼمت  ملإؾؿت ٞان  ملبضأ هظ  ٖلى بااٖل

 هىا٥ ٧ان ئط  خُض ألزغو، صألاعة مً  ملااُت  ا٣ت ةم ٖغى ألا ج٣ضًم ألا ًخٗل٤لبااخ٣ُُم ما ٧ص في  ملداؾبُت

غها ألا طا٪ ئلى إلاقاعة مً اللبض ألزغول صألاعة مً حُٛحر أي  3 مللخ٤ في جبًر

                                                           
1 Orthodoxie comptable IASB, SITE:www.iasb.org 

ل35م ، ؾاب٤ مغظ٘ بتجحن، مدمض 2
3 Cailliau J. C.: Cadre conceptuel de la comptabilité, 1996, p 37 
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  ملخالخ٣تل اضألاع ث مسخل٠ زال٫  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت جٓهغه أن ًجب  اظي  اخت ٤ٞ ألا  اخيؿ٤ُ ئطن

 اىٟـ باايؿبتلألزغول صألاعة مً ؾت ء  مل٣اعهاث مسخل٠ باظغ ء ٌؿمذ بما طا٪ ألا  ملبضأ، هظ  جُب٤ُ ٌؿخلؼم

.ل ايكاٍ هٟـ مً  ملإؾؿاث بحن أألا  ملإؾؿت

ل

ت بٟغى ألاز٣ُا  عجباَا ًغجبِ  ملبضأ هظ ل: ملداؾبُت  اضألاع ث  ؾخ٣الاُت مبضأ (6  خُض  ايكاٍ،  ؾخمغ ٍع

ب  مما  ملؿخ٣بص ج٣ضًغ ث ألا  ملاض ي هخاةج ًٖ صألاعٍت بمٗلتماث فيلجؼألاٍضهم  ملااُت  ا٣ت ةم مؿخٗملت  ًٚغ

 ألا قهغ 12 مً ٖاصة  ملداؾبُت  اضألاعة جخأا٠ خُض مداؾبُت ئلىلصألاع ث  ملإؾؿت خُاة ج٣ؿُم ٌؿخضعي

  اضألاعة ٞان  اكغ٦ت جهُٟت خاات أألا ظضًضة  ملإؾؿت ئط ل٧اهذ ما خاات في طا٪ ًٖ جسخل٠ ٢ض ا٨ً

 .قهغ 12 ًٖ جسخل٠ ٢ض  ملداؾبُت

 بدُضل لخااُت، بااضألاعة  ملغجبُت ألا  ملخٗل٣ت إلاًغ ص ث ألا  ملهاٍع٠ جدضًض هت  ملبضأ هظ  جُب٤ُ هخاةج ٞمً

ش الخ٣ت أخض ر ألاظتص خاات في ا٨ً ألا .ئًغ ص تها مً حؿخُٟض ألا أٖباءها مداؾبُت صألاعة ٧ص جخدمص  ئ٢ٟا٫لاخاٍع

  ملااُت باا٣ت ةمل آاهغة  ملٗلتماث نض١ ٖلى جإزغ ألا مُٗىت ْغألاٝ اخأ٦ُض ألا ٦بحرة أهمُت ط ث  ملداؾبُت  اضألاعة

ت أألا حٗضًص ًم٨ً ٞاهه   ا٣ت ةم ملؿخٗمليلزضمت  لجضًضة األخض ر ٌؿخجُب بما  لخخامُت  ملااُت  ا٣ت ةم حؿٍت

ل. ملإؾؿت ألايُٗت ًٖ صخُدت ألا ٧املت مٗلتماث باُٖائهم اخًلُلهم جٟاصًا ألا  ملااُت

 ألا  اكغ ء ٖملُاث زال٫ مً  اٗاصي بيكاَها  ملإؾؿت ٢ُام هخاط هي  اضألاعة ئًغ ص ثل:إلاًغ ص جد٤٣ مبضأ (7

 ألاظتص ٌؿخضعي  اظي  مغ .صألاع ث بٗضة جغجبِ ٢ض ألا حؿخمغ  اتي  ملسخلٟت ج٣ضًمل لخضماث ألا  ابُ٘

 .مُٗىت مداؾبُت صألاعة ب٩ص  ملخٗل٣ت إلاًغ ص ث جدضًض في بهال ملداؾب ٌؿترقض ٢اٖضة

 :ٞىجض إلاًغ ص ث اخل٪  ملىخجت  وكُت َبُٗت بازخالٝ إلاًغ ص جد٤٣ ٢ت ٖض جسخل٠ خُض

 ت  ملإؾؿاث مٗٓم في هجضه ألا  ابُ٘ ٖملُت باجمام إلاًغ ص جد٤٣ ش  اهىاُٖت، ألا  اخجاٍع  ٩ًتنل  ابُ٘لٞبخاٍع

  ابُ٘؛ ٖملُت هت أاللألا اإلًغ ص  ملؿبب  لخضر جد٤٣ ٢ض ألا  اخباص٫ ٖملُت ٢ُمت جدضًض  ملإؾؿت بام٩ان

 حؿخمغ أًً  ابىاء مإؾؿاث في زانت هجضه ألا إلاهخاط أزىاء إلاًغ ص جد٤٣ ٘  مما مًلؾىت أل٦ثر  ملكاَع

  ملكغألإ؛ في  اخ٣ضمل لخانص أؾاؽ ٖلى به  ا٣ُام صألاع ث مسخل٠ ٖلى  ملكغألإ ئًغ ص ج٣ؿُم ٌؿخضعي

 اؼع ُٖت؛  ملإؾؿاث في زانت ٩ًتنل إلاهخاط ٖىض إلاًغ ص جد٤٣  

 أ٦ُض ٚحر  لخ٣ت١ل جدهُص ٩ًتنل خُض  اخدهُص ٖىض إلاًغ ص جد٤٣. 

تر ٝ مً البض ٞاهه  ملبضأ هظ  أؾاؽ ٖلىل:بااخ٩اا٠ُ إلاًغ ص ث م٣ابلت مبضأ (8  هٟـ في بااخ٩اا٠ُ الٖا

تر ٝلباإلًغ ص ث زالاها جم  اتي  اضألاعة غ ًم٨ً ختى طا٪ ألا  اخ٩اا٠ُ، بخل٪  ملغجبُت الٖا  هدُجت جهٍت
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  ملخٗل٣ت  اخ٩اا٠ُ جدضًض زم أألاال  اضألاعة ئًغ ص ث جدضًض خُضلٌؿخلؼم ص٤ُ٢ ألا صخُذ بك٩ص  ملإؾؿت

 .1زاهُا بها

ذ  اتي ألا  اؿاب٣ت  ملداؾبُت  ملباصب ئلى باإلياٞت  مًل٢بتال ألا عألا ظا ال٢ذ  اتي ألا  ا٣ضًم مىظ جُتعث ألا ٖٞغ

ٓم  اؿت ص ٢بص   لخُاص ًم٨ًلال َبُُٗت ٢ت ٖض  ٖخباعها ًم٨ً ال أهه ئال المداؾبت،  ملماعؾحن ألا  ملىٍٓغً مً ٖ 

  ملالي ألا  اخجاعيل المُض نل اغ هىت  آغألاٝ بد٨م ألا  ملالي ألا الا٢خهاصي  اخ٣ضم بٟٗص ألا  ملؿحرة ملت نلت ألا .أبض  ٖنها

اع زال٫ مً  ملداؾبُت  ملباصب جُتعث  مً ألا طا٪، ٖلى االؾخجابت  اضألااُتل ملداؾبت مٗاًحر اهُئت  اخهتعي إلَا

ل:ًلي ما بها ظاءث  اتي  ملباصب بحن

 ألا  ملداؾبت في حسجص  اٗملُاث أن خُضل: ا٣اهتوي  اك٩ص ٖلى  ملالي ألا الا٢خهاصي  ات ٢٘ حٛلُب مبضأ (9

 ٖلى ٣ِٞ  اتر٦حز صألانل الا٢خهاصًت  ملااُتلألا خ٣ُ٣تها ألا َبُٗتها أؾاؽ ٖلى  ملااُت  ا٣ت ةم في جٓهغ

 م٘ باملت ػ ة أهمُت طألا ًب٣ى  ا٣اهتويل اظي أي  لجاهب هظ  ئهما٫ صألانل طا٪ ألا الٗملُاث،  ا٣اهتوي  لجاهب

 بمٗلتماث ئًهااهم  ملااُتلألا  ا٣ت ةم ملؿخٗملي زضمت هظ  ألا الٗملُاث الا٢خهاصًت ألا  ملااُت  اُبُٗت

 . ملإؾؿت ألا ٢٘ خت٫ل ٧اُٞت قاُٞت

  مل٩تهتلالٗىانغ  ملل٨ُت ٢اٖضة ٖلى  ملإؾؿت طمت ٖىانغ حسجُص أؾاؽ حٗخمض  ملداؾبُت  هٓمت ٞبٌٗ

 ا٨ً ألا  ملداؾبي،ل ادسجُص ٖىض بها  اخ٣ُض ًجب  اتي ألا ٖليها ٌٗخمض  اتي  ا٣اهتهُت  اىهتم بد٨م  ملإؾؿت اظمت

 ٢غى ٍَغ٤ ًٖ  ؾدشماع ثل ملإؾؿت حؿخٛص أن ًدضر ٣ٞض  اضألااُت  ملداؾبُت  ملٗاًحر م٘ جخٗاعى  ملٗالجت هظه

 هظه  ؾخٗما٫ ألا باؾخٛال٫ ج٣تمل اتي  ملإؾؿت محز هُت ٖلى الاؾدشماع ث اهظه أزغ هىا٥ ٩ًتنل أن صألانل ئًجاعيل

  اٗملُت جٟانُص جٓهغ ٢ض ألا  اىدُجتل٣ِٞ ظضألا٫ل في حؿضًضها ًخم  اتي  اضألاعٍت  ٢ؿاٍ جٓهغ ألهه الاؾدشماع ث

غ أألا ملخ٤ ًتظض ٧ان ئن  مللخ٤ في ا ئٖض صه ًخم  اظي  ادؿُحر ج٣ٍغ ل.2ؾىٍت

  لخخامُت  ملحز هُت هٟؿها هي مُٗىت اضألاعة الاٞخخاخُت  ملحز هُتل:الاٞخخاخُت باملحز هُت  ملؿاؽ ٖضم مبضأ (10

 باملحز هُت  آاهغة  ملٗلتماث جبضًص أألا حٗضًص حُٛحرلأألا ًم٨ً ال خُض مباقغة،  اؿاب٣ت الضألاعة

  اضألاعة حٗامالث ألا ٖملُاث حسجُص في هىا٥لأزُاء ٧اهذ ات ألا ختى  خت ٫ مً خا٫ أي في الاٞخخاخُت

 ًم٨ً بدُض  ملبضأ اهظ   ؾخصىاء ث هىا٥لٖضة ا٨ً ألا .الاٞخخاخُت  ملحز هُت زاعط جصدح ٞاجها  اؿاب٣ت

 ما ألا ًخت ٤ٞ بما  اضألااُت  ملٗاًحرل ملداؾبُت جُب٤ُ مً ؾىت أألا٫ل خاات في الاٞخخاخُت باملحز هُت  ملؿاؽ

 بض ال  اؿاب٣ت  اضألاع ث أزُاءلزال٫ ألاظتص خاالث ئلى باإلياٞت  ملٗاًحر، اهظه االؾخجابت ألا ٖلُه جىو

 حٗخبر  اتي  لخخامُت باألزول ملحز هُت ألا  ملااُت ٢ت ةمها ٖلى ًإزغ بما  اضألاع ث جل٪ زال٫ جصخُدها مً

 طا٪ ٞان  ملىخهجت ألا  ملداؾبُتل ملؿخٗملت  اُغ١ل حُٛحر خاات في أألا  ملت اُت، الضألاعة الاٞخخاخُت  ملحز هُت

                                                           
ل59م ، 1991 بحرألاث،  لجامُٗت،  اض ع  ملااُت،  ملداؾبت أنت٫ل مغعي،  اخي ٖبض 1

2 Cours sur les normes comptables internationales IAS/IFRS, Jean-Jacques Friedrich, Université Jean Moulin 

LYON 3, France, 2004 
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 ٖبر  مل٣اعهت ئظغ ء بمالًًمً  اؿاب٣ت  اضألاعة زال٫  ملخبٗت  ملداؾبُت  اُغ١ل في  اىٓغ ئٖاصة ٌؿخضعي

  ملٗاًحر م٘ % 100 ٌٗضلصخُدا ام  ملبضأ هظ  ئطن الاٞخخاخُت،  ملحز هُت ٖلى  اخٗضًص ألا  اخأزحر ألا  اؼمً

 . اضألااُت  ملداؾبُت

 ألا  لخ٣ُ٣ُت  اهتعة جٓهغ أن البض  ملااُت  ا٣ت ةم أن ٖلى  ملبضأ هظ  ًىول: اهاص٢ت  اهتعة مبضأ (11

 حؿعى هضٝ ًٖ ٖباعة هي  اهاص٢ت  اهتعة أن خُض  ملإؾؿت، ألص ء  ملااُتلألا التيُٗت  اهاص٢ت

ه ئلى  ملإؾؿت ٤ل ملداؾبت ًٖ بلٚت  ألا  خض ر مسخل٠ ألا  ملااُت الٗملُاث  اهاص١ بااخمشُص ٍَغ

٤ ئٖض صها ًخم  اتي  ملااُت  ملٗلتمت جل٪ هي ٞااهتعةل اهاص٢ت . ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  اخض٣ٞاث  ألٞا

 .1 ملالي ؾت١ل ملٗلتماث في  اٗام  ا٣بت٫ل جل٣ى ألا مٗخمضة مٗاًحر

خماص ألا الاؾخٗاهت ًم٨ً خُض المإؾؿت،  اٗامت  اتيُٗت خت٫ل قٟاُٞت لم٨ملت أزغول مٗلتماث ٖلى الٖا

ت  ملااُت ال٣ت ةم ل. اغةِؿُت  ملااُت ال٣ت ةم قاعخت ظض ألا٫ل أألا هثريل ق٩ص في ج٩تنل أن ًم٨ً  اتي  اًغألاٍع

ت  هٓمت في ؾاةض هت ٦ما  ا٣اهتهُت بااىهتم الااتز م ًخٗضو  ملبضأ هظ  أن خُض ل اتي منها زانت  ا٣اٍع

ُاء  لجؼ ةغ مشص ٞغوؿا جدبٗه  اظي  ملىهج جيخهج ُت نتعة إٖل خماصل ملإؾؿتل ملٗىُت خت٫ل قٟاٞت ألا متيٖت  بااٖل

  ات ٢٘لحٛلُب مبضأ م٘ أؾاس ي بك٩ص  ملبضأ هظ  ًغج٨ؼ ألا ًغجبِ ٦ما  ملداؾبُت، إلاظغ ء ث ألا  ا٣ت ٖض ٖلى

ل.المإؾؿت الا٢خهاصيل ات ٢٘ مً ج٩تنل ما أ٢غب نتعة ئُٖاء زال٫ مً  ا٣اهتوي  ات ٢٘ ٖلى  ملالي ألا الا٢خهاصي

 ٖلى جأزحر اه ئهمااها أألا خظٞها ٧ان ئط  أهمُت ط ث أجها ٖلى مٗلتمت حٗخبرل: ايؿبُت  همُت مبضأ (12

 هظ  ٖلى ألا . ملااُت  ا٣ت ةم ئلى باالؾدىاص مؿخٗملتها ًخسظها أن  اتيلًم٨ً الا٢خهاصًت  ا٣غ ع ث

 اخٟاصي  ملااُت  ا٣ت ةم مدختول ٖلى أزغ ألا أهمُت ط ث أًتلمٗلتمت ٖلى إلاٞهاح ًخٗحن ٞاهه  ؾاؽ

 . ملهمت  ملٗلتماث ئٟٚا٫ ئلى ًإصي مما فيل اخٟانُص إلاٞغ ٍ صألانل  ملااُت  ا٣ت ةم مؿخٗمص جًلُص

ت ألاظتص مً بض ال مٗحن اٗىهغ  ايؿبُت  همُت صعظت اخدضًض ألا خباع ث مً مجمٖت  ألال اخ٣ُض ًجب  اتي الٖا

خباع ث ألانٟي، هت ما منها ألا ٦مي هت ما منها بها الااتز م  أؾاؽ ٖلىلأألا الٗىهغ  ايؿبي  لدجم مشص  ا٨مُت ٞااٖل

خباع ث أما  ملٗني،  اٗىهغ ٢ُمت  ٖلى ه٣ضي ٚحر هاملجأزحر اها ا٨ً ألا ه٣ضي أألا ٦مي بأؾاؽ جغجبِ ٞال  اتنُٟت الٖا

ل. ملااُت  ا٣ت ةم مدختول

لأهمُت طألا هت ٞما ألزغول مإؾؿت مً ألا آلزغ مداؾب مً ًسخل٠ ألهه  اخُب٤ُ بهٗتبت  ملبضأ هظ  ًخمحز

 ئصع ٥ ألالصع ًت ألاظتص ٌؿخضعي مما صخُذ،  ا٨ٗـ ألا ب  ملإؾؿت ٖىض طا٪ ٚحر ٩ًتنل ٢ض أ  ملإؾؿت ٖىض وؿبُت

ً ل. ملداؾبت مماعؾت هاخُت مً ألا ؾٗحن ألا ٦بحًر

ل ملداؾبت، ٖلُه ج٣تم  اظي  ؾاؽ ألا  ا٣اٖضة حك٩ص  ملداؾبُت  ملباصب ألا  اٟغألاى بأن  ا٣ت٫ل ًم٨ً ئطن

غ أن ًجب  اتي  ملداؾبُت ألا  ملااُت المٗلتمت مهٟاة بمشابت حٗخبر ٞهي ت ٖلى جخٞت ُتل اكغألاٍ مً مجمٖت   اىٖت

حرها ألا  ختر مها ٖلى  ملداؾبت حؿهغ  اتي  . ا٣غ ع مخسظيلمسخل٠ ألا  ملٗلتمت هظه مؿخٗمص جًلُص اخٟاصي جٞت
                                                           
1 Klee Lois, Image fidèle et représentation comptable, édition Economica, Paris, France, 2000, p 790 
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 . املاليت القطائم لعىاصر ألاساسيت املفاهيم: املتلب الثالث 

اء ًم٨ً ختى حر  اٞت لجدضًض مً بض ال  ملااُت  ا٣ت ةم مؿخٗملي  خخُاظاث جلبي ألا مالةمت مٗلتماث بخٞت

 ألالأٖما٫ هخاةج ألا  ملالي  اتي٘ ًٖ مٗلتماث ج٣ضًم ئلى ٖام بك٩ص تهضٝ  اتي  ملااُت، ال٣ت ةم  ؾاؾُت  ملٟاهُم

ل.المإؾؿت  ملااُت  اتيُٗت في  اخٛحر ث أًًا ألا  ملإؾؿت وكاَاث

غ  ًٖل ملإؾؿت بها ج٣تم أألا بها جمغ  اتي  خض ر ألا  اٗملُاث آلزاع هدُجت هت  ملااُت  ا٣ت ةم ٖىانغ ٞخهٍت

بها ٍَغ٤ اث ق٩ص في جبٍت اث هظه ألا زهاةهها، خؿب مجمٖت   مل٩تهتل اٗىانغ حك٩ص ؾٝت  اتي هي  ملجمٖت

  مت ٫ ألا  لخهتم ألال نت٫ل زال٫ مً المإؾؿت  ملااُت  اتيُٗت جٓهغ  اتي  ملحز هُت في  ملخمشلت ألا  ملااُت ال٣ت ةم

باء ألالإلاًغ ص ث ئْهاع زال٫ مً  ملإؾؿت أص ء ب٣ُاؽ ٌؿمذ  اظي  اىخاةج ظضألا٫ل ألا  لخانت  جض٣ٞاث ظضألا٫ل ألا ٖ 

ىت .ل لخانت  مت ٫ حٛحر ث ظضألا٫ل ألا  لخٍؼ

 ألا  لخانتل مت ٫ ألا  لخهتم ألا  نت٫ل هي المإؾؿت  ملااُت  اتيُٗت جٓهغ ألا جبحن  اتي  ؾاؾُت  اٗىانغ

ٟها ًم٨ً  اتي :لل1ًلي ٦ما حٍٗغ

 منها أألالًيخٓغ ًخت٢٘ ألا مايُت أألا ؾاب٣ت ألخض ر هدُجت  ملإؾؿت َٝغ مً مغ ٢بت مت عص هي : نت٫ل .1

 .المإؾؿت حٗتص مؿخ٣بلُت  ٢خهاصًت مؼ ًا

اء ًيخج أن ًخت٢٘ ألا ؾاب٣ت أخض ر ًٖ هاججت  ملإؾؿت ٖلى خااُت  اتز ماث هي : لخهتم .2  بها ًٖل اٞت

 . ٢خهاصًت مؼ ًا أألا ملىاٞ٘ ممشلت  ملإؾؿت مت عص مً زاعظت جض٣ٞاث

 . لخهتم ظمُ٘  ؾدبٗاص بٗض  ملإؾؿت أنت٫ل مً  اباقي ًٖ ٖباعة هي : لخانت  مت ٫ .3

 بضلال  لخانت  مت ٫ أألا  لخهتم أألا األنت٫ل  اؿاب٣ت  اخٗاٍع٠ م٘ ًخت ٤ٞ ما ٖىهغ ٧ان ئط  ما جدضًض ٖىض

لخاات في  ملشا٫ ؾبُص ٞٗلى . ا٣اهتوي ق٩له ٣ِٞ اِـ ألا الا٢خهاصي ألا ٢ٗه ألا  اٗىهغ ظتهغ أًًا مغ ٖاة مً

لي  اخأظحر ل ملىاٞ٘ ٖلى  ملؿخأظغ خهت٫ل هت الا٢خهاصي  ات ٢٘ ألا  لجتهغ ٞان الاًجاعيل  ا٣غى أألا  اخمٍت

لم٣ابص األنص إلاهخاجي  اٗمغ مً  ٦بر  لجؼء زال٫  ملإظغ  نص  ؾخٗما٫ ألا  ؾخسض م زال٫ مً الا٢خهاصًت

                                                           
1 Sami Bouassida et Mohamed Mourad lakhdar, les normes IAS/IFRS en entreprise, VIP groupe et C.S.B audit et conseil,2005ل, Tunisie, 

p58 
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 ٖلىلًترجب ٞاهه ٖلُه ألا بها،  ملغجبُت  ملااُت  ملهاٍع٠ ألا األنص  اٗاصات  ا٣ُمت ٌؿاألايل ما حؿضًض ألا بضٞ٘ الااتز م

ل. ملؿخأظغ محز هُت في حسجُلها ٌؿخضعي ما  لخهتم ألا  نت٫ل اخٍٗغ٠ حؿخجُب ٖىانغ الاًجاعيل  ا٣غى

  لخهتملأألا  نت٫ل ٖىانغ في  ادسجُص قغألاٍ أهم مً حٗخبر  اتي  ملؿخ٣بلُت الا٢خهاصًت  ملؼ ًا أألا  ملىاٞ٘

 ج٩تنللأن ًم٨ً خُض .مباقغ ٚحر أألا مباقغ بك٩ص مؿخ٣بلُت ه٣ضًت جض٣ٞاث جد٤ُ٣ ٖلى  نص ٢ضعة ًٖ حٗبر

  اٗملُاثلمً ظؼء حك٩ص  اتي إلاهخاجي  ايكاٍ في مؿاهمخه زال٫ مً ه٣ضًت جض٣ٞاث جد٤ُ٣ في  نص مؿاهمت

ىت جض٣ٞاث مً  اخ٣لُص ألا  اخسٌُٟ ٖلى  ا٣ضعة في مشال أألا  ملإؾؿت بها ج٣تم  اتي  اٗاصًت لزاعط ئلى  لخٍؼ

ل. ملإؾؿت

لَلباث ألا  خخُاظاث ئعياء ألا اخلبُت زضماث ألا ؾل٘ إلهخاط أنتاها حؿخسضم  اٗاصًت  لخاات في ٞاملإؾؿت

لهت طا٪لألا م٣ابص صٞ٘ ٖلى مؿخٗضًً ٞاجهم ػباةنها  خخُاظاث جلبي  ملإؾؿت مىخجاث أن  ؾاؽ هظ  ٞٗلى ػباةنها،

ىت جض٤ٞ ًد٤٣ ما ىت جض٣ٞاث بدُض . ملإؾؿت ئلى متظبت زٍؼ   اٗضًضلمً ٍَغ٤ ًٖ جدضر أن ًم٨ً  لخٍؼ

اء أألا  نت٫ل جباص٫ مشصل اٗملُاث ل.ٚحرها ألا  ملإؾؿت مال٥ ٖلى  اختػَٗاث أألا  ملإؾؿت بسهتم  اٞت

  ملاصًتل لخانُت ا٨ً  اهىاُٖت، آلاالث ألا ٧املٗض ث  ملاصًت  اخجهحز ث مشال  نت٫ل أهت ٕ مً  اٗضًض هىا٥

خباعها يغألاعيل قٍغ حٗخبر ال الم أألا الازتر ٕ بغ ء ث حٗخبر اظ   نت٫ل ٖىانغ مً اٖل  مً آلاليلبغمجُاثلإلٖا

م  نت٫ل ل. نت٫ل اخٍٗغ٠ الؾخجابتها ماصًت ٚحر أجها ٚع

لٍَغ٤ ًٖ أًًا طا٪ ًدضر أن ًم٨ً خُض مايُت، أخض ر ألا ٖملُاث هدُجت  ملإؾؿت أنت٫ل جيكأ بدُض

 أنت٫للأألا المإؾؿت ٦ضٖم أألا ادصجُ٘ ُٖيُت أألا ماصًت ئٖاهاث ق٩ص في  اضألاات مً ججهحز ث ٖلى  ملإؾؿت خهت٫ل

 اٗملُاثل أن هت ئاُه إلاقاعة ًجضع مما .َبُُٗت ملت عص  ملإؾؿت  ٦دكاٝ هدُجت

 ال ألجها بًاٖت قغ ء  ملإؾؿت هُت مشص  نت٫ل ٖىانغ يمً حسجُلها ًم٨ً ال  ملؿخ٣بصلفي خضألاثها  ملخت٢٘

ل. اؿاب٤  اخٍٗغ٠ في  ات عصةل اكغألاٍ حؿختفي

 ألص ءلمؿإألااُت أألا ألا ظب هت الااتز م ألا  اتز م، ألاظتص هت اه  ؾاؾُت  لخانُت ٞان بالخهتم ًخٗل٤ ُٞما أما

غ ٢اهتوي بك٩ص  ص ء ألا ظبت ج٩تنل ٢ض الااتز ماث ألا .مٗحن بٗمص  ا٣ُام أألا لمشص  ملإؾؿت ًلؼم مٗحن ٣ٖض ٦خٞت

غ المإؾؿت  مل٣ضمت  لخضماث ألا  اؿل٘ م٣ابص حؿضًض ئاؼ مُت خاالث ل.طا٪ ًشبذ ٢اهتوي مؿدىض اخٞت

ل ملإؾؿت ئص عة ٢غعث ئط  ما خاات في مشال  ملؿخ٣بلُت،  اخٗهض ث ألا  لخااُت الااتز ماث بحن  اخمُحز ًجب ا٨ً

ل ؾخالم ٖىض ٣ِٞ الااتز م ًيكأ بدُض .خالي  اتز م ٌك٩ص ال  ا٣غ ع هظ  ٞان  ملؿخ٣بص في مُٗىت أنت٫ل خُاػة

ل اتر ظ٘  ملإؾؿت ٢غعث ٞلت اظا٪،  اغؾمُت  اتزاة٤ جت٢ُ٘ ألا  نص ٖلى الخهت٫ل جهاتي  جٟا١ خضألار أألا  نص

ل.آلازغ  اُٝغ هدت ملت عصها جض٣ٞاث  ملإؾؿت ججىب ال طا٪ ٖت ٢ب ٞان الاجٟا١ ًٖ

اء ٞان باألنت٫ل ًخٗل٤ ُٞما عأًىا ما ٨ٖـ  ألال ٢خهاصًت، مىاٞ٘ جخًمً ملت عص زغألاط ٌٗني مٗحن بااتز م  اٞت

ىت بت ؾُت  ادؿضًض ٍَغ٤ ًٖ طا٪ ًدضر أن ًم٨ً ل اتي  خض ر مسخل٠ هدُجت  لخهتم جيكأ ٦ما .مشال  لخٍؼ

لٖملُاث أًًا  اٟتعل ٖلى حؿضًضحها ًخم ام  اتي  لخضماث مً الاؾخٟاصة أألا  اؿل٘ ٖلى ٧الخهت٫ل  ملاض ي في جمذ
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اء حؿخضعي الا٢تر ى لفي  اخ٣ضًغ بسانُت جخمحز  لخهتم بٌٗ هىا٥ أًًا . مل٣غيت  ملإؾؿاث ججاه بها  اٞت

ل. ملإألاهاث بمسههاث ًخٗل٤ ُٞما زانت ٢ُمتها

ل ص ء مؿختول ا٣ُاؽ أزغول ملٗاًحر ٦أؾاؽ أألا  ملإؾؿت في  ص ء مؿختول ا٣ُاؽ ٦أص ة  اىدُجت حٗخبر ٦ما

 ألالبظا٪ مباقغة  ملغجبُت  اٗىانغ  ملهاٍع٠ ألا إلاًغ ص ث جمشص ألا مشال، الاؾدشماع ث مغصألاصًت أألا  اؿهم ٖاةض مشص

ٟها ًم٨ً بظا٪ ألا .ب٣ُاؾه حؿمذ  اتي هي ل:ًلي ٦ما حٍٗغ

اصة هي :إلاًغ ص ث .1 اصة ق٩ص في  ملداؾبُت،  اضألاعة زال٫ الا٢خهاصًت  ملىاٞ٘ في  اٍؼ   نت٫ل فيلٖىانغ ٍػ

اصة ٖنها ًيخج  اتي ألا . لخهتم اٗىانغ جسًُٟاث ق٩ص في أألا اص ث جل٪ ٖض  ما  مت ٫ل لخانت في ٍػ   اٍؼ

 . ملإؾؿت أصخاب بها ٣ًتم  اتي  لخانت  مت ٫ في

 فيلٖىانغ  هسٟاى ق٩ص في  ملداؾبُت  اضألاعة زال٫ الا٢خهاصًت  ملىاٞ٘ في الاهسٟاى هي : ملهاٍع٠ .2

 . لخانت  مت ٫ في  هسٟاى ئلى جإصي بضألاعها  اتي زهتم وكتء أألا  نت٫ل

  جساطلٖملُت جالءم  اتي  ملٗلتماث ج٣ضًم أظص مً مسخلٟت بُغ١ل  ملهاٍع٠ ألا إلاًغ ص ث ٖىانغ ٖغى ًم٨ً

حر بٛغى  ملهاٍع٠ ألا إلاًغ ص ث ٖىانغ بحن  اٟهص ًخم بدُض  ملإؾؿت، في  ا٣غ ع ث أهت ٕ مسخل٠ تلجٞت  مجمٖت

 ٧ااهاملل اخااُت  عنضة هجض ٢ض مشال  ملإؾؿت في  ص ء مؿختول ب٣ُاؽ حؿمذ  اتي  عنضة ألا  ملإقغ ث مً

ل اىدُجت ألا  ملااُت  اىدُجت ألا  اٗاصًت  اىدُجت ألا االؾخٛال٫ إلاظمالي  اٟاةٌ ألا  ملًاٞت  ا٣ُمت ألا إلاظمالي

لبدُض  ملإؾؿت، اتيُٗت ناص٢ت نتعة ئُٖاء هت المداؾبت  ؾمى  اهضٝ أن  ٖخباع ًم٨ً أًًا الاؾخصىاةُت،

 ألالٖليها  ملخٗاٝع ألا  ملٗخمضة إلاظغ ء ث ألا  ا٣ت ٖض أؾاؽ ٖلى  ملداؾبت حٗض ٖىضما جدترم  اهاص٢ت  اهتعة

ُت الخهاةو  ملدترمت ل.1 اضألااُت  ملداؾبت مٗاًحر ٢بص مً  ملٗخمضة  ملااُت ال٣ت ةم  اىٖت

لباْهاع ٌؿمذ بما  ملداؾبت حٗضها  اتي  لخخامُت  لخؿاباث ألا  لخخامُت  ملااُت  ا٣ت ةم زال٫ مً طا٪ ُٞٓهغ

ىتها ألايُٗت خت٫ل ألا المإؾؿت  ملااُت  اظمت خت٫ل ألا ٢ُٗت ألا قٟاُٞت بأ٦ثر  اهاص٢ت  اهتعة ل اىدُجت أًًا ألا زٍؼ

لأي ٧املت ؾىت في ٖىا  ملٗبر  ملداؾبُت  اضألاعة زال٫  اٗملُاث ألا  وكُت بمسخل٠ ٢ُامها ظغ ء مً خ٣٣تها  اتي

ل.قهغ  12

لج٣ضمها  اتي  ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتمت بمغ ٢بت ٌؿمذ بدُض أزحر،  زخباع بمشابت هي  اهاص٢ت ٞااهتعة

ُت بالخهاةو جخه٠ هي هص  ملداؾبت  ألالألايتخها ألا قمتاُتها خُض مً ٖليها  ملخٗاٝع ألا  ملااُت المٗلتمت  اىٖت

 مٗضيلمؿإألااُت ٞمً . ملإؾؿت بها ٢امذ  اتي  ملباصالث ألا  اٗملُاث ألا األوكُت صالاتها ألا هُٟٗتها ألا  ٦خمااها صعظت

 ألالإلاظغ ء ث ألا  اُغ١ل مسخل٠  ؾخٗما٫ ٍَغ٤ ًٖ باؾخمغ ع جدؿُنها  لخخامُت  لخؿاباث ألا  ملٗلتماث هظه

٤ل ًٖ أألا  لخخامُت،  لخؿاباث ألا  ملااُت  ا٣ت ةم بها جٓهغ أن ًجب  اتي  اهاص٢ت  اهتعة الختر م  ا٣ت ٖض ٍَغ

٤  مللخ٤ في قغألاخاث ألا ئًًاخاث ج٣ضًم  ٚحرل ملٗلتماث ختى ألا  ملااُت  ا٣ت ةم في  ات عصة  ملٗلتماث خت٫ل  ملٞغ

ل. اهاص٢ت  اهتعة ئْهاع ٖلى جإزغ أن ًم٨ً ألا ٞيها  ملخًمىت
                                                           
1 Robert maséso, André philipps et Chrisian raulet, comptabilité financière, édition dunod, France, 2005, pp48-54 
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ل: اٟهص زاجمت

 

ش في ظض  ٢ضًمت  ملداؾبت ٞان عأًىا ٦ما ت،  اخجمٗاث ْهتعل م٘ ْهغث ٞهي  اخاٍع لٞاملماعؾت  ابكٍغ

ذ  ملداؾبُت لمدُِل ملإؾؿاث في خضزذ  اتي  ملؿخجض ث ألا  اخُتع ث مسخل٠ م٘ ٦بحر  حٗاٌكا ألا حؿاًغ  ٖٞغ

سُت  لخ٣ب مسخل٠ ٖبر   ملخمحزل لخضًض الا٢خهاصي  ات ٢٘ ْص في أألا  ا٣ضًمت  ملجخمٗاث في ؾت ء . ملخخااُت  اخاٍع

ت ل.بُنهملُٞما  ملإؾؿاث بحن  اٗال٢اث ح٣ٗض ألا حٗضص أًًا ألا  اخجاعة ع٢ٗت  حؿإ ألا  هدكاع ألا جدتالجه بؿٖغ

ل ملداؾبُت ألا  ملااُت  ملٗلتماث مً الاخخُاظاث جلبُت ألا إلاظابت في ٦بحر خض ئلى هجخذ  ملداؾبت أن ٦ما

  اٟتر ثلٞترةلمً ٧ص في ألا مغخلت ٧ص ٖبر  ملإؾؿت أٖما٫ هخاةج ألا ألايُٗت ألا خُاة تهمهم مً ٧ص َٝغ مً  ملُلتبت

سُت،  ألا  اٗملُاثلمسخل٠ في ئاُه ٌؿدىض ألايتح ألا ٞٗااُت أ٦ثر مغظعي هٓغيل أؾاؽ ألاظتص ئلى ع ظ٘ طا٪ ألا  اخاٍع

ُاةه جُغح  اتي الاؾدك٩االث ت إٖل  إلاٞهاح ببلٙتلحؿمذ  اتي  ملٟاهُم ألا إلاظغ ء ث ألا  اُغ١ل مً مخ٩املت مجمٖت

ل. ملإؾؿت ات ٢٘  اهاص١ ألا  اكامص

ت زهذ بدُض  ملجخمٗاث، في أهمُتها ألا صألاعها اها  اٗلتم مً ٦ٛحرها  ملداؾبت ل اضع ؾاث مً بمجمٖت

لٖلى جدغم بها زانت صألااُت ألا مدلُت مىٓماث ألا ظمُٗاث اها أؾؿذ ألا  ملٗاهض ألا  لجامٗاث في  ملخسههت

غ ألا جدؿحن ألا جىُٓمها لما ألا  ملداؾبت بمهىت ٣ًتمتنل  اظًً األٞغ ص  ملنهي  اؿلت٥ ألا  ملماعؾاث ألا  ا٨ٟاء ث جٍُت

ل. ؾخ٣الاُتهم ألا خُاصهم اًمان زاعجي مغ ظ٘  اٗاصة في بها ٣ًتم  اتي مغ ٢بت ألا ٞدو مً بها ًغجبِ

 صألاات فيلمىدهغ  ًب٣ى ال الاؾدشماع ظٗص ئلى أصو  اظي  مغ  ملااُت، ألا الا٢خهاصًت  اٗال٢اث في  اخُتعل ٞم٘

 مٗلتماث ئلىلًدخاط مؿدشمغ ٧ص ظٗص .الا٢خهاص ٖتملت أي ٖاامي ألا صألالي  ؾدشماع أنبذ ئهما ألا ما ئ٢لُم في أألا ما

ت مداؾبُت منها أ٦ثر مااُت  ئُٖاء هت  اهضٝلئطن ُٞه، ٌؿدشمغ أن ًىتيل  اظي  ا٣ُإ أألا  ملإؾؿت صع ؾت ألا ملٗٞغ

 .باالؾدشماع  ملغجبِل ا٣غ ع الجساط ٧تؾُلت حؿخٗمص ا٩ي  ألالى بااضعظت المؿدشمغ ألا ضخت ألا ٧اُٞت مااُت مٗلتماث

 مهما أألا  ابلض ٧ان مهمال اُغ١ل ألا  ملٗاًحر بىٟـ م٣ضمت ألا مٗضة ألا مٗالجت  ملٗلتماث هظه ج٩تنل أن بض ال أهه بدُض

ل. ملإؾؿت ٧اهذ

 ألال اُغح هظ  مؿاًغة ٖلى ٢اصعة  ملداؾبت ٧اهذ ئط  ما ئق٩ااُت َغح ئلى ٣ًتص اال٢خهاص  اضألالي  ابٗض ٞهظ 

غ في ألا  ملداؾبُت  اخُب٣ُاث ألا  ملماعؾاث في  ملتظتص  اخباًً باٖخباع  لجضًض،  ابٗض لجد٨م  اتي  ا٣اهتهُت َ 

لفي جيكِ  اتي  ملإؾؿاث أمام ٖاة٣ا ق٩ص ما هظ  .ألزغول صألاات مً  ملداؾبُت  اظهىُت ألا  اش٣اٞت في أًًا ألا طا٪،

لفي ٞغألاٖها مسخل٠ بحن  ملااُت ا٣ت ةمها متخضة ٢غ ءة يمان مً مسخلٟت مداؾبُت مماعؾاث ط ث ألا مسخلٟت صألا٫ل

 . اضألااُت باملداؾبت ٖلُه أَل٤ ما هت ألا  ملداؾبُت  ا٣ت ٖض ألا  اٗمص جتخُض ٨ٞغة ظاءث هىا مً  اٗاام،

ل



 

 

الٟهل الشاوي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

الضولُت ٦مضزل لإلنالح 

 اإلاداؾبي في الجؼاةغ
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 :  جمهُض

ئن الىمى ال٨بحر واإلالخّى في حجم الخجاعة الضولُت ، والاهدكاع الىاؾ٘ للكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث 

ؼوها لألؾىا١ الٗاإلاُت ، وػٍاصة حكاب٪ أوكُتها الضولُت ، و٦ظا جُىع خغ٦ت عؤوؽ ألامىا٫ في مسخل٠  ٚو

حر مٗلىماث مالُت ٢ابلت للٟهم واإلا٣اعهت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ، ئال أن  البىعناث الٗاإلاُت ، أصي ألي يغوعة جٞى

ومً أظل هظا اههب . الازخالٞاث بحن الىٓم واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بحن الضو٫ ، خا٫ صون جد٤ُ٣ طل٪

٤ُ بحن الىٓم واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت اٖخماصا ٖلى مغظ٘  الاهخمام خى٫ مداولت الخيؿ٤ُ والخٞى

. مداؾبي ًدٓى بال٣بى٫ الٗام

و٢ض ٧اهذ هىا٥ ظهىص ٦بحرة بُٛت ئعؾاء صولُت إلاهىت اإلاداؾبُت ، جمسٌ ٖجها ما ٌٗٝغ باإلاٗاًحر 

وبهظا اهُل٣ذ . اإلاداؾبُت الضولُت التي تهضٝ ئلى جىخُض اإلاباصب وال٣ىاٖض اإلاداؾبُت ٖلى مؿخىي الٗالم

الٗضًض مً اإلاداوالث الغاةضة بُٛت حٗمُم اؾخسضام اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ، وهظا مً زال٫ 

ٖملُاث ؤلانالخاث التي ٢امذ بها الٗضًض مً الضو٫ ، والجؼاةغ ٦ٛحرها مً الضو٫ التي ؾل٨ذ هظا اإلاؿاع ، 

. وطل٪ باهتهاظها ؾُاؾت ئنالح ظظعي لىٓامها اإلاداؾبي

:  ومً زال٫ ما ج٣ضم ، هداو٫ في هظا الٟهل أن جىاو٫ الى٣اٍ الخالُت 

٤ اإلاداؾبُحن: اإلابدض ألاو٫  - ما٫ الضولُت للخىخُض والخٞى  .ألٖا

 .ؤلانالح اإلاداؾبي في الجؼاةغ: اإلابدض الشاوي  -
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ألاعمال الدولية للحوحيد والحوافق  املحاسبيين  : املبحث ألاول 

الحوافق املحاسبي  : املطلب ألاول 

 ( Harmonisation)مٟهىم الخىا٤ٞ اإلاداؾبي  -1

:  هىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع٠ التي ٢ضمذ للخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي هظ٦غ مجها 

  ًٌٗٝغ الخىا٤ٟٞ ٖلى أهه مٟهىم ٌؿخسضم في اإلاداؾبت الضولُت للضاللت ٖلى الؿعي هدى الخ٣لُل م

ىُت  1الٟغو١ والازخالٞاث بحن ألاهٓمت اإلاداؾبُت الَى

  و٢ض ٖٝغ"Nobes "و"Parker " مً صعظت الاوسجام في الخُب٣ُاث "الخىا٤ٞ ٖلى أهه ٘ ٖملُت الٞغ

 2"اإلاداؾبُت وطل٪ مً زال٫ وي٘ خضوص لضعظت الخباًً لخل٪ الخُب٣ُاث

  ألاخخ٩ام ئلى ظملت مً اإلاباصب ، ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ، التي جل٣ى ٢بىال "٣ًهض بالخىا٤ٞ أًًا

اث اإلاداؾبُت للكغ٧اث الضولُت  .3"ٖاما في ألاوؾاٍ الضولُت ، والتي تهضٝ ئلى جىخُض اإلاماٍع

  ب اإلاماعؾاث والُغ١ اإلاداؾبُت بحن الضو٫ "٦ما ٣ًهض بالخىا٤ٞ الضولي مداولت جيؿ٤ُ وج٣ٍغ

٣ا إلاٗاًحر اإلاداؾبت اإلاسخلٟت وبهىعة ختى ٌؿهل م٣اعهتها ٖلى  اإلاسخلٟت ٖىض ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ٞو

 ".اإلاؿخىي الضولي

مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ، ًم٨ً ال٣ى٫ بأن الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي ٌٗجي الاخخ٩ام لجملت مً 

اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ، جدٓى بهٟت ال٣بى٫ الضولي ، ئلى ئيٟاء الاوسجام ٖلى اإلاماعؾت اإلاداؾبُت ، أًأن 

الخىا٤ٞ ٌكمل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت التي ًيبغي أن ج٩ىن مىخضة بحن الضو٫ ، واإلاماعؾت اإلاداؾبُت التي ًٟترى أن 

. ج٩ىن مخجاوؿت بحن اإلاإؾؿاث

 : أهضاٝ وم٣ىماث الخىا٤ٞ اإلاداؾبي -2

 : أهضاٝ الخىا٤ٞ اإلاداؾبي  - أ

 :ٌؿاٖض الخىا٤ٞ اإلاداؾبي ٖلى: اإلاإؾؿاث اإلاٗضة لل٣ىاةم اإلاالُت  -

  زٌٟ ج٩ال٠ُ الاؾخٛال٫ اإلاخٗل٣ت باٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت ، زانت ما حٗل٤ باٖضاص الخؿاباث

 اإلاجمٗت للمإؾؿاث التي لضيها ٞغوٕ جيكِ في مىا٤َ جسخل٠ أهٓمتها اإلاداؾبُت؛ 

                                                           
1 Stephan brin , l4essentiel des normes comptanles International IAS/IFRS 3e edition , Gualino editeur paris 2006,13  

 269 م2005، اجغا٥ للُابٗت واليكغ والخىػَ٘ ، ال٣اهغة 1مدمض اإلابرو٥ أبىػٍض ، اإلاداؾبت واو٩ٗاؾتها ٖلى الضو٫ الٗغبُت ، ٍ  2
 82قُٗب قىىٝ ، اإلاماعؾت اإلاداؾبُت في الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث والخىخُض اإلاداؾبي الٗالمي ، أَغوخت ص٦خىعة ، ظامٗت الجؼاةغ ، م 3
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  ئهجاح ٖملُاث الدؿُحر واإلاغا٢بت التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿاث ٖلى مسخل٠ ٞغوٖها ، و٢ُاؽ أصائها بىاء

غ للم٣اعهت؛   ٖلى الخ٣اعب الظي ًد٨م قغوٍ الدؿُحر و٢ابلُت البُاهاث والخ٣اٍع

  جم٨حن اإلاإؾؿاث مً اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ مدُُها بك٩ل ٞٗا٫ ، زانت ئطا حٗل٤ ألامغ

ت أو ئصماط مإؾؿاث أزغي أو أزظ مغا٢بتها؛   بال٣ُام بٗملُاث اؾدشماٍع

  ، الخمى٢٘ الجُض والخد٨م في ؾُاؾت الاجها٫ التي جًمً ؤلا٢با٫ ال٨بحر ٖلى اؾدشماعاث اإلاإؾؿت

 .وهظا إلاؿاٖضة ٖملُت اجساط ٢غاعاث الاؾدشماع التي ٣ًىم بها اإلاؿدشمغون الضولُىن 

  غاٝ اإلاؿخٗملت لل٣ىاةم اإلاالُت ًم٨ً الهضٝ ألاؾاسخي الظي ًد٣٣ه الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي : الَا

ً الضولُحن ، وجم٨ُجهم مً م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ ٧ل  لهظه الٟئت واإلاخمشلت أؾاؾا في اإلاؿدشمٍغ

اإلاإؾؿاث ، بٗض ئلٛاء أزغ ألاهٓمت التي ٧ان ًٟترى أن ٧ل مإؾؿت مٗلىماتها ٖلى أؾاؾها ، وبالخالي 

ت  اؾدبٗاص أزغ الٗىامل الش٣اٞت والٗىامل ألازغي ٖلى خؿاباث اإلاإؾؿت ألظل اجساص ٢غاعاث اؾدشماٍع

 .مالةمت

  جم٨ً ألاهضاٝ التي ًد٣٣ها الخىا٤ٞ اإلاداؾبي لهظه الٟئت في هجاح ٖملُاث الغ٢ابت : الهُئاث ألازغي

واإلاخابٗت التي ج٣ىم بها بٌٗ الهُئاث ٖلى اإلاإؾؿاث ، مشل الاجداص ألاعوبي ، ألامم اإلاخدضة ، البى٪ 

ىُت أو الضولُت ، وطل٪ إلاا ًدُده الخىا٤ٞ اإلاداؾبي مً  الضولي ، وهُئاث مغا٢بت ألاؾىا١ اإلاالُت الَى

زٌٟ ج٩ال٠ُ الغ٢ابت ، والتي ٢ض جخُلب في خالت ازخالٝ ألاهٓمت أٖباء ئياُٞت جخٗل٤ أؾاؾا 

ً اإلاغاظٗحن وأصواث اإلاغاظٗت وبغامجها ، والاؾخٗاهت بمغاظٗحن ال ًيخمىن لش٣اٞت واخضة إلاغاظٗت  بخ٩ٍى

ما٫ وجُاب٣ها م٘ أهضاٝ مغاظعي اإلاجم٘  .الٟغوٕ ، ما ًُغح مؿألت مهضا٢ُت هظه ألٖا

  : 1م٣ىماث الخىا٤ٞ اإلاداؾبي - ب

ض الخىا٤ٞ م٘ البِئت الضولُت والاهضماط ٞحها أن جخىاٞغ ُٞه م٣ىماث لهظا الخىا٤ٞ ، هظا  ًيبغي ألي بلض ًٍغ

:  مً ظهت ، ػمً ظهت أزغي جىاٞغ مخُلباث مٗىُت في هظا البلض جلبي هظه اإلا٣ىماث ، وهي

  ٘ٗجي هظا أن جخىا٤ٞ بِئت الٗاإلاُت ، أي أن جخىا٤ٞ م ٣ها ئلى البِئت اإلاٗىإلات ، َو بِئت مٗىإلات أو في ٍَغ

نٟاث الٗىإلات وبِئتها مً خُض ألاهًمام مً خُض الاهًمام ئلى اإلاإؾؿاث الضولُت أو طاث الهبٛت 

الضولُت وفي م٣ضمتها مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت وقغوَها واجٟا٢ُاتها ، مىٓمت البىعناث الٗاإلاُت 

(YOSCO)  مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،(IASB) حرها  .ٚو

                                                           
ال٫ الدجاوي ، اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت والبِئت ألاعصهُت  1   09مخُلباث الخىا٤ٞ والخُب٤ُ ، صلُل اإلاداؾبحن ، م– ٖبض الىانغ هىع َو
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  الخ٠ُُ٨ الٟجي والىٟسخي البلض ، واإلا٣هىص بالخ٠ُُ٨ الٟجي هى اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت في مجا٫

٣ت ٦ٟإة وئم٩اهُاث ظُضة ، أما الخ٠ُُ٨ الىٟسخي ٣ُٞهض به ج٣بل مىاَجي البلض لش٣اٞت  الٗمل بٍُغ

 .الٗىملت وجىظهاتها

 : مٗى٢اث الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي  -3

م الجهىص ال٨بحرة اإلابظولت مً ٢بل الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمت في مجا٫ الخىا٤ٞ اإلاداؾبي  ٚع

:  1الضولي ، ئال أن ٖملُت الخىا٤ٞ واظهذ ٖضة مٗى٢اث أهمها

 الازخالٞاث البُئُت والش٣اٞت بحن الضو٫ ؛  -

ٗاث ال٣اهىهُت ل٩ل صولت؛  -  جباًً في مًمىن وأهضاٝ الدكَغ

 ي٠ٗ أو اوٗضام ال٣ىة ؤلالؼامُت بدىُٟظ هظه ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها؛  -

الُبُٗت اإلا٣ٗضة التي جهاٙ بها بٌٛ اإلاٗاًحر اإلاغجبُت باالؾدشماعاث واإلاكخ٣اث اإلاالُت واإلاٗاًحر  -

 اإلاغجبُت بال٣ُمت الٗاصلت ، هظا ما ًإصي ئلى ٖضم ٞهمها ومً زم ٖضم جُب٣ُها ٖلى الىظه الصخُذ؛ 

غ ٖلى أؾىا١ ٖلى صعظت  - ٗاث مىٓمت لألصواث اإلاالُت ٖلى ألا٢ل ألنها جخٞى ٚالبُت الضو٫ لِـ لها حكَغ

 مً ال٨ٟاءة التي ٢ُم ؾى٢ُت ًم٨ً اٖخماصها في الخ٣ُُم اإلاداؾبي ؛ 

بي والخ٩ىمي  - غ اإلاداؾبُت ٞحها هى خؿاب الغبذ : الخىظه الًٍغ بٌٗ الضو٫ ٩ًىن الهضٝ مً الخ٣اٍع

ىُت؛  حر مٗلىماث للمداؾبت الَى بي أو جٞى  الًٍغ

ىُت ئلى صعظت ي٠ٗ الش٣اٞت  - ً لل٣ىاةم اإلاالُت ٖلى اإلاٗاًحر الَى ً واإلاؿخسضمحن ألازٍغ حٗىص اإلاؿدشمٍغ

 .اإلاداؾبُت ٖىض هإالء اإلاؿخسضمحن

حؿعى الٗضًض مً الهُئاث : ئؾهاماث الهُئاث الضولُت وؤلا٢لُمُت في الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي -4

واإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاهخمت بمىيٕى الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي ئلى بظ٫ ظهىط مٗخبرة مً 

غ  أظل جد٤ُ٣ هظا الخىا٤ٞ ، وطل٪ لخجاوػ ٧ل أق٩ا٫ الازخالٞاث الىاججت ًٖ الخباًً في ألَا

وألاهٓمت التي جد٨م اإلاماعؾت اإلاداؾبُت في ٧ل صولت ، ومً بحن أهم هظه الهُئاث واإلاىٓماث هظ٦غ 

 : ماًلي 

:  جخمشل أهم الهُئاث الضولُت اإلاؿاهمت في الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي في ماًلي : الهُئاث الضولُت - أوال

                                                           
ت  1 اوي هىع الضًً ، ٞغوم مدمض الهالح ، اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت والبِئت الجؼاةٍغ م٣ىماث ومخُلباث الخُب٤ُ ، مضازلت ، اإلالخ٣ى الضولي –  مٍؼ

  07 ، م2010 ظاهٟي 18و17خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في ْل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ، اإلاغ٦ؼ الجامعي بالىاصي ًىمي 
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غ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،  1973 جم جأؾِؿها ؾىت( : IASC)لجىت اإلاداؾبت الضولُت  .1  مً أظل جٍُى

ؾِخم )٦ما تهضٝ ئلى جد٤٣ ٢ضع مً الخىا٤ٞ بحن اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت ُٞما بحن الضو٫ اإلاكاع٦ت 

 (الخُغ١ اللجىت بصخيء مً الخٟهُل في اإلاُلب الشالض

 ، تهضٝ ئلى 1977وهى مىٓمت ٖاإلاُت للمداؾبت جأؾؿذ ٖام ( : IFAC)الاجداص الضولي للمداؾبحن  .2

غ ا٢خهاص صولي ٢ىي، مً زال٫ ئوكاء مٗاًحر مهىُت  ؼ مهىت اإلاداؾبت في الٗالم واإلاؿاهمت في جٍُى حٍٗؼ

خه  ًم الاجداص في ًٍٖى  118 ًٖى ومىٓمت مً 155ٖالُت اإلاؿخىي والدشجُ٘ ٖلى اٖخماصها، ٍو

مشلىن أ٦ثر مً  ىع٥ م٣غا له2.5صولت، ٍو خسظ الاجداص الضولي هٍُى و٢ض .  ملُىن مداؾب في الٗالم، ٍو

 :٢1امذ لجان الاجداص بىي٘ اإلاٗاًحر الخالُت

 اإلاٗاًحر الضولُت للمغاظٗت وزضماث الخأ٦ض؛ -

 مٗاًحر صولُت لغ٢ابت الجىصة؛ -

 ٢ىاٖض صولُت ألزال٢ُاث اإلاهىت؛ -

 مٗاًحر الخأهُل الضولُت؛ -

 .مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في ال٣ُإ الٗام -

  أهضاٝ الاجداص الضولي للمداؾبحن(IFAC :) غ مٗاًحر اإلاغاظٗت و٢ىاٖض تهضٝ هظه الهُئت ئلي جٍُى

ت  غ أؾالُب الغ٢ابت ؤلاصاٍع الؿلى٥ اإلانهي وال٣ُام بالضعاؾاث والبدىر في هظا اإلاجا٦،٫ما تهخم بخٍُى

واإلاالُت وال٣ُام باألبدار اإلاخٗل٣ت بالىىاحي اإلاالُت والغ٢ابُت، ومً أهم ألاهضاٝ التي ٧لٟذ لجىت 

 :2الاجداص الضولي للمداؾبحن بخد٣ُ٣ها ما ًلي

غ مٗاًحر وأصلت اإلاغاظٗت الضولُت و٢ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي؛ .1  ا٢تراح وجٍُى

ت؛ .2 غ أؾالُب اإلاداؾبت ؤلاصاٍع  ج٣ُُم وجٍُى

ت الٗال٢اث م٘ مسخل٠ ا٫ .3  ةاث التي حؿخسضم ال٣ىاةم اإلاالُت؛ٝحشجُ٘ وج٣ٍى

 واإلاؿاٖضة في وكغ مشل هظه الهُئاث؛" ؤلا٢لُمُت"الخٗاون م٘ الهُئاث اإلاىاْغة  .4

 ئنضاع الضوعٍاث ٧ىؾُلت لخباص٫ آلاعاء وألا٩ٞاع بحن اإلاهخمحن باإلاهىت؛ .5

ًاء .6  ؛(IFAC)الخىُٓم وؤلاقغاٝ ٖلى الاظخماٖاث الضوعٍت أٖل

غ اإلاٗلىماث .7  جىُٓم ٖملُت جباص٫ اإلاٗلىماث في مجا٫ ج٣ىُت وجٍُى

 .واإلاكاع٦ت في وكاَاجه والخٍٗغ٠ به (IFAC)حشجُ٘ الغاٚبحن في الضزى٫ ئلى  .8

 3 بغهامج ٖمل الاجداص مً ٢بل اللجان الخالُتطًخم جىٟي: 

                                                           
 110، م2008خؿحن ال٣اضخي ومأمىن خمضان، اإلاداؾبت الضولُت ومٗاًحرها، صاع الش٣اٞت، ٖمان  1
ض، مغظ٘ ؾاب٤، م 2  282مدمض اإلابرو٥ أبى ٍػ
 110خؿحن ال٣اضخي، مأمىن خمضان، اإلاداؾبت الضولُت ومٗاًحرها، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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ب الالػم إلاؼاولت مهىت اإلاغاظٗت، باإلياٞت : لجىت الخٗلُم - أ تهخم هظه اللجىت بىي٘ مٗاًحر الخٗلُم والخضٍع

ًاء اإلاهىت، ٖلى أن جسً٘ بُاهاث اللجىت إلاىا٣ٞت اإلاجلي  .ئلى الخٗلُم اإلانهي اإلاؿخمغ أٖل

ؼ ٢ُمتها و٢بىلها مً ٢بل اإلاىٓماث : لجىة السلوك املنهي  - ب وتهخم بىي٘ مٗاًحر آصاب الؿلى٥ اإلانهي وحٍٗؼ

ًاء بمىا٣ٞت مجلـ الاجداص  .ألٖا

ت ٖبر ئًجاص البِئت التي : لجىة املحاسبة املالية وإلادارية  - ث غ اإلاداؾبت اإلاالُت وؤلاصاٍع وحٗمل ٖلى جٍُى

حن في اإلاجخم٘ بهىعة ٖامت، ولها أن جهضع البُاهاث الالػمت  ض مؿخىي ٦ٟاءة اإلاداؾبحن ؤلاصاٍع جٍؼ

 .مباقغة هُابت ًٖ مجلـ الاجداص

وجً٘ اإلاٗاًحر والبرامج الهاصٞت لخدؿحن ؤلاصاعة اإلاالُت لل٣ُإ الٗام و٢ضعجه : لجىة القطاع العام  - ر

 :اإلاداؾبُت بما في طل٪

ؼ ٢بىلها الُىعي؛ -  جىمُت مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاظٗت وحٍٗؼ

 وي٘ بغامج لدشجُ٘ البدض والخٗلُم؛ -

ًاء والجهاث ألازغي اإلاهخمت -  .حشجُ٘ وحؿهُل جباص٫ اإلاٗلىماث بحن اإلاىٓماث ألٖا

غ في ال٣ُإ الٗام هُابت  ولظل٪ ٣ٞض مىدذ اللجىت نالخُت ئنضاع مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاظٗت وئٖضاص الخ٣اٍع

 .ًٖ مجلـ الاجداص

جأؾؿذ هظه اإلاىٓمت بمىظب الاجٟا٢ُت اإلاى٢ٗت في : (OCDE)مىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت  .3

ـ والتي صزلذ خحز الخىُٟظ في 1960 صٌؿمبر 14  مً َٝغ حؿٗت ٖكغ صولت، 1961 ؾبخمبر 30 بباَع

كغون صولت في الٗالم، هضٞها اإلاؿاهمت في الخُىع الا٢خهاصي للضو٫  وهي جًم خالُا حؿٗت ٖو

غ الخجاعة الخاعظُت بحن الضو٫ بهٟت ٖاصلت  ًاء وجدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت بها، باإلياٞت ئلى جٍُى ألٖا

، ٦ما حٗخبر اإلاىٓمت مىخضي لخباص٫ اإلاٗلىماث الا٢خهاصًت، ومىا٢كت ال٣ًاًا 1خؿب ال٣ىاهحن الضولُت

اع حٗمل اإلاىٓمت ٖلى بظ٫ . اإلاكتر٦ت، والٗمل ٖلى ئًجاص الخلى٫ للمك٨الث اإلاُغوخت وفي هظا ؤلَا

مجهىصاث في اججاه الخىا٤ٞ والخيؿ٤ُ في مجا٫ اإلاداؾبت الضولُت، وطل٪ ٖلى اٖخباع أن الكغ٧اث 

ًاء بهظه اإلاىٓمت  .2مخٗضصة الجيؿُاث اإلاىدكغة ٖبر الٗالم، جأؾؿذ في البلضان ألٖا

ؼ مهىت اإلاداؾبت ٖلى الىُا١ الضولي  (: UN)ألامم اإلاخدضة  .4 بضأث ألامم اإلاخدضة أٖمالها في صٖم وحٍٗؼ

خُض . ، واههب الاهخمام بهظه الجهىص ٖلى جد٤ُ٣ ئم٩اهُت اإلا٣اعهت بحن البُاهاث اإلاالُت1973 ٖام طمً

 :٢3امذ

                                                           
بىصبت زلض، أزغ جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي الىالي الجؼاةغي ٖلى م٩ىهاث ال٣ىاةم اإلالُت اإلاداؾبُت للمإؾؿاث الا٢خهاصًت،مى٨غة ماظؿخحر، اإلاضعؾت  1

 82م  2007/2006الٗلُا للخجاعة 
 82قُٗب قىىٝ، أَغوخت ص٦خىعاه، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
 58، م 2009خالت الجؼاةغ، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت البلُضة - زالض م٣ضم، جبجي مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 3
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ت مً ألاٞغاص والباخشحن، لضعاؾت جأزحر الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث 1973 في ٖام  -  حُٗحن مجمٖى

غ وبىاء الٗال٢ت الٗامت م٘ الضولت اإلاًُٟت باإلياٞت ئلى ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت . ٖلى ٖملُاث الخٍُى

حر  ت ئلى وظىص ه٣و واضح في اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو باإلٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث، زلهذ هظه اإلاجمٖى

 .اإلاالُت الهاصعة ًٖ هظه الكغ٧اث

 للبدض في أؾباب الى٣و في اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً جل٪ الكغ٧اث، 1976حك٨ُل لجىت ٖام  -

غها في البُاهاث  غا خضصث ُٞه الخض ألاصوى مً اإلاٗلىماث والبىىص الىاظب جٞى و٢ضمذ اللجىت ج٣ٍغ

 :وهظه اإلاٗلىماث هي. اإلاالُت الهاصعة ًٖ هظه الكغ٧اث

  ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاجمٗت، ملخ٣اث جدضص ٞحها مهاصع واؾخسضاماث )اإلاٗلىماث اإلاالُت ُٞما ًسو

 ؛(ألامىا٫، الُغ١ اإلاداؾبُت، جىيُداث ًٖ الخ٣ُُم والخجمُ٘

 مٗلىماث ًٖ ٞغوٕ هظه الكغ٧اث والكغ٧اث الخلُٟت؛ 

 اإلابُٗاث خؿب ال٣ُاٖاث الجٛغاُٞت و٢ُاٖاث اليكاٍ؛ 

 مٗلىماث ًٖ اإلاؿخسضمحن، ؤلاهخاط، بغامج الاؾدشماع وجىُٓم اإلاإؾؿت؛ 

 هضٞها مىا٢كت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، و٢ض 1982ٖام  (ISAR)حك٨ُل لجىت زبراء خ٩ىمُت  -

 :خضص هضٝ اللجىت ٦ما ًلي

 مىا٢كت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وئٖضاص البُاهاث اإلاالُت وألامىع اإلاغجبُت بها؛ 

 اإلاكاع٦ت الاًجابُت م٘ اإلاىٓماث اإلاهىُت ؤلا٢لُمُت والضولُت في جدضًض اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت؛ 

  خباع ئم٩اهُاث الضو٫ الىامُت ومهالخها ُٞما ًغجبِ بالخاظت ئلى البُاهاث وؤلاٞهاح ألازظ بٗحن الٖا

 .ٖجها

٤ الٗمل الىخُض في مىٓمت ألامم اإلاخدضة اإلاخسهو في اإلاداؾبت واإلاغاظٗت ٖلى مؿخىي  (ISAR)ٌٗخبر  ٍٞغ

ىُت للمداؾبت وؤلاباٙل ٖلى مؿخىي الكغ٧اث . الكغ٧اث، واإلاسى٫ بخد٤ُ٣ الخىاؾ٤ الضولي بحن اإلاماعؾاث الَى

٤ مهمخه بضعاؾت ومىا٢كت وئٖالن أخؿً اإلاماعؾاث بما في طل٪ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت،  و٢ض أهجؼ هظا الٍٟغ

اث مهمت لم ج٨ً اإلاىٓماث ألازىي ظاهؼة للخٗامل  ٤ الٗمل هظا في الؿىىاث ألازحرة ٖلى مىيٖى ٦ما ع٦ؼ ٍٞغ

. 1مشل اإلاداؾبت البُئُت مٗها

 وهي جًم الهُئاث اإلاىٓمت 1983جأؾؿذ ٖام ( : OICV)اإلاىٓمت الضولُت لهُئاث ال٣ُم اإلاخضاولت  .5

لألؾىا١ اإلاالُت أل٦ثر مً زماهحن صولت، هضٞها ألاؾاسخي هى يمان جباص٫ اإلاٗلىماث والٗمل ٖلى ئًجاص 

٤ ئًجاص قغوٍ ومٗاًحر مىخضة جٟغى ٖلى اإلاإؾؿاث التي  ً ًٖ ٍَغ مٗاًحر مكتر٦ت جدمي اإلاؿدشمٍغ

                                                           
٪ حٛىي وآزغون، مغظ٘ ؾاب٤، م 1 ضٍع  385ٍٞغ
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ض الضزى٫ ئلى البىعناث الًٗى في اإلاىٓمت  وجلٗب اإلاىٓمت صوعا أؾاؾا في صٖم الٗمل الظي . جٍغ

 ٢امذ الجهخحن باالجٟا١ ٖلى الخيؿ٤ُ مٗا 1995ج٣ىم به هُئت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، ٟٞي ؾىت 

٤ زُت ٖمل ًخم بمىظبها ئقغا٥ اإلاىٓمت  ُت ٖالُت ٞو مً أظل ئًجاص مٗاًحر مداؾبُت طاث هٖى

الضولُت لهُئاث ال٣ُم اإلاخضاولت ٦ًٗى اؾدكاعي في ٖملُت وي٘ اإلاٗاًحر وئصزا٫ حٗضًالث ٖلى جل٪ 

مً َٝغ الهُئاث  (IASC) جم اٖخماص زالزىن مُٗاعا مً اإلاٗاًحر التي أنضعتها 2000وفي ماي . اإلاىظىصة

، وبالخالي ٢بى٫ ٢ُام الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث اإلاؿٗغة (OICV)اإلاىٓمت لألؾىا١ اإلاالُت الًٗى في 

 .في جل٪ ألاؾىا١ اإلاالُت بخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

ت الضو٫ اإلاخ٣ضمت ألاعبٗت ػاةض واخض  .6 ت مً ممشلحن ًٖ هُئاث : 1( G4+1)مجمٖى جدك٩ل هظه اإلاجمٖى

الخىخُض اإلاداؾبي ل٩ل مً أؾترالُا، ٦ىضا، اًغلىضا الجضًضة، اإلامل٨ت اإلاخدضة والىالًاث اإلاخدضة 

٨ُت، وهُئت اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  م مً أن هظه الهُئت ال ج٣ىم . ٦مالخٔ  ( IASC)ألامٍغ وبالٚغ

باٖضاص ووكغ اإلاٗاًحر اإلاداؾبت، ئال أن أهمُتها ج٨مً في َبُٗت ٖملها اإلاخمشل في صعاؾت اإلاىايُ٘ 

التي جسخل٠ ٞحها ألاهٓمت اإلاداؾبُت للضو٫ . اإلاغجبُت باإلاٗالجت اإلاداؾبُت الضولُت ألهم الٗملُاث

ًاء  .ألٖا

غ اإلاداؾبت  .7 ًدك٩ل مً ممشلحن ًٖ الٗضًض مً الهُئاث الضولُت مشل : 2(IFAD)اإلاىخضي الضولي لخٍُى

. البى٪ الضولي، هضوة ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت وممشلحن ًٖ اإلا٩اجب الضولُت للمغاظٗت واإلاداؾبت

ُت (projet vision)ومً أهم أٖما٫ اإلاىخضي الجضًض مكغوٕ  ، الظي يهضٝ مً زالله ئلى جدؿحن هٖى

 (.IFRS-IAS)اإلاٗلىماث اإلاالُت ٖاإلاُا، والدشجُ٘ ٖلى جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت 

 :ي الضولي في ما ًليبجخمشل أهم الهُئاث ؤلا٢لُمُت اإلاؿاهمت في الخىا٤ٞ اإلاداؽ: الهُئاث ؤلا٢لُمُت- زاهُا

٣ُت واإلالٛاقُت  -1 ٣ُت (17)جًم هظه اإلاىٓمت  : 3(OCAM)اإلاىٓمت اإلاكتر٦ت للضو٫ ؤلاٍٞغ و٢ض . صولت اٍٞغ

٢غعث جل٪ البلضان بٗض اؾخ٣اللها مً الاؾخٗماع أن ٩ًىن لها هٓام مداؾبي زام بها ًلبي 

لى مؿخىي اإلاإؾؿاث ل٩ُىن بضًال للىٓام اإلاداؾبي  اخخُاظاتها مً اإلاٗلىماث ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي ٖو

، وبالٟٗل جم (1957اإلاسُِ اإلاداؾبي الٗام )الظي وعزخه مً الاؾخٗماع وزانت الاؾخٗماع الٟغهاسخي 

 اؾخجابت لخل٪ اإلاُالب بدُض ًخم جُب٣ُه مً َٝغ الضو٫ 1970اٖخماص مسُِ مداؾبي ؾىت 

ًاء بٗضها ًخم يبُه ٖلى مؿخىي ٧ل صولت، و٢ض ٧ان هظا اإلاسُِ يهضٝ ئلى  :الؿبٗت ٖكغ ألٖا

ًاء؛ -  يمان جىا٤ٞ واوسجام ألاهٓمت اإلاداؾبُت إلاسخل٠ الضو٫ ألٖا

                                                           
 64 بىصبت زالض ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 1
  126 مضاوي بً بلُٛض ، أَغوخت ص٦خىعه ، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
 57بىصبت زالض، مغظ٘ ؾاب٤،م  3
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ت حؿاٖض اإلاإؾؿاث ٖلى الدؿُحر؛ -  اؾخدضار أصواث ٖهٍغ

ىُت؛ -  ئيٟاء الاوسجام ٖلى أهم اإلاٟاهُم في اإلاداؾبت الَى

 .ئٖضاص هٓام مٗلىماث ٌؿمذ با٦دؿاب أصاة ٞاٖلت لؿُاؾت الخىمُت الا٢هاصًت -

٣ي  -2  (CAC)مجلـ اإلاداؾبت ؤلاٍٞغ

٣ُت ؾاب٣ا والتي او٣ٗضث بالجؼاةغ ؾىت  جم ئوكاؤه زال٫ الضوعة الشاهُت للمإجمغ الضولي إلاىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ

٣ُا، هضٞه ئًجاص جىا٤ٞ بحن ألاهٓمت اإلاداؾبُت لهظه الضو٫،  (CAC) ،و٢ض يم 1979 كغون بلضا ئٍٞغ ؾبٗت ٖو

و٦ظا حشجُ٘ البدىر والضعاؾاث التي تهخم باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت، و٢ض ٢ام هظا اإلاجلـ بدك٨ُل اللجىت الخ٣ىُت 

٣ي مغظعي   ٌٗخبر ٦مغظ٘ باليؿبت ل٩ل ( SCAR)للخىخُض اإلاداؾبي بهضٝ ئوكاء مكغوٕ هٓام مداؾبي ئٍٞغ

٣ُت، جم وكغه ؾىت  الضو٫  ٣ُت بأن 1985ؤلاٍٞغ هى  (CAC) وهي الؿىت التي اٖخبرث ٞحها مىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ

٣ُا ٚحر أن اإلاالخٔ ٖلى هظا اإلاجلـ اهه لم ًد٤٣ الىخاةج اإلاىظىصة . الهُئت اإلا٩لٟت بالخىخُض اإلاداؾبي في ئٍٞغ

غاٝ  ت مُٗىت ولم ًد٤٣ ؤلاظمإ لضي ظمُ٘ ألَا مىه، ألهه ٧ان في خ٣ُ٣ت ألامغ ًمشل وظهت هٓغ زانت اإلاجمٖى

٣ُت  هٓغا لٗضم وظىص جمشُل ل٩ل الهُئاث اإلاداؾبُت ؤلاٍٞغ

ل٣ض اهخم الاجداص ألاوعوبي اإلاىيٕى الخىخُض اإلاداؾبي مىظ بضاًت جأؾِؿه، خُض : الاجداص ألاوعبي -3

َغخذ ٨ٞغة الخىا٤ٞ في ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاٗضة مً ٢بل الكغ٧اث ألاوعوبُت في ئَاع أٖما٫ جىا٤ٞ 

مً اجٟا١ عوما الظي اهبش٣ذ ٖىه ( Article-alinéa 3G)واوسجام ٢اهىن الكغ٧اث اإلاٗخمض ٖلى اإلااصة 

ش . الىخضة الا٢خهاصًت ألاوعوبُت لُت 25ومهضث نضوع الخىظحهُت الغابٗت التي جم اٖخماصها بخاٍع  ظٍى

 ، مىضخت في طل٪ ال٣ىاٖض التي ج٣٘ ٖلى قغ٧اث ألامىا٫ ألاوعوبُت الالتزام بها ٖىض ئٖضاص 1978

ت ش . خؿاباتها الؿىٍى  والتي جخٗل٤ بالخؿاباث 1983 ظىان 13زم نضوع الخىظحهُت الؿابٗت بخاٍع

 .اإلاجمٗت

٣ُا  -4 ٣ُا هي (:  UEMOA)الاجداص الا٢خهاصي والى٣ضي لٛغب ئٍٞغ ًًم زماهُت صو٫ مً ٚغب ئٍٞغ

ى، مالي، ُٚيُا، بِؿاو، بىع٦ُىاٞاؾى، ؾاخل الٗاط وفي ئَاع . الُىحن، الىُجغ، الؿىٛا٫، الُٚى

٤ُ بحن مداؾبت هظه البلضان ٢ام الاجداص ؾىت   باوكاء هٓام مداؾبي مكتر٥ جدذ 1996الخٞى

٣ي  و٧ان هظه الىٓام ًمُل في جىظهاجه ئلى اإلاٗاًحر ( "SYCOSA)حؿمُت الىٓام اإلاداؾبي ؤلاٍٞغ

اإلاداؾبُت اللىلبُت والخُب٣ُاث اإلاداؾبُت الاهجلىؾا ٦ؿىهُت، خُض يم نٟداجه ئَاع مٟاهُمي 

جًمً أهضاٝ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت والتي جخمشل في ئوكاء مٗلىمت مداؾبُت جلبي اهخماماث ظمُ٘ 

ىاٝ الٟاٖلت، ٦ما جًمً اإلاباصب اإلاداؾبُت الىاظب اٖخماصها  .ألَا
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 هُئت مداؾبُت مً 28 مً أ٦ثر مً 1957جأؾـ ٖام :  (CAPA)اجداص مداؾبي أؾُا واإلادُِ الهاصي  -5

ٗمل هظا 20 غ مهىت مداؾبت ئ٢لُمُت مخىا٣ٞت وطاث مٗاًحر مخجاوؿت، َو  صولت، ويهضٝ ئلى جٍُى

الاجداص م٘ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت والاجداص الضولي للمداؾبحن في حؿهُل مهمت وي٘ مٗاًحر 

خباع ٖىض نُاٚت  مداؾبت صولُت م٣بىلت ٢بىال ٖاما، و٦ظل٪ أزظ ْغوٝ البلضان الىامبُت بٗحن الٖا

 .مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاظٗت الضولُت

 

جأؾـ اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن ٖام : (ASCA)اإلاجم٘ الٗغبي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن  -6

 في لىضن، وهى ٌٗخبر ظمُٗت مهىُت ٖغبُت تهضٝ ئلى ئعؾاء مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاظٗت، وهظا 1984

٣ا إلاىاهج صولُت، ٦ما  يُت واظخُاػ لالمخداهاث ٞو بخأهُل ٖضص ٦بحر مً اإلاداؾبحن مً زال٫ صوعاث ج٩ٍى

ٌٗخبر اإلاجم٘ الجهت الىخُضة اإلاٗخمضة مً الاجداص الضولي للمداؾبحن لترظمت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

 ئلى اللٛت الٗغبُت

 

 الخىخُض اإلاداؾبي: اإلاُلب الشاوي

للخىا٤ٞ  ٌٗخبر الخىخُض اإلاداؾبي أخض الى٣اٍ الهامت في الخ٣ُ٣ت اإلاٗانغة في مجا٫ اإلاداؾبت، ٞسالٞا

ىُت، هجض أن الخىخُض اإلاداؾبي  اإلاداؾبي الظي ٌكحر ئلى جسٌُٟ الازخالٞاث بحن ٢ىاٖض اإلاداؾبت الَى

 .مهُلح زام باإلاداؾبت الضولُت ٌكحر ئلى جىخُض ال٣ىاٖض اإلاداؾبُت وجُب٤ُ مٗاًحر ممازلت

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ أن .  1هى ق٩ل مبؿِ مً الخىخُض وزُىة أولى ئلى طل٪" الخىا٤ٞ اإلاداؾبي " ٖو

 :هىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع٠ التي ٢ضمذ للخىخُض اإلاداؾبي وطل٪ ٦ما ًلي: مٟهىم الخىخُض اإلاداؾبي -1

ٗجي ظٗل الصخيء واخضا وهى الخمازل والخُاب٤ والاهخٓا م، وبما أن الخىخُض ال٩امل نٗب  الخىخُض َو

الخد٤ُ٣ ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٣ٞض ظاء الخىخُض في باصب ألامغ بهُٛت مسٟٟت وهى ما ٌؿمى بالخىا٤ٞ أو 

. 2الاحؿا١

                                                           
جي خى٫ مٗاًحر اإلاداؾبت  1 ابضي مدمض الؿُٗض، الخىخض اإلاداؾبي الضولي وجأزحراجه ٖلى في ألاويإ الجؼاةغ، مضازلت، اإلالخ٣ى الَى ظابغ مهضي ٖو

ت الضولُت واإلاإؾؿت  2010 ملي 26-25مخُلباث الخىا٤ٞ والخُب٤ُ، ظامٗت ؾى١ أهغاؽ، - الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ
ً بغجي، َلحي ٞاَمت الؼهغاء، اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ومخُلباث الضوا٤ٞ والخُب٤ُ 2 جي - وؿٍغ ٖغى جداعب بٌٗ الضو٫، مضازلت، اإلالخ٣ى الَى

ت خى٫ مٗاًحر اإلاداؾبت  2010 ملي 26-25مخُلباث الخىا٤ٞ والخُب٤ُ، ظامٗت ؾى١ أهغاؽ، - الضولُت واإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ
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٧ىظه  الخىخُض اإلاداؾبي ٖباعة ًٖ هٓام مىخض للخىُٓم: " الخىخُض اإلاداؾبي ٦ما ًلي( ROUSSE)و٢ض ٖٝغ 

ت مً الضو٫ مهما ٧ان ال٣ُإ الظي جيخمي ئلُه  :إلاجمٕى مددؿباث اإلاإؾؿاث اإلاىخجت في صولت، أو مجمٖى

 ال٣ُإ ألاؾاسخي للٟالخت، جغبُت اإلاىاشخي، الهُض أو الاؾخٛال٫ اإلاىجمي؛ -

لُت؛ -  ال٣ُإ الشاوي للهىاٖاث الخدٍى

 ال٣ُإ الشالض للخجاعة الخاعظُت -

ٞان الخىخُض اإلاداؾبي ٌكمل ؾً ظملت مً ال٣ىاٖض التي  (AFNOR)وخؿب اإلاٗهض الٟغوسخي للخىخُض 

  .حؿمذ بدىُٓم أصواث وهىاجج الٗمل، بخىخُضها وجبؿُُها

 ٣ٞض ٖٝغ الخىخُض اإلاداؾبي مً زال٫ 1982لؿىت  (PCR)أما اإلاسُِ اإلاداؾبي الٟغوسخي اإلاغاظ٘ 

 :أهضاٞه، ئط ظاء ُٞه أن الخىخُض اإلاداؾبي يهضٝ ئلى

 جدؿحن اإلاداؾبت؛ -

 ٞهم اإلاداؾباث ومغا٢بتها؛ -

 م٣اعهت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في الؼمان واإلا٩ان، -

اع اإلاىؾ٘ للمجمٗاث، ٢ُإ اليكاٍ، اإلاى٤ُ أو الضولت؛ -  صمج اإلاداؾباث في ؤلَا

 ئٖضاص ؤلاخهاةُاث -

 :أهضاٝ الخىخُض اإلاداؾبي -2

 :1تهضٝ ٖملُت الخىخُض اإلاداؾبي ئلى يمان جىخُض ال٣ىاةم اإلاالُت مً زال٫

 الظي ًمشل ؾلؿلت ؤلاهخاط التي جبضأ مً ( LE processus Comptable)جىخُض الؿُا١ اإلاداؾبي  -

 ٘ مؿدىضاث ووزاة٤ ؤلازباث وجيخهي ئلى ال٣ىاةم الخخامُت ، ويهضٝ الخىخُض في هظه اإلاغخلت، ئلى الٞغ

 مً ئهخاظُت اإلاهالح اإلاداؾبُت، مً زال٫ ئجبإ مٗاًحر جخدغي الض٢ت؛

 جىخُض اإلاىخج اإلاداؾبي الظي بمشل أؾاؾا ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت التي جدمل ؤلاظابت ًٖ  -

ىاٝ الُالبت للمٗلىماث اإلاداؾبُت، ئن ٖضم ججاوـ هظه الٟئت وئم٩اهُت  اخخُاظاث مسخل٠ ألَا

جًاعب مهالخها هى الضاعي لخىخُض هظه ال٣ىاةم، ختى جخم ؤلاظابت ٖلى ٢ضع مم٨ً مً 

 .اخخُاظاتهم

 

                                                           
 54مضاوي بً بلُٛض، مجلت الباخض، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
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ومً زال٫ اإلاجهىصاث اإلابظولت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي في مجا٫ الخىخُض اإلاداؾبي، ًم٨ىىا جهىع ألاهضاٝ 

 :1اإلاىظىة مً ٖملُت الخىخُض اإلاداؾبي الٗالمي، ئط بهضٝ الخىخُض اإلاداؾبي الٗالمي ئلى

 جبؿُِ ٢غاءة ال٣ىاةم اإلاالُت بلٛت مداؾبُت مىخضة؛ -

 ٞغى ع٢ابت ٖلى الكى٧اث الخابٗت والٟغوٕ للكى٦ت ألام؛ -

ل ال٣ىاةم اإلاالُت مً الىٓام  - ج٣لُل أو ج٣لُو الخ٩ال٠ُ الىاججت ًٖ ٖملُت جغظمت أو جدٍى

 اإلاداؾبي للبلض الظي حٗمل به الكى٧اث الخابٗت والٟغوٕ ئلى الىٓام اإلاداؾبي للكى٦ت ألام؛

جىخُض الُغ١ اإلاداؾبُت اإلاٗخمضة في ٖملُت الخ٣ُُم الخانت باإلاسؼوهاث، ئٖاصة ج٣ُُم ٖىانغ  -

اإلاحزاهُت، جدضًض َغ١ خؿاب الاهخال٧اث، ٦ُُٟت مٗالجت اإلاإوهاث وجىخُض ؤلاظىاءاث اإلاداؾبُت 

 .بهضٝ الىنى٫ ئلى ٢ىاةم مالُت مىخضة

 :2ًم٨ً جلخُو أهم مؼاًا الخىخُض اإلاداؾبي في ما ًلي: مؼاًا الخىخُض اإلاداؾبي -3

ؼ ٢غاعاث الاؾدشماع  - ٢ابلُت م٣اعهت ال٣ىاةم اإلاٗضة في بلضان مسخلٟت، ألامغ الظي ًإصي ئلى حٍٗؼ

 والا٢تراى وحؿهل إلاؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت مً أي بلض ٞهمها وئصعا٦ها؛

حؿهُل جىخُض الٟغوٕ ألاظىبُت ئط حؿهل اإلاٗاًحر اإلاىخضة للٟغوٕ اإلاىدكغة في أهداء الٗالم مً  -

ل الٗملت ٣ِٞ ما٫ ب٣ىاةم مىخضة وجب٣ى مك٩لت جدٍى  ؛جىخُض هخاةج ألٖا

ض  - اهخٟاء الخاظت ئلى مجامُ٘ مخٗضصة مً ال٣ىاةم اإلاالُت جخُاب٤ م٘ اإلاٗاًحر اإلادلُت ل٩ل بىعنت جٍغ

ل هظا ألاق٩ا٫ وهظه الخاظت  ؛ئصعاط أؾهمها ٞحها، ٞاإلاٗاًحر اإلاىخضة جٍؼ

ت في الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ٞالبُاهاث اإلاىخضة ؾهلت الٟهم ٖلى  - جدؿحن ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 ؛ناوعي ومخسظي ال٣غاعاث وال جخُلب جٟؿحراث مسخلٟت خؿب مهاصع ئٖضاصها

ئػالت الٛمىى والخىا٢ًاث والالخباؽ ًٖ مؿخسضمي ال٣ىاةم اإلاالُت وطل٪ مً زال٫ وظىص مٗاًحر  -

 ؛مىخضة طاث مٟاهُم واخضة

ض اإلاىزى٢ُت بال٣ىاةم اإلاالُت اإلاٗضة ٖلى أؾاؾها ٦ما  - وبام٩اهُت اإلا٣اعهت وئػالت ٖضم ٞان طل٪ ًٍؼ

ً ض طل٪ مً جض٤ٞ الاؾدشماعاث وظلب اإلاؿدشمٍغ  ؛ًٍؼ

حر اإلاا٫ والى٢ذ في جىخُض وظم٘ اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاسخلٟت ٖىضما جُلب مً  - ًإصي ٦ظل٪ ئلى جٞى

٣ا إلاخُلباث ٢اهىهُت  .أ٦ثر مً َٝغ ٞو

 

                                                           
، مغظ٘ ؾاب٤، م 1  83قُٗب قىٝى
 83، م 2008نالح خىاؽ، الخىظه الجضًض هدى مٗاًحر ؤلاباٙل اإلاالي الضولُت، أَغوخت ص٦خىعاه، ظامٗت الجؼاةغ  2
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 :1هىا٥ يٍٛى ٖضًضة باججاه أٖما٫ الخىخُض اإلاداؾبي هظ٦غ مجها: صواٞ٘ الخىخُض اإلاداؾبي -4

اصة الضولُت في حجم الىجاعة واإلاباصالث الا٢خهاصًت  - ض ٖلى : الٍؼ لُىن صوالع مً 15ئط جٍؼ  جٍغ

الاؾدشماعاث ج٣ىم بها قغ٧اث صولُت مىدكغة في ٧اٞت أهداء الٗالم، وجخُلب مٗاًحر وأؾـ لل٣ُاؽ 

ت الٗاإلاُت هى جد٤٣ مبضأ . وؤلاباٙل اإلاداؾبي ٦ما أهه مً بحن مخُلباث الاهًمام ئلى مىٓمت الخجاٍع

ً و٦ظا الالتزام بخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاظٗت الضولُت،  حر مٗلىماث للمؿدشمٍغ الكٟاُٞت لخٞى

 ؛وهى ما ًإصي ئلى جىا٤ٞ أ٦بر في اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلا٣ضمت

ً ئلى اإلاٗلىماث اإلاالُت ًٖ الكغ٧اث : الخاظت اإلاتزاًض ئلى عأؽ اإلاا٫ - هٓغا لخاظت اإلامىلحن واإلاؿدشمٍغ

التي ًخم الاؾدشماع ٞحها وئ٢غايها، ول٩ي حٗغى هظه الكغ٧اث أؾهمها وؾىضاتها في البىعناث 

الٗاإلاُت، ٖلحها جُب٤ُ مٗاًحر مداؾبُت مىخضة و٢ابلت للٟهم مً ٢بل أولئ٪ اإلاؿدشمغون 

 ؛واإلا٣غيىن 

٤ مىٓمت الخجاعة : اػصًاص الخىاٞـ الضولي  - ت لخيؿ٤ُ الجهىص ًٖ ٍَغ وهى ما أصي ئلى الخاظت ال٣ٍى

 ؛الٗاإلاُت بمىظب أؾـ جأحي في م٣ضمتها اؾخسضام مٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاظٗت الضولُت

يٍٛى الكغ٧اث الضولُت باججاه جد٤ُ٣ مٗاًحر لإلٞهاح مخىا٣ٞت ٖلى مؿخىي الٗالم، ئط أن  -

ٞغوٕ هظه الكغ٧اث مىدكغة في مسخل٠ أهداء الٗالم وحٗمل في بِئاث مخباًىت وجىاظه نٗىباث 

غها اإلاالُت بمىظب اإلاٗاًحر اإلادلُت لخل٪ البلضان الٗاملت ٞحها، لظا ٞان مهلختها  في ئٖضاص ج٣اٍع

 ؛ج٣خضخي أن جُب٤ صو٫ الٗالم مٗاًحر مىخضة لدؿهُل أٖمالها

اصة الا - صماط الضولي لالؾىا١ والٗمل وعأؽ اإلاا٫ والخ٨ىىلىظُا، ئط ًخُلب طل٪ لٛت مكتر٦ت نٍػ

 .مٟهىمت ٖلى مؿخىي الٗالم

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت اإلاداؾبت،صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان  1  07 ، م2009ٖبض الىانغ هىع و َال٫ الججاوي،أؾاؾُاث اإلاٗٞغ
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 املعايير املحاسبية الدولية: املطلب الثالث

اع اإلاٟاهُمى إلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولى .1  :ؤلَا

 أوال مفهوم املعايير املحاسبية: 

ت مً ٢ىاٖض جىُٓم ألاصاء الؿلُم : "بأهه (مداؾبي أو ٚحر مداؾبي)ٌٗٝغ اإلاُٗاع ٖمىما  ٢اٖضة أو مجمٖى

٤ والاججاه، اإلاخ٤ٟ ٖلُه  أو ل٣ُاؽ ألاصاء أو ٢ُاؽ َى٫ أو حجم أو وػن شخيء مٗحن بظل٪ هى اإلا٣ُاؽ أو الٍُغ

ت شخيء ما و جدضًضه بض٢ت  .بحن ٧اٞت الىاؽ وصلُلهم لألصاء أو للىنى٫ ئلى مٗٞغ

٣ت  ت مً ال٣ىاٖض جه٠ الٍُغ التي ًخم بها  (أو الُغ١ )وباإلاشل، ٞاإلاُٗاع اإلاداؾبي، هى ٢اٖضة أو مجمٖى

غيها . 1ئٖضاص الخؿاباث ٖو

هماطط أو ئعقاصاث ٖامت جإصي ئلى جىظُه جغقُض اإلاماعؾت : "٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت بأنها

 .الٗملُت في اإلاداؾبت ومغاظٗت الخؿاباجا

م٨ً أن حٗٝغ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ٦ظل٪ بأنها ت مً اإلا٣اًِـ وؤلاعقاصاث اإلاغظُٗت : "ٍو ٖباعة ًٖ مجمٖى

الىيُٗت واإلادضصة، ٌؿدىض ئلحها اإلاداؾب في ئهجاػ ٖمله مً ٢ُاؽ وئزباث وئٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث خى٫ 

 2ألاخضار الا٢خهاصًت للمكغوٕ

م٨ً اٖخباع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت ٖلى أنها ا٧ل ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت باإلاداؾبت مهما ٧اهذ َبُٗتها ئلؼامُت أو : ٍو

ُٗت أو جىُٓمُت أو  ت، أي أنها ٧ل ما مً قأهه أن ٌك٩ل صلُال أو مغظٗا ؾىاء ٧اهذ ههىم حكَغ ازخُاٍع

باإلياٞت ئلى أنها حٗض مٗاًحر مداؾبُت ٦ظل٪ .جىنُاث، ناصعة ًٖ ؾلُاث مإهلت لخىُٓم اإلاُضان اإلاداؾبي

. ٧ل ما جم اؾخدضازه مً ٢بل اإلاإؾؿاث مً اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت التي الٞذ اهدكاعا هدُجت ج٨غاع اؾخٗمالها 

 .٦ما أن مٟهىمها ٌٗجي ظمُ٘ ال٣ىاٖض التي جلتزم بخُب٣ُها اإلاإؾؿاث ألظل ئٖضاص ٢ىاةمها اإلاالُت

بُان ئصاعي م٨خىب جهضعه هُئت مداؾبُت ًخٗل٤ بٗىهغ : "أما اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ٞهى ٌٗٝغ بأهه

اإلاداؾبُت، أو ألاخضار التي جإزغ ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي . مدضص مً ال٣ىاةم اإلاالُت أو هٕى مدضص مً الٗملُاث

. للمإؾؿت

 

                                                           
اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وألاجٓمت اإلاداؾبُت : اإلاٟهىم، الخضاُٖاث، ؤلاظغاءاث، مضازلت، الُىم الضعاسخي خى٫ : عيا ظاوظضو، اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  1

 2005ٖىاًت - وظامٗت باجي مسخاع اإلا٣اعجت،
ض، مغظ٘ ؾاب٤، م 3 103خؿحن ال٣اضخي ومأمىن خمضان، مغظ٘ ؾاب٤، م 2  58مدمض اإلابرو٥ أبى ٍػ
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خم بمىظبه جدضًض الىؾُلت اإلاىاؾبت لل٣ُاؽ والٗغى، أو ٦ُُٟت الخهٝغ في هظا  وهخاةج أٖمالها، ٍو

ىى ا الٗىهغ لخدضًض ما٫، ٖو  1ع٦ؼ اإلاالي للمإؾؿتلمهخاةج ألٖا

 خصائص املعايير املحاسبية الدولية- ثاهيا: 

ت مً الخهاةو، أهمها  :2جخه٠ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت بمجمٖى

تها هُئت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت  - ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاظمإ ، زانت بٗض ؤلانالخاث الخحرة التي ٖٞغ

غاٝ اإلاهخمت  (IASC)الضولُت  التي هخج ٖجها جىؾ٘ مجا٫ الاؾدكاعة وئٖضاص اإلاٗاًحر لدكمل ٧ل ألَا

ىُت اإلاإهلت؛  بها، صون ئهما٫ وظهت هٓغ الهُئاث الَى

ىُت خُا٫ اإلاىايُ٘  - ٤ُ بحن الخباًً الظي ًمحز اإلاماعؾت الَى ٢ىتها التي ا٦دؿبتها مً زال٫ الخٞى

ُت ٖالُت الجىصة؛  التي ج٩ىن مجاال للمٗاًحر، وهى ما أ٦ؿبها هٖى

 مغوهتها هدُجت إلاا ج٣ضمه مً خلى٫ جغضخي مسخل٠ مؿخٗملحها؛ -

ت ألنها لِؿذ نٟت ال٣اهىن أو الخىُٓم -  .ٚحر ئظباٍع

ًٞال ًٖ الخهاةو اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ًم٨ً ئياٞت الخهاةو ألاؾاؾُت الخالُت والىاظب جىاٞغها في 

 :3اإلاٗاًحر ختى جد٤٣ الٟاةضة مً وظىصها وهي ٧األحي هظه

 ٞاإلاٗاًحر ًجب أن ج٩ىن مدؿ٣ت مى٣ُُا م٘ ٖىانغ البىاء ال٨ٟغي مً أهضاٝ : الاجساق املىطقي

غوى ومباصب؛  ومٟاهُم ٞو

  باٖخباع أن اإلاٗاًحر حٗض مً أهم أصواث الخُب٤ُ الٗملي، لظا ًجب مغاٖاة ٧اٞت الٓغوٝ : اإلاالةمت

البُئُت اإلادُُت ٖىض ئٖضاصها، بدُض ج٩ىن مالةمت لىا٢٘ الخُب٤ُ الٗملي وهظا ًخُلب اإلاىاةمت بحن 

 مخُلباث ال٨ٟغ ومخُلباث الخُب٤ُ؛

 بؿبب ٖضم زباث الٓغوٝ البُئُت وحٛحرها مً و٢ذ ألزغ ومً م٩ان ألزغ ٞاإلاٗاًحر اإلاداؾبُت : املروهة

 الضولُت ًجب أن ج٩ىن مغهت، بدُض ٖملُت ئٖضاصها حٗض ٖملُت مؿخمغة و٢ابلت للجضًض وؤلاياٞت؛

 ًجب أن ج٩ىن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت هاب٘ مً الىا٢٘ وجخالءم م٘ الٓٝغ البُئُت : الواقعية

غاٝ اإلاداؾبُت الؿاةضة؛  اإلادُُت بها ٦ما ج٩ىن مخالةمت م٘ ألٖا

                                                           
غها 1  أ٦غم ئبغاهُم ُُٖت خماص، وا٢٘ اإلاداؾبت واإلاغاظٗت في ٞلؿُحن، مضازلت، الُىم الضعاسخي خى٫ أوا٢٘ مهىت اإلاداؾبت في ٞلؿُحن وؾبل جٍُى

 اا،٢ؿم اإلاداؾبت بلجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة
ت، مى٨غة ماظؿخحر، ظامٗت وع٢لت 2  32، م 2010/2009 صقاف أم الخبر، مخُلباث هجاح جُب٤ُ اإلاداؾبي اإلاالي في البِئت الجؼاةٍغ
خى٫ مدمض هىعي، صوع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت في الخض مً ألاػمت اإلالُت الٗاإلاُت، اإلاإجمغ الٗلمي الضولي الؿاب٘ خى٫ أجضاُٖاث  3 خؿً ٖبض ال٨غم ؾلىم ٍو

ما٫ ألاػمت الا٢خهاصًت  15، م 2009، ظامٗت الؼع٢اء ألاعصن ٠ألاٞا٢ا- الٟغم- الخدضًاث- الٗاإلاُت ٖلى مىٓماث ألٖا
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 ٤ أزظ  : املفهومية خم طل٪ ًٖ ٍَغ ًجب أن ج٩ىن اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت مٟهىمت مً ٢بل اإلاؿخسضمحن ٍو

 عأي الجهاث اإلاؿخُٟضة ٖىض ئٖضاصه

 ًجب أن ال ًخم الخدحز هجاه بلٙى هضٝ مدضص م٣لما إلاهلخت َٝغ مٗحن؛: الحيادية 

 حر : الاوسجام م٘ أهضاٝ اإلاداؾبت اإلاالُت بدُض ًخم نُاٚتها في يىء أهضاٝ اإلاداؾبت اإلاالُت مً جٞى

 .مٗلىماث مُٟضة إلاخسظي ال٣غاعاث

 :أهمية املعايير املحاسبية- ثالثا 

 مً صون ق٪ أن في ئٖضاص مٗاًحر مداؾبت مىاٞ٘ مخٗضصة للضولت واإلاإؾؿاث واإلاهخمحن بخل٪ اإلاإؾؿاث،

م٨ً أن هجمل أهمها ُٞما ًلي  :ٍو

جي  - طل٪ أن ججمُ٘ البُاهاث اإلاالُت بال٣ىاةم اإلاالُت : الخسُُِ واإلاخابٗت ٖلى اإلاؿخىي الَى

غ١ مداؾبُت مسخل٣ت ًٖ بًٗها، ًإصي ئلى أن ج٩ىن  للمإؾؿاث اإلاٗضة بىاء ٖلى ٢ىاٖض َو

ىُت ٚحر صخُدت وال حٗبر ًٖ الىا٢٘؛  البُاهاث الَى

٦ما أن اإلاُٗاع اإلاداؾبي هى أصاة لًبِ و٢ُاؽ البُاهاث اإلاداؾبُت ٞهى أًًا : الغ٢ابت ٖلى ألاصاء  -

 م٣ُاؾا لالصاء؛

خماص ٖلحها  - ئن جبجي مٗاًحر مداؾبت جدؿم بالٗضالت في جدمُل : ٖضالت البُاهاث اإلاالُت والٖا

باء الخ٣ُ٣ُت وئزباث ئًغاصاث خ٣ُ٣ُت ومد٣٣ت مً قأهه أن ًجٗل البُاهاث  اإلاإؾؿاث باأٖل

غ ٖلحها، ٖاصلت وص٣ُ٢ت وجهلح أن ٌٗخمض ٖلحها في اجساط  اإلاٗغويت بال٣ىاةم اإلاالُت والتي ًخم الخ٣ٍغ

 ٢غاعاث ناةبت؛

ُت والكٟاُٞت الٗالُخحن - ً باإلاٗلىماث اإلاالُت طاث الىٖى ألامغ الظي ؾِؿاهم في . جضُٖم اإلاؿدشمٍغ

 الخ٣لُل مً صعظت مساَغ الاؾدشماع ومً زم جسٌُٟ ج٩لٟت عأؽ اإلاا٫؛

ئن ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت للمإؾؿاث باؾخسضام مٗاًحر : حؿهُل بُ٘ وقغاء اإلاإؾؿاث واهضماظها -

مداؾبُت مىخضة ومخ٤ٟ ٖلحها بحن اإلاداؾبحن م٘ ؤلاٞهاح ٖجها ٌؿاٖض ٦شحرا في ٖملُت قغاء وبُ٘ 

ت والهىاُٖت، و٦ظل٪ ٖملُت الاهضماط؛  اإلاإؾؿاث الخجاٍع

اصة وكاٍ بىعنت ألاوعا١ اإلاالُت  - ٧لما ٧اهذ البُاهاث اإلاالُت الىاعصة في ال٣ىاةم اإلاالُت مٗضة : ٍػ

خم اؾخسضامها بك٩ل مىخض، ٧لما ٧اهذ ٖملُت م٣اعهت  ٤ مٗاًحر مداؾبُت مخ٤ٟ ٖلحها، ٍو ٞو

البُاهاث ؾهلت ومِؿغة، وهى ما ٌؿهل ٖملُت اجساط ال٣غاع في قغاء أو بُ٘ أؾهم اإلاإؾؿاث أو 

اصة ٦ٟاءة أصائها  .بٍؼ
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غ بضون ق٪ مبالٜ َاةلت  - ان اؾخٗما٫ هظه اإلاٗاًحر ٖلى هُا١ صولي واؾ٘ مً َٝغ الكغ٧اث ؾُٞى

٦ما ٌٗمل ٖلى ا٢خهاص م٣اصًغ ٦بحرة مً الخ٩ال٠ُ ؾِؿخٟاص مجها أو حٗىص . مً ألامىا٫ ٧ل ؾىت 

ت اإلاالُت  بالٟاةضة ٖلى قغ٧اث اإلاغاظٗت، وقغ٧اث الخضماث الاؾدكاٍع

وهظا مً قأهه أن ًتر٥ جض٤ٞ . ؾهىلت ئظغاء ٖملُاث اإلا٣اعهت مما ًإصي ئلى ازخُاع أًٞل البضاةل  -

اهُت الاظخماُٖت. ألامىا٫ جيخجه نىب الكغ٧اث الٟٗالت  .ٞتزصاص الٞغ

 صعوبات ثبني معايير محاسبة الدولية- رابعا: 

ت مً الهٗىباث أو اإلاٗى٢اث التي جىاظه جبجي اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، ًم٨ً ئًجاػ بًٗها في  هىا٥ مجمٖى

 : 1ما ًلي

خباع ٖىض وي٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  - جأزغه ا بىظهت )ازخالٝ البِئت والش٣اٞت اإلاأزىطة بٗحن الٖا

ُاهُت ٨ُت والبًر ، خُض أن هظه ألازحرة وظهذ أؾاؾا لخىُٓم اإلاداؾبت في الضو٫ (الىٓغ الامٍغ

 اإلاخ٣ضمت؛

ٗاث جلؼم أو جىٓم ئجبإ اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت في بٌٗ الضو٫؛ -  ٖضم وظىص حكَغ

 ي٠ٗ ا٢خهاصًاث بٌٗ الضو٫ وبالخالي اههغاٞها ًٖ الاهخمام باإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت؛ -

غها  - ٢ىة الاججاهاث الغاسخت اإلاًاصة لىي٘ مٗاًحر مداؾبُت جُب٣ُها الضو٫ ٖىض ئٖضاص ج٣اٍع

 اإلاالُت؛

ٗاث اإلادلُت  - اعجباٍ جُب٤ُ بٌٗ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت م٘ يغوعة حٗضًل ال٣ىاهحن والدكَغ

 اإلاُب٣ت في الضو٫، ألامغ الظي ًُغح ؾُاصة الضولت في وي٘ ال٣ىاهحن اإلاُب٣ت ٖلى أعايحها؛

اث  - نٗىبت الالتزام بمٗاًحر صولُت جخمحز بخ٣ٗضها واعجٟإ ج٩لٟتها التي جًاٝ ئلى ٧اٞت الًَٛى

 البُئُت اإلادلُت التي جىاظهها اإلاإؾؿاث؛

 مدلُت وكاٍ اإلاإؾؿاث بالضولت؛ -

 ؛(نٗىبت ٞهم اإلاٗاًحر في الضو٫ الىامُت)ازخالٝ مؿخىي الخٗلُم بحن الضو٫ اإلاُب٣ت للمٗاًحر  -

م مً أن الاججاه الٗالمي ٌؿحر هدى جالفي ظاهبا مً مك٨الث اللٛت، ٦أن  - ازخالٝ اللٛت، وهظا بالٚغ

غها اإلاالُت بلٟاث ًٟهمها أٚلب ؾ٩ان الٗالم؛ ت ج٣اٍع  حٗض اإلاإؾؿاث الهىاُٖت والخجاٍع

ازخالٝ صعظت الىمى الا٢خهاصي، ٩ٞلما ػاصث صعظت الىمى الا٢خهاصي في الضو٫ ػاصث ٖاصة، صعظت  -

 .همى مإؾؿاتها وبالخالي ػاصث اخخُاظاث ٧ل اإلاإؾؿاث، وج٩ىن أ٢ل باليؿبت للضو٫ الىامُت

 

                                                           
 157-156، م 2010/2009خمؼة قُٗب، جُىع اإلاداؾبت ومداوالث الخىٓحر والخىُٓم اإلاداؾبي،مض٦غة ماظؿخحر، ظامٗت البلُضة  1
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 :إلاطار الحىظيمي ملعايير املحاسبة الدوهية .2

 وكأة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت- أوال: 

ة ي ، أًً جأؾؿذ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الضو٫ 1973حٗىص بضاًت وكأة مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖام 

(IASC)  أؾترالُا ، ٦ىضا ، ٞغوؿا ، أإلااهُا ، : بلىضن ، هدُجت الجٟا١ هُئاث مداؾبُت مهىُت في ٖكغ صو٫ وهي

٨ُت  ُاهُا ، اًغلىضا ، والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ حؿعى هظه الهُئت ئلى جد٤ُ٣ . الُابان ، اإلا٨ؿُ٪ ، هىلىضا ، بٍغ

 و IASالخىا٤ٞ اإلاداؾبي ٖلى اإلاؿخىي الضولي، و٢ض جم٨ىذ مً ئنضاع الٗضًض مً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت 

ت  .1اليكغاث الخٟؿحًر

غ اإلاباصب واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت، وجد٤ُ٣ ٢ضعا مً الخىا٤ٞ  (IASC)يهضٝ مجلـ  ئلى الٗمل ٖلى جٍُى

 :بحن اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الضولُت، وطل٪ مً زال٫ ما ًلي

 اإلاكاع٦ت في مىا٢كت ال٣ًاًا اإلاداؾبُت اإلاُغوخت صولُا خى٫ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت؛ -

الٗمل ٖلى ج٠ُُ٨ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت م٘ الؿُاؾت اإلاداؾبُت للضو٫ التي لم جدبجى مٗاًحر  -

ىُت؛   َو

ىُت؛  -  اؾخسضام اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ٣٦اٖضة أؾاؾُت إلوكاء مٗاًحر مداؾبُت َو

ت  - ىُت وطل٪ بٛبُت ال٣ًاء ٖلى الٟغو ٢اث الجىهٍغ اإلا٣اعهت بحن اإلاٗاًحر الضولُت واإلاٗاًحر الَى

 اإلاىظىصة بُجهم؛

 .ئ٢ىإ الضو٫ بامخُاػاث جد٤٣ الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي -

وحٗخبر لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت هُئت زانت مؿخ٣لت في ٖملها، وال جدب٘ أي ٦بُان منهي أو ٦بُان مً 

 .ؾلُخه وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت، ٦ما ال جخل٣ى مً أي ظهت خ٩ىمُت أو مهىُت أي حٗلُماث أو أوامغ

،زم 2000 مُٗاع ئلى ٚاًت نهاًت 41خُض أنضعث  (IAS)و٢ض جىلذ اللجىت وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

 .2 مُٗاع29 ئلى 2011جم صمج بٌٗ اإلاٗاًحر في أزغي وئلٛاء بٌٗ مجها ٞىنل ٖضصها لٛاًت ٖام 

دب٘ لجىت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت لجىت أزىي ًخٗل٤ ٖملها بىي٘ جٟؿحراث للمٗاًحر التي ًخم  ٍو

ُل٤ ٖلحها اؾم ألجىت جٟؿحراث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  ُل٤ ٖلى ٧ل جٟؿحر "SIC"ئنضاعها ٍو  خُض "SIC"، ٍو

                                                           
1 MURIEL NAHMIAS ? l’essentiel des normes IAS/IFRS, éditions d’organisation, paris 2004, p27 

حى خى٫ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت واإلاإؾؿت (2)بَغل ٖبض ال٣اصع، ٢اصعي ٖبض ال٣اصع، مخُلباث اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ع٢م    2 ، مضازلت، اإلالخ٣ي الَى

ت الا٢خهاصًت  2010 ماي 26-25مخُلباث الخىا٤ٞ والخُب٤ُ، ظامٗت ؾى١ أهغاؽ، - الجؼاةٍغ
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، وجم ُٞما بٗض صمج ٦شحر 2000 لٛاًت نهاًت ٖام 1977 جٟؿحرا مىظ جأؾِؿها في ٖام 34أنضعث اللجىت 

 1.مً هظه الخٟؿحراث يمً اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت طاث الٗال٢ت

ت 1983ومىظ ٖام  ٧اٞت الهُئاث اإلاداؾبي اإلاهىُت والتي هي أًٖاء في الاجداص الضولي  (IASC) يمذ ًٍٖى

 بلض ًمشلىن ملُىوي 103 ًٖىا مً 142 ٧ان ٖضص أًٖاء اللجىت 1999وابخضاء مً ؾىت . (IFAC)للمداؾبحن 

. مداؾب، ٦ما أن هىا٥ ٦شحر مً اإلاىٓماث ألازىي اإلاٗىُت بٗمل هُئت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت

ل  ومً بحن ؤلاظغاءاث ألاؾاؾُت التي جم اجساطها هى حُٛحر  (IASC) جم ئٖاصة ه٩ُلت 2001وفي بضاًت أٍٞغ

  وحُٛحر اؾم اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ال٣اصمت ئلى(IASB)اؾم اللجىت ئلى مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

غ اإلاالبُت  ضاص الخ٣اٍع  2 ٖلى اإلاٗاًحر الؿاب٣تIAS م٘ ؤلاب٣اء ٖلى حؿمُت IFRSاإلاٗاًحر الضولُت إٖل

غ مالُت   ،2012 لٛاًت ٖام IFRSو٢ض ٢ام مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت بانضاع زماهُت مٗاًحر ج٣اٍع

 SIC، ٦ما أُٖضث حؿمُت لجىت الخٟؿحراث  IASو٦ظل٪ جمذ مغاظٗت الٗضًض مً مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

غ اإلاالُت الضولُت    ما ًم٨ً ؤلاقاعة ئلى أهه ًىظض خالُا مكغوٕ إلنضاعIFRICلخهبذ الجىت جٟؿحر مٗاًحر الخ٣اٍع

 .IAS39 واإلاخٗل٤ بخٗضًل اإلاُٗاع IFRS9اإلاُٗاع 

 :ٖضة أهضاٝ أهمها— ئٖاصة اله٩ُلت - ول٣ض ٧ان لهظا الخٛحر

جد٤ُ٣ اؾخ٣اللُت الهُئت، وطل٪ بابٗاص ٖملُت نىاُٖت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ًٖ ٧ل  -

 الًٍٛى زانت مً الاجداص الضولي للمداؾبحن وبٌٗ اإلاىٓماث اإلاالُت الٗاإلاُت؛

 جد٤٣ ه٩ُل ظٛغافي ٖا٫ بدًىع ال٣اعاث الخمـ؛ -

ىُت ومداولت  - غي للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت بضال مً جبجي مٗالجاث َو مماعؾت الضوع الخٍُى

 .ئ٦ؿابها الُاب٘ الضولي

 الخىُٓم الجضًض لهُئت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت- زاهُا: 

ٞغ٢ت الٗمل "لجىت زانت ؾمُذ  (IASC) ق٩لذ لجىت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 1997في أوازغ ٖام 

اصة الىٓغ في ه٩ُلها وئؾتراجُجُتها، وفي صٌؿمبر " ؤلاؾتراجُجُت ؤلاؾتراجُجُت   وكغث ٞغ٢ت الٗمل1998وطل٪ إٖل

مبر  غها ٖلى ق٩ل وع٢ت مىا٢كت، وبٗض الخماؽ الخٗل٣ُاث، وكغث هظه ألازحرة جىنُاتها الجهاةُت في هٞى ج٣ٍغ

 .1999ٖلى اإلا٣ترخاث باإلظمإ في صٌؿمبر  (IASC)، زم وا٤ٞ مجلـ 1999

                                                           
 31زالض ظما٫ الجٗاعاث، مغظ٘ ؾاب٤، م   1

2 MURIEL NAHMIAS Op, cit P27 
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ل 2000وفي ؾىت   جم ئوكاء الضؾخىع الجضًض للجىت، وجم الاجٟا١ ٖلى أن جبضأ الجىت ٖملها في بضاًت أٍٞغ

ت التي أصزلذ ٖلى هُئت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت جم ئوكاء الهُئاث . 2001 وبمىظب ؤلانالخاث الجظٍع

 :الخالُت

 IASC- Fondation: 

، هضٞهم ؤلاقغاٝ ٖلى الخىُٓم وجُب٤ُ مٗاًحر (Trustessٌؿمىن ب) ًٖى22جدك٩ل هظه الهُئت مً 

ًاء الخىٕى في ألانى٫  كتٍر في جغ٦ُبت ألٖا ٖمىما  وتهضٝ هظه الهُئت. الجٛغاُٞت واإلاهىُت اإلاداؾبت الضولُت، َو

غ مٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ووكغها  .ئلى جٍُى

خمشل صوعهم في.  ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض30إلاضة  (IASC-F)ًخم حُٗحن أًٖاء   :1ٍو

 واإلاهاص٢ت ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت للهُئت؛ (IFRIC)، (SAC)، (IASB)حُٗحن أًٖاء ٧ل مً  -

 مغا٢بت اإلاحزاهُاث، و٦ىا ال٣ىاهحن واللىاةذ والخىُٓماث الهاصعة ًٖ الهُئت؛ -

غ الؿىىي ًٖ وكاٍ الهُئت؛ -  ئٖضاص ووكغ الخ٣ٍغ

 ؛(IASB)ؤلاقغاٝ ٖلى أٖما٫ مجلـ  -

 الٗمل ٖلى الخُب٤ُ الؿلُم للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت؛ -

 .الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخ٣اعب بحن اإلاٗاًحر اإلادلُت واإلاٗاًحر الضولُت -

  مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت(IASB;) 

 ٣ً12ىم ازجي ٖكغ .  ًٖىا ًخم حُُٗجهم ٖلى أؾاؽ زبرتهم و٦ٟاءتهم14مً أعبٗت ٖكغ  (IASB)ًدك٩ل 

خ٣ايىن عاجبا م٣ابل طل٪ دك٩لىن ٦ما ًلي. ًٖىا مً بُجهم بمهامهم لى٢ذ ٧امل ٍو  :2ٍو

  أًٖاء لضيهم زبرة في مماعؾت اإلاغظٗت؛05ٖلى ألا٢ل  -

  أًٖاء لضيهم زبرة في ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت؛03ٖلى ألا٢ل  -

  أًٖاء لضيهم زبرة ٦مؿخٗملحن لل٣ىاةم اإلاالُت؛03ٖلى ألا٢ل  -

 .ٖلى ألا٢ل ًٖى واخض ٩ًىن لضًه زبرة أ٧اصًمُت -

ًاء ٦07ما أن ؾبٗت  ىُت م٩ل07 م٩لٟحن عؾمُا بالخيؿ٤ُ م٘ 12 أًٖاء مً بحن هاجه ألٖا ة ٝ مىٓماث َو

 .(أ، ٞغوؿا، اإلامل٨ت اإلاخدضة.م.أإلااهُا، اؾترالُا، هُىػٍلىضا، ٦ىضا، الى )بالخىخُض 

                                                           
1 PASCAL Barneto, Normes IFRS- Application aux états Financiers, 2eme édition, Dunod, Paris 2006, P25-26 
2 Ibid P :14 
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  مهام امجلـ(IASB:) 

 :1اإلاهام الخالُت (IASB)ًخىلى مجلـ 

 ئٖضاص، وكغ وحٗضًل اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت؛ -

ت؛ - ٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت الجاٍع  وكغ مظ٦غاث ؤلاًًاح خى٫ مكاَع

 (Commentaires)ئٖضاص ئظغاءاث مٗالجت الخضزالث  -

٘ اإلاهمت؛ - ت اإلاخسههت، إلبضاء عأيها خى٫ اإلاكاَع  حك٨ُل ٧ل أهىإ اللجان الاؾدكاٍع

ال٣ُام بالضعاؾاث في الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىاقئت، للخأ٦ض مً ٢ابلُت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  -

 .للخُب٤ُ، ونالخُاتها في مدُِ مخىٕى ومخباًً

 اإلاجلـ الاؾدكاعي للمٗاًحر(SAC:) 

ت ًخم حُُٗجهم زلًدك٩ل هظا اإلاجلـ مً زالزحن ًٖىا ٖلى ألا٢ل، ًم ون أنىال و٦ٟاءاث مسخلٟت ومخىٖى

حن إلاضة زالزت ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض   (IASB)عةِـ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت  (SAC)ًغأؽ . مً ٢بل ؤلاصاٍع

ك٩ل هظا اإلاجلـ ًٞاء للغبِ بحن  غاٝ ألازىي اإلاهخمت باإلاٗلىماث  (IASB)َو ىُت وألَا وهُئاث الخىخُض الَى

 2اإلاالُت الضولُت

 :٦ما يهضٝ اإلاجلـ الاؾدكاعي ئلى

اث ٖمل اإلاجلـ؛ (IASB)ج٣ضًم الىصح ٫  - ما٫ وأولٍى  خى٫ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بجضو٫ ألٖا

 خى٫ مكغوٖاث وي٘ اإلاٗاًحر الغةِؿُت؛ (SAC)بىظهاث هٓغ أًٖاء  (IASB)ئباٙل  -

 وألامىاء؛ (IASB)ج٣ضًم ههاةذ أزىي ٫  -

غ  (IASB)، وهى صٖم (SAC)ئياٞت ئلى هضٝ زاهىي ٫  - في جغوٍج واٖخماص اإلاٗاًحر الضولُت للخ٣اٍع

مً اإلاكاع٦ت في ه٣ض  (SAC)في ظمُ٘ أهداء الٗالم، وهظا الهضٝ ال ًمى٘ أًٖاء  (IFAS)اإلاالُت 

 .لخدؿحن الخٟاهم والكٟاُٞت في ال٣ًاًا والخلى٫  (IASB)خ٣ُ٣ي ومىيىعي للٗمل ٖلى مؿاٖضة 

  غ اإلاالُت الضولُت ثلجىت  (:IFRIC)ٞؿحر مٗاًحر الخ٣اٍع

 ؾىىاث 3 ًٖىا، ًيخسبىن إلاضة 14، ٦لجىت ج٣ىُت جخ٩ىن مً 2001جم جأؾِـ هظه اللجىت في صٌؿمبر 

 :3، وجخمشل مهامها في ما ًلي(SIC)٢ابلت للخجضًض، و٢ض ٖىيذ هظه اللجىت لجىت الخٟؿحراث 

                                                           
 130مضاوي بً بلُٟشا، أَىوخت ص٦خىعاه، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
  131 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 2
 79 زالض م٣ضم ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 3
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غ مشاعة خضًشا ولم جبدثها اإلاٗاًحر؛ -   ٢ًاًا ج٣اٍع

٢ًاًا وكأث بسهىنها جٟؿحراث ٚحر مغيُت أو مخٗاعيت أو ًدخمل أن جيكأ في ُٚاب الخىظُه  -

 .وطل٪ بهضٝ الىنى٫ ئلى ئظمإ بكأن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت

الخىُٓم الجضًض لهُئت مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت  (1-2)الك٩ل ع٢م 

 

 

Source : PASCAL Barneto, Normes IFRS – Application Aux états Financiers, 2éme édition, Dunod, 

Paris, P27 

 مؿاع وي٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضوهُت: 

 1حكمل ئظغاءاث وي٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ٖلى ما ًلي

ًً ًٖ اإلاىٓماث زلٌك٩ل اإلاجلـ لجىت لىلبُت جىظحهُت، ًترأؾها ممشل ًٖ اإلاجلـ وجًم مم -

اإلاداؾبُت ألازىي لشالر صو٫ ٖلى ألا٢ل، و٢ض جخًمً اللجىت الخىظحهُت ممشلحن ًٖ اإلاىٓماث 

ت أو الخبرة في مىيٕى مٗحن  ت الاؾدكاٍع  ؛(مدل الضعاؾت)ألازىي اإلامشلت في اإلاجلـ أو اإلاجمٖى

                                                           
٪ حٛىي وآزغون، مغظ٘ ؾاب٤، م 1 ضٍع  361ٍٞغ
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جدضص اللجىت الخىظحهُت ٧ل ال٣ًاًا اإلاغجبُت باإلاىيٕى وجضعؾها وجغاظٗها ظُضا مً زال٫ ئٖضاص  -

 صعاؾاث م٣اعهت، وب٘ طل٪ ج٣ضم اللجىت الخىظحهُت مىظؼا بالى٣اٍ الغةِؿت؛

 ومغاظٗت اإلاجلـ الاؾدكاعي، ٣ًىم اإلاجلـ SICبٗض ٣ٖض مكاوعة م٘ اللجىت الضاةمت للخٟؿحراث  -

بىي٘ حٗل٣ُاجه خى٫ اإلاىيٕى ٖلى مىظؼ الى٣اٍ الغةِؿُت، ومً زم جدًغ اللجىت الخىظحهُت بُان 

جمهُضي باإلاباصب ألاؾاؾُت التي حك٩ل أؾاؽ مؿىصة للٗغى وحكغح الخلى٫ البضًلت التي أزظث 

ًها وجمخض هظه الٟترة ألعبٗت قهىع ٖاصة خباع وألاؾباب التي أصث ئلى ٢بىلها أو ٞع  بااٖل

جغاظ٘ اللجىت الخىظحهُت الخٗل٣ُاث ٖلى بُان الٗغى الخمهُضي وجىا٤ٞ ٖلى البُان الجهاتي الظي  -

ضاص مؿىصة الٗغ  باإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي ى٣ًضم للمجلـ للمىا٣ٞت، ٦ما ٌؿخسضم ٦أؾاؽ إٖل

خاح هظا البُان الجهاتي للٗمىم صون وكغه عؾمُا؛ (أو الخٗضًل اإلا٣ترح)اإلا٣ترح   ٍو

حٗض اللجىت الخىظحهُت مؿىصة ٖغى جمهُضًت للمىا٣ٞت مً ٢بل اإلاجلـ بٗض الخى٣ُذ ٖلى أن  -

جىا٤ٞ ٖلُه وؿبت زلثي أًٖاء اإلاجلـ ٖلى ألا٢ل، وجيكغ مؿىصة الٗغى بٗض طل٪، وجُلب 

ىاٝ اإلاهخمت زال٫ ٞترة الٗغ ى والتي هي قهغ ٦دض أصوى و٢ض جمخض  الخٗل٣ُاث مً ٧ل ألَا

 ئلى ؾخت أقهغ؛

حُٗض اللجىت الخىظحهُت الىٓغ بالخٗل٣ُاث وج٣ىم لبٛضاص مسُِ اإلاُٗاع اإلاداؾبي الضولي بٗض  -

مغاظٗخه مً ٢بل اإلاجلـ، والضي ٣ًىم بدى٣ُده، وبمىا٣ٞت زالزت أعبإ أًٖاء اإلاجلـ ٖلى 

 .ألا٢ل، ًخم وكغ اإلاُٗاع
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الحالي يوضح إجراءات وضع معايير املحاسبة الدولية  (2-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : STEPHAN Brun, L’essentiel des Normes Comptables International IAS/IFRS, 3éme Edition, 

paris 2006, p27 

 

 

 

 

 جدضًض اإلاىيٕى

ىُت  صعاؾت م٣اعهت للمماعؾاث الَى

 ٣ٖSACض مكاوعاث م٘ 

 (ئٖضاص مؿىصة ٖغى جمهُضًت)وكغ وع٢ت اإلاىا٢كت للٗمىم 

اصة الىٓغ ٞحها مً ٢بل أًٖاء  (مؿىصة)وكغ مكغوٕ   (IASB)اإلاُٗاع إٖل

ًاء  جدلُل أعاء ووظهاث هٓغ ألٖا

 اإلاىا٣ٞت ٖلى اإلاُٗاع 

خماصه    وكغ اإلاُٗاع نهاةُا اٖل
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  ت اإلاٟٗى٫  :ٖغى اإلاٗاًحر اإلاداؾبت اللىلبُت الؿاٍع

ت اإلاٟٗى٫ ٦ما ًلي  :ًم٨ً اؾخٗغاى ٢اةمت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت اإلاُب٣ت والؿاٍع

 IASًىضح ٢اةمت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  (1-2)الجضو٫ و٢م  - أ

 مىيٕى اإلاُٗاع  ٢اةمت اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

 ٖغى ال٣ىاةم اإلاالبت 01اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 اإلاسؼوهاث 02اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 ظضو٫ جض٣ٞاث الخؼبىت 07اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 هخاةج الخٛحراث وألازُاء الؿُاؾُت اإلاداؾبُت 08امُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 ألاخضار الالخ٣ت للمحزاهُت 10اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 ٣ٖىص الاوكاء 11اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 يغاةب الضزل 12اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 اإلامخل٩اث واإلاباوى واإلاٗضاث 16اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

ل- ٣ٖىص الاًجاع  17اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   جمٍى

 الاًغاص 18اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

ٟحن 19اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   مىاٞ٘ اإلاْى

اهاث الخ٩ىمُت 20اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   الٖا

 أزاع الخٛحراث في أؾٗاع نٝغ الٗمالث 21اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 ج٩ال٠ُ الا٢تراى 23اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

غاٝ طاث الٗال٢ت 24اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   الاٞهاح ًٖ ألَا

 البُاهاث اإلاالُت اإلاىخضة 27اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 اإلاداؾبت ًٖ الاؾدشماعاث فى الكغ٧اث الخلُٟت 28اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

غ اإلاالى فى الا٢خهاص الخطخمى الخاص 29اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   الخ٣ٍغ

٘ اإلاكتر٦ت 31اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م  غ اإلاالى ًٖ اإلاهالح فى اإلاكاَع  الخ٣ٍغ

 الاٞهاح والٗغى— ألاصواث اإلاالُت  32اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 خهت الؿهم مً ألاعباح 33اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

غ اإلاالبت اإلاغخلُت 34اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   الخ٣اٍع

 اهسٟاى ٢ُمت ألانى٫  36اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 
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 اإلاسههاث و الالتزاماث الُاوةت 37اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 ألانى٫ ٚبر اإلالمىؾت 38اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

غاٝ وال٣ُاؽ 39اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   ألاصواث اإلاالُت، الٖا

 مل٨بت الاؾدشماع 40اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 الؼعاٖت 41اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م 

 

غ اإلاالُت  (2-2)الجضو٫ ع٢م  - ب ضاص الخ٣اٍع   IFRAًىضح ٢اةمت اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

غ اإلاالُت  ضاص الخ٣اٍع مىيٕى اإلاُٗاع   ٢IFRSاةمت اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

غ اإلاالُت للمغة ألاولى  IFRS1اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م   ضاص الخ٣اٍع جبجي اإلاٗاًحر الضولُت إٖل

الضٞ٘ ٖلى أؾاؽ ألاؾهم    IFRS 2 اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م

ما٫   IFRS3  اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م اهضماط ألٖا

٣ٖىص الخأمحن   IFRS4 اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م

ألانى٫ ٚحر اإلاخضاولت اإلادخٟٔ بها بغؾم البُ٘  IFRS5 اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م

والٗملُاث اإلاخى٢ٟت  

اؾخ٨كاٝ وج٣ُُم اإلاىاعص اإلاٗضهُت   IFRS6  اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م

ألاصواث اإلاالُت وج٣ُُم اإلاىاعص اإلاٗضهُت   IFRS7 اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م

ال٣ُاٖاث الٗملُت  IFRS8  اإلاُٗاع اإلاداؾبى ع٢م

ت بىصواو 2قىٝى قُٗب ، مداؾبت َب٣ا للمٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ، ط: اإلاهضع   ، م٨خبت الكغ٦ت الجؼاةٍغ

  339-338 ، م م 2008
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إلاصالح املحاسبي في الجزائر  : املبحث الثاوي 

محطات ثاريخية هامة في الخشريع املحاسبي الجزائري : املطلب ألاول 

٘ اإلاداؾبي الجؼاةغي ، ال بض مً ؤلاقاعة ئلى زالر ٞتراث أؾاؾُت وهي ش الدكَغ :  للخضًض ًٖ جاٍع

 1975 ئلى 1962 :مً الٟترة -1

ُٗت اإلاىٓىمت الاؾخ٣ال٫ ٚضاة الجؼاةغ وعزذ  في الٟغاٙ لخهى٫  وججىًبا الٟغوؿُت، وال٣اهىهُت الدكَغ

ت الخ٩ىمت أنضعث ٣ٞض ال٣ىاهحن، بهظه الٗمل جى٠٢ ئطا ما خالت في الٗامت للخُاة اإلاسخلٟت الجىاهب  الجؼاةٍغ

 ال٣اهىهُت بالىهىم الٗمل بخمضًض  وال٣اضخي31/12/1962في   الهاصع62/157ع٢م  ألاؾاسخي ال٣اهىن  الجضًضة

ىُت ٖال٢ت بالؿُاصة لها التي باؾخصىاء الٟغوؿُت  .الَى

اع هظا وفي ٘ الٗمل اؾخمغ ؤلَا  الٗام اإلاداؾبي اإلاسُِ زال٫ مً وطل٪ اإلاداؾبت مجا٫ في الٟغوسخي بالدكَغ

اع هظا ٧ان( P.C.G )1957لؿىت  عي ؤلَا ا الدكَغ ًُ يمان  ٖلى الٗمل زانت اإلاغخلت جل٪ إلاخُلباث لالؾخجابت ٧اٞ

ت ىُت ؤلاصاعة ئلى اإلاىظهت واإلاالُت الا٢خهاصًت اإلاٗلىماث جض٤ٞ في الاؾخمغاٍع  .الًغاةب ئصاعة ومجها الَى

 :٢ُاٖاث زانت الخأمُم ٖملُاث في البضء الٟترة هظه زال٫ الجؼاةغ في الا٢خهاصي الخىُٓم قهض و٢ض

 في الجضًض الخُىع  جترظم مداؾبُت مغظُٗت وظىص يغوعة ٨ٞغة بضأث وهىا اإلادغو٢اث، البىى٥، اإلاىاظم،

غ١  اإلاٟاهُم في الخُٛحر وزانت الا٢خهاص  الجضًض الخىظه ؾترا٤ٞ التي الدؿُحر َو

 وهى أال اإلاداؾبُت اإلاهىت ٖلى ٌكٝغ ظضًض ه٩ُل بخأؾِـ الخىُٓمُت الىاخُت مً اإلاغخلت هظه جمحزث ٦ما

لى اإلاجلـ"  جىُٓم وهي ألاولى أؾاؾِخان، مهمخان له أو٧لذ والظي ، 1971 ؾىت نهاًت في وطل٪ "للمداؾبت ألٖا

 وهي والشاهُت (29/12/1971 الهاصع في 71/82ع٢م   ألامغ بمىظب )الجؼاةغ  في اإلاداؾب اإلاداؾبت والخبحر مهىت

جي مسُِ مداؾبي ئوكاء ت لظل٪ ويٗذ و . 1957 لؿىت الٟغوسخي الٗام اإلاسُِ مدل ًدل َو  مً مجمٖى

خباع بٗحن جإزظ التي الٍٗغًت الخٍُى  :الخالي الى٣اٍ في جلخُهها ًم٨ً ؤلانالح، ٖملُت في الٖا

خباع بٗحن ألازظ -  الخسُُِ وهُئاث البىى٥ وزانت مؿخٗملحها َٝغ مً اإلاٗلىماث اخخُاظاث الٖا

 اإلاؿخىي الخ٩ىمي؛ ٖلى

 ئٖضاص أؾاؾها ٖلى ًخم ومٗاًحر أؾـ وي٘ و٦ظل٪ اإلاداؾبُت اإلاٟاهُم وجىيُذ جبؿُِ ٖلى الٗمل -

 اإلاداؾبُت؛ الضٞاجغ واإلاؿدىضاث

جي مداؾبي مسُِ ئٖضاص -  الاخخُاظاث ًلبي ٦ما ال٨لي، الا٢خهاصي الخسُُِ مخُلباث ًلبي َو

ت للمإؾؿاث  في هى إلاا والخيبإ وكاَاتها ج٣ُُم في اإلاإؾؿاث هظه ئصاعة مؿاٖضة ٍَغ٤ ًٖ الدؿُحًر

 اإلاؿخ٣بل؛
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ىُت، اإلاداؾبت اخخُاظاث الجضًض اإلاسُِ ًلبي أن ًجب - حر ًخم وهظا الَى  واضخت مٗلىماث بخٞى

 أظل مً مٗالجت ئٖضاص بٗملُاث ال٣ُام صون  ججمُٗها وبالخالي اإلاإؾؿاث ٧ل ٖلى مؿخىي  ومخجاوؿت

 ؛ا٢خهاصًت ٧لُت مجامُ٘ ٖلى الخهى٫ 

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ ئٖضاص ٖملُت أؾىضث و٢ض - لى للمجلـ الخابٗت الخىخُض لجىت ئلى الَى  ألٖا

جي اإلاجلـ مً أظاهب بسبراء وجم الاؾخٗاهت للمداؾبت،  زبحر ئلى باإلياٞت الٟغوسخي، للمداؾبت الَى

ا٧ي ا٦ُت لُغح ظاء حك٩ُىؾلٞى  .اإلاُضان في الخجغبت الدك٩ُىؾلٞى

 زانت اإلاداؾبُت واإلاهىت اإلاداؾبي الٗمل لخىُٓم أزغي  ٢اهىهُت ههىم ظاءث الخدىالث، لهظه ج٨ملت

 :هما أؾاؾُحن ههحن ئنضاع وجم الخ٩ىیً، ظاهب

 جسهو وئوكاء الجامُٗت الضعاؾاث بدىُٓم  واإلاخٗل18/04/1972٤ الهاصع في 72/83اإلاغؾىم  -

 .ومداؾبُت مالُت ٖلىم هى لِؿاوـ ظضًض

جي اإلانهي التربو بدىُٓم  واإلاخٗل18/04/1972٤ الهاصع في 72/84اإلاغؾىم  -  .اإلاداؾبت لخبراء الخ٩ٍى

 2007 ئلى 1975 مً الٟترة -2

ٗاث بالٗمل الاؾخمغاع ٖلى هو الظي الجؼاةغي  ال٣اهىن  ئن  ال٩افي الى٢ذ ئُٖاء هضٞه ٧ان الٟغوؿُت بالدكَغ

ٗاث نضوع  في للبضء ىُت، الدكَغ ت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت بانضاع الؿبُٗىاث ٞترة جمحزث ٣ٞض لهظا الَى  الجؼاةٍغ

 :زانت

 . ، اإلاٗض٫ واإلاخمم1975 ؾبخمبر 26 اإلاإعر في 75/58ال٣اهىن اإلاضوي ، ألامغ ع٢م  -

 . ، اإلاٗض٫ واإلاخمم1975 اإلاإعر في ؾبخمبر 75/59ال٣اهىن الخجاعي ، ألامغ ع٢م  -

  ، اإلاٗض٫ واإلاخمم 1966 ظىان 08 اإلاإعر في 66/155ال٣اهىن الجؼاتي ، ألامغ ع٢م  -

بي  -  اإلاٗض٫ 1976 صٌؿمبر 06 اإلاإعر في 76101، ألامغ ع٢م  (الًغاةب اإلاباقغة)ال٣اهىن  الًٍغ

 .واإلاخمم

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ بانضاع الؿاب٣ت الجهىص جىظذ   29/04/1975 الهاصع في 75/35ألامغ  بمىظب الَى

 جُب٤ُ ب٨ُُٟت اإلاخٗل٤ الىػاعي  اإلاغؾىم نضع طل٪ وبٗض ، 1976 ظاهٟي 01 مً ابخضاء مٟٗىله ٌؿغي  والظي

جي في   الخؿاباث اإلاداؾبي، والدؿُحر الخىُٓم َبُٗت :جًمً  والظي23/06/1976اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ها وأع٢امها،  .اإلاداؾبي الدسجُل و٢ىاٖض اإلاخبىاة اإلاهُلخاث الخخامُت، ال٣ىاةم ومجمٖى

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ َب٤ و٢ض مً  ( 02 )و ( 01 ) اإلااصجحن هو في ظاء ما خؿب وطل٪ اإلاإؾؿاث ظمُ٘ ٖلى الَى

:  75/35ألامغ 

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ ٩ًىن  :ألاولى اإلااصة ا الَى ًُ  :٫ باليؿبت وطل٪ 1976 ظاهٟي أو٫  مً ابخضاء ئلؼام

 والخجاعي؛ الهىاعي الُاب٘ طاث الٗمىمُت الهُئاث -
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 اإلاسخلِ؛ الا٢خهاص قغ٧اث -

بت الخ٩ل٠ُ لىٓام الخايٗت اإلاإؾؿاث -  .ق٩لها ٧ان مهما الخ٣ُ٣ي الغبذ أؾاؽ ٖلى بالًٍغ

جي اإلاسُِ ًهبذ :الشاهُت اإلااصة  بمىظب وطل٪ الخانت اليكاٍ ٢ُاٖاث ٖلى اإلاٟٗى٫  ؾاعي  اإلاداؾبي الَى

لى اإلاجلـ عأي أزظ بٗض اإلاالُت وػٍغ ًٖ ٢غاع ناصع  82-71ع٢م  ألامغ مً 38 اإلااصة ألخ٩ام َب٣ًا للمداؾبت، ألٖا

  1971 صٌؿمبر 29اإلاإعر في 

لى اإلاجلـ جدى٫  الشماهِىاث وفي  مسُُاث أعب٘ اإلاداؾبت لخ٣ىُاث الٗالي اإلاجلـ ئلى للمداؾبت ألٖا

 :٢ُاُٖت مداؾبُت

 1987 ؾىت  الٟالحي ال٣ُإ -

 1987 ؾىت  الخأمُىاث ٢ُإ -

 1988 ؾىت  الٗمىمُت وألاقٛا٫ البىاء ٢ُإ -

 198 9ؾىت  الؿُاخت ٢ُإ -

 اإلاغظ٘ هظا أن أزغي  وبٗباعة الشماهِىاث، نهاًت لٛاًت میضاهیت مكا٧ل  صون 35-75بال٣اهىن  الٗمل اؾخمغ

 الىهج حُٛحر في بالخ٨ٟحر والبضء ، 1988 ؾىت مً ابخضاء ظضًضة ئنالخاث في البضء لٛاًت بىجاح أصي مهمخه

 جٓهغ بضأث وهىا الؿى١، ٢ىي  وحؿحره ُٞه جخد٨م ا٢خهاص ئلى مىظه ئصاعي  ا٢خهاص مً اإلاخب٘ الا٢خهاصي

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ مدضوصًت  .الجضًضة باالوكٛاالث للخ٨ٟل الَى

 ق٩ل ٖلى زانت اإلاداؾبي، اإلاغظ٘ هظا ٖلى وحٗضًالث ئنالخاث ئصزا٫ في الخ٨ٟحر بضأ الدؿُٗىاث بضاًت وفي

 ما هظه الىهىم مشل بكأنها نضعث التي ال٣ُاُٖت اإلاداؾباث أهم ومً ٢ُاُٖت، إلاداؾباث جُب٣ُُت ههىم

 :ًلي

ُت واإلاإؾؿاث البىى٥ ٢ُإ -  1992 ؾىت اإلاهٞغ

 1999 ؾىت  ال٣ابًت الكغ٧اث مداؾبت -

٠ُ هُئاث -  2002 اإلاى٣ىلت  لل٣ُم الجماعي الخْى

 الخؿاباث ٢اةمت ج٣ضم ٢ُاُٖت مسُُاث ؾبٗت ئنضاعها جم التي ال٣ُاُٖت اإلاسُُاث ٖضص أنبذ وبالخالي

ت واإلاهُلخاث غى الخؿاباث ؾحر و٢ىاٖض الخٟؿحًر  .اإلاٗىُت لل٣ُاٖاث اإلاالُت ال٣ىاةم ٖو

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ هظا م٘ الجؼاةغ الا٢خهاصًت اإلاإؾؿاث حٗاٌكذ ل٣ض ملذ الَى   1976ٖام  مىظ بمدخىاه ٖو

جي، الخىخُض هظا ٖمغ في ًىم  آزغ31/12/2009ئلى   اإلاداؾبي الىٓام ٧ان 2010 ظاهٟي الٟاجذ مً وبضاًت الَى

 .الؿاب٤ اإلاداؾبي اإلاسُِ ًٖ الٗضو٫  خخمُت وبظل٪ الخُب٤ُ، اإلاالي  ئلؼامي
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 هظا ًىمىا ئلى 2008 : مً الٟترة -3

ت بضاًت في ضاص بضأ ، 2001 ؾىت في وبالخدضًض ألازحرة الٗكٍغ  والخُىعاث ًخماشخى ظضًض مداؾبي لىٓام ؤلٖا

جي الا٢خهاص ٖلى خضزذ التي اإلاالُت اإلاخٗل٣ت باألصواث اإلاخٗمضة في الخؿاباث  اإلاداؾبت مٟهىم طل٪ في مخبيُا الَى

غ اإلاُُٗاث الالػمت للخدلُل ، ٞالىٓام ال٣ضًم ال ٨ًؼ ٖلى ٖضة اٖخباعاث مجها  اإلاالُت إلاإؾؿاث التي جٞى

خه الجؼاةغ ، وهى ما ٤ٌُٗ  الٟاٖلىن الا٢خهاصًىن الجضص الظًً صزلىا م٘ الاهٟخاح الا٢خهاصي الظي ٖٞغ

. الخدلُل الض٤ُ٢ والكٟاٝ للخؿاباث اإلاالُت

  11-07ع٢م  ال٣اهىن  بمىظب مداؾبُا مالُا هٓاما الجؼاةغ  ، وبٗض َى٫ اهخٓاع ويٗذ 2007 ؾىت أوازغ وفي

مبر 25 في اإلاإعر  ماي 26 في  اإلاإعر156-08ع٢م  الخىُٟظي اإلاغؾىم جُب٣ُه أخ٩ام بحن مً الظي و ، 2007 هٞى

 ، 2009 ظاهٟي قهغ مً في ألاو٫  الظ٦غ الؿال٠ ال٣اهىن  بمىظب اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام جُب٤ُ ج٣غع  و٢ض ، 2008

لُت 24  اإلاإعر02-08ع٢م  ألامغ بمىظب أزغي  ؾىت ئلى جأظل اهه ئال  الخ٨مُلي اإلاالُت ٢اهىن    واإلاخًم2009ً  ظٍى

 الخٗلُمت بمىظب 2010 ظاهٟي قهغ مً ألاو٫  مً ابخضاء اإلاٟٗى٫  ؾاعي  ال٣اهىن  هظا أنبذ وبظل٪  2008 لؿىت

ش الهاصع 02 ع٢م  ألغى الخىُٟظ خحز اإلاالي وبضزىله اإلاداؾبي للىٓام جُب٤ُ أو٫  خى٫  2009 أ٦خىبغ 29 بخاٍع

ل29في    اإلاإعر37-75ع٢م  ألامغ الؾُما اإلاسالٟت، ألاخ٩ام ٧ل اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام  واإلاخًمً 1975  أٍٞغ

جي  اإلاداؾبي اإلاسُِ الَى

 

صواٞ٘ ؤلانالح اإلاداؾبي وأهضاٝ جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي : اإلاُلب الشاوي 

صواٞ٘ ؤلانالح اإلاداؾبي والخىظه هدى اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  -1

 

 الؿى١؛ ا٢خهاص ئلى اقترا٧ي ا٢خهاص مً الجؼاةغي  الا٢خهاص اهخ٣ا٫ -

اث -  ٢هض (للخجاعة الٗاإلاُت واإلاىٓمت الضولي، البى٪ الضولي، الى٣ض نىضو١ )الضولُت  الهُئاث يَٛى

 الضولُت؛ اإلاداؾبُت الالتزام باإلاٗاًحر

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ مالةمت ٖضم -  بالجؼاةغ؛ ال٣اةمت ألاظىبُت الكغ٧اث اخخُاظاث م٘ الَى

اث بٗضة جخٗل٤ والتي الضولُت، اإلاداؾبت إلاٗاًحر الضولي اإلاجخم٘ جبجي -  بك٩ل الضولُت اإلاداؾبت تهم مىيٖى

 وؤلاٞهاح؛ والٗغى والخ٣ُُم ال٣ُاؽ ٖام، وزانت

ت حُٛحراث ج٣خضخي التي الٗىإلات ئٞغاػاث -  في ج٩ىن  أن ًجب الخُٛحراث هظه اإلاداؾبي، اإلاُضان في ظظٍع

 بالخىظه اإلاداؾبت اعجباٍ وبالخالي الضولُت، اإلاداؾبُت اإلاٗاًحر ئَاع وفي الا٢خهاصًت، مؿخىي الخُىعاث

 الا٢خهاصي الجضًض؛

 9 الٗاإلاُت؛ باإلاماعؾاث الجؼاةغ في اإلاداؾبُت اإلاماعؾاث ٣ًغب الظي الضولي الازخُاع -
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ل زال٫ مً ألاظىبي اإلاؿدشمغ ظلب مداولت -  مً لى٢اًخه واإلاداؾبُت اإلاالُت واإلاٗامالث ؤلاظغاءاث جضٍو

 اإلاالُت؛ ال٣ىاةم ئٖضاص خُض مً أو ؤلاظغاءاث خُض مً ؾىاء اإلاداؾبُت الىٓم مكا٧ل ازخالٝ

جي اإلاداؾبي اإلاسُِ ُٖىب و ه٣اةو -  .الَى

ل - ؤلاظغاءاث واإلاٗامالث اإلاالُت واإلاداؾبُت لى٢اًخه مً  مداولت ظلب اإلاؿدشمغ ألاظىبي مً زال٫ جضٍو

 مكا٧ل ازخالٝ الىٓم اإلاداؾبُت ؾىاء مً خُض ؤلاظغاءاث أو مً خُض ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت؛

جي - ُىب اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى  .ه٣اةو ٖو

جي ٞبما ًلي م٨ً جلخُو ه٣اةو اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى  1ٍو

جي ألهضاٝ ٢اهىهُت ومداؾبُت ٣ِٞ، لظل٪ ال حؿخجُب اإلاحزاهُت اًسً٘ اإلاسُِ اإلاداؾبي  - لَى

 .اإلاداؾبُت إلاخُلباث الخدلُل اإلاالي

ٌٗخمض جغجِب ٖىانغ اإلاحزاهُت ٖلى مبضأ صعظت ؾُىلت ألانى٫ وصعظت اؾخد٣ا٢ُت الخهىم، وال ًأزظ  -

ت خباع مبضأ الؿىٍى  .بٗحن الٖا

ضاصًت ٞهي ٖباعة ًٖ مهاٍع٠  - ُت مشل اإلاهاٍع٠ ؤلٖا بٌٗ ٖىانغ اإلاحزاهُت اإلاداؾبُت ٚحر مىيٖى

ت  .ولِؿذ مىظىصاث ماصًت أو مٗىٍى

سُت ٣ِٞ أي ج٣ُُم ٖىانغ ألانى٫ خؿب ٧لٛت  - حٗخمض اإلاداؾبت الٗامت ٖلى مبضأ الخ٩لٟت الخاٍع

 .قغائها،ولِـ ال٣ُمت الٗاصلت، لظل٪ ٞهي ال ح٨ٗـ ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت للؿى١ 

ُٟي في ئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت - جي لال٢تراب أو الخه٠ُِ الْى  .ئهما٫ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

اع الخهىعي اإلاداؾبي، وهظا ًإصي ئلى اٖخماص جٟؿحراث مسخلٛت مً َٝغ مؿخٗملي  - ُٚاب ؤلَا

جي لم ٌٗٝغ اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت بك٩ل ٧اٝ  2ال٣ىاةم اإلاالُت،ٞاإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 :أهضاٝ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي -2

ً، ٦ما  ٨ًدسخي الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي أهمُت بالٛت ٧ىهه ٌؿخجُب إلاسخل٠ اخخُاظاث اإلاهىُحن واإلاؿدشمٍغ

أهه ٌك٩ل زُىة هامت في جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت في ئَاع الخىخُض اإلاداؾبي الٗالمي، ويهضٝ الىٓام 

 3اإلاداؾبي اإلاالي ئلى جد٤ُ٣ ما ًلي

 جغ٢ُت الىٓام اإلاداؾبي الجؼاتي لُخىا٤ٞ وألاهٓمت اإلاداؾبي الضولُت؛ -

 الاؾخٟاصة مً ججغبت الضو٫ اإلاخُىعة في جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي اإلاىخض؛ -

                                                           
 07هانغ مغاص، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
 208خمؼة قُٗب، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
 ٦292خىف ٖاةىع، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
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الاؾخٟاصة مً مؼاًا هظا الىٓام زهىنا في مجا٫ حؿُحر اإلاٗامالث اإلاالُت واإلاداؾبُت واإلاٗالجاث  -

 اإلاسخلٟت؛

ىُت واإلاإؾؿاث ألاظىبُت  - حؿهُل مسخل٠ اإلاٗامالث اإلاالُت واإلاداؾبُت بحن اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت الَى

 ٦ما أن هظا الخ٣اعب  IAS/IFRSباٖخباع أن هٓام اإلاداؾبي اإلاالي مخ٣اعب م٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

ٌؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت الخانت بها ب٩ل قٟاُٞت، وئم٩اهُت م٣اعهت هٟؿها م٘ 

 اإلاإؾؿاث ألاظىبُت ألن ال٣ىاةم اإلاالُت اإلاٟصح ٖجها مخمازلت؛

حؿهُل الٗمل اإلاداؾبي للمؿدشمغ ألاظىبي أمال في ظلبه ئلى الجؼاةغ مً زال٫ ججىِبه مك٩ل ازخالٝ  -

 الُغ١ اإلاداؾبُت؛

جد٤ُ٣ اإلاهضا٢ُت ومً زال٫ الىنى٫ ئلى الكٟاُٞت في ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث، مما ًإصي ئلى جغؾُش  -

 .خى٦مت الكغ٧اث

ؼ م٩اهتها وص٢تها لضي اإلاىٓماث اإلاالُت  - حؿهُل اهضماط الجؼاةغ في الا٢خهاص الٗالمي مً زال٫ حٍٗؼ

ت الضولُت؛  والخجاٍع

ت أخؿً آلالُاث الا٢خهاصًت واإلاداؾبُت التي  - اإلاؿاٖضة ٖلى همى مغص وصًت اإلاإؾؿاث مً زال٫ مٗٞغ

ُت و٦ٟاءة الدؿُحر؛  حكتٍر هٖى

جي مً  - اإلاؿاٖضة في ئٖضاص ؤلاخهاةُاث والخؿاباث الا٢خهاصًت ل٣ُإ اإلاإؾؿاث ٖلى اإلاؿخىي الَى

ُت واإلاهضا٢ُت؛  زال٫ مٗلىماث جدؿم باإلاىيٖى

هىا٥ جىا٤ٞ ٦بحر بحن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي والبرامج اإلاٗلىماجُت اإلاىظىصة، مما ٌؿمذ بخضهِئت  -

 الخ٩ال٠ُ الخانت بدسجُل البُاهذ اإلاداؾبُت وئٖضاص ال٣ىاةم اإلاالُت وؤلاٞهاح ٖجها؛

غ الضازلُت بًٟل جىخُض ؤلاظغاءاث  - حؿخُٟض الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث مً أخؿً جىاؾ٤ للخ٣اٍع

 اإلاداؾبُت إلاسخل٠ الضو٫؛

جي؛ -  ئًجاص خى٫ مداؾبُت للٗملُاث التي لم ٌٗالجها اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ً ألاظاهب في ئَاع ٖملُت الكغا٦ت -  .يمان م٣غوةُت أًٞل للخؿاباث لليؿبت للمؿدشمٍغ
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جى للمداؾبت وصوعه ٝ: اإلاُلب الشالض  جدضًض الىٓام اإلاداؾبي ياإلاجلـ الَى

جي للمداؾبت .1  :ج٣ضًم اإلاجلـ الَى

جي للمداؾبت بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي  ، 1996 ؾبخمبر 25 اإلاإعر في 318-96 ع٢م 1جم ئوكاء اإلاجلـ الَى

ب٣ا لىو اإلااصة  ا طو َاب٘ وػاعي ومنهي مكتر٥  (02)َو مً هظا اإلاىؾىم ٞان هظا اإلاجلـ ٌٗخبر ظهاػا اؾدكاٍع

٣ىم بمهمت الخيؿ٤ُ والخلخُو في مجا٫ البدض ويبِ م٣اًِـ اإلاداؾبت  (ًسً٘ لؿلُت وػٍغ اإلاالُت) ٍو

مً هٟـ اإلاىؾىم  (03)ئياٞت لُبُٗت اإلاهام اإلاى٧لت له واإلاخمشلت خؿب اإلااصة . والخُب٣ُاث اإلاغجبُت بظل٪

 :الؿال٠ في ما ًلي

 ظم٘ واؾخٛال٫ ٧ل اإلاٗلىماث والىزاة٤ اإلاخٗل٣ت باإلاداؾبت وبخٗلُمها؛ -

ًىجؼ أو ٩ًل٠ مً ًىجؼ ٧ل الضعاؾاث والخدالُل في مجا٫ الخىمُت واؾخسضام ألاصواث والُغ١  -

 اإلاداؾبُت؛

 ا٢تراح ٧ل الخضبحر الغامُت ئلى يبِ اإلا٣اًِـ اإلاداؾبُت واؾخٛاللها ال٣ٗالوي؛ -

ُٗت التي لها ٖال٢ت باإلاداؾبت؛ - ٘ الىهىم الدكَغ بضي عأًُه وجىنُاجه في ٧ل مكاَع  ًٟصح ٍو

ً وبغامجه وجدؿحن اإلاؿخىي في مجا٫ اإلاهً اإلاداؾبُت؛ - غ أهٓمت الخ٩ٍى  اإلاكاع٦ت في جٍُى

 مخابٗت جُىع اإلاىاهج والخىُٓماث وألاصواث باإلاداؾبت ٖلى الهُٗض الضولي؛ -

 جىُٓم الخٓاهغاث والل٣اءاث طاث الُاب٘ الخ٣جي والتي جضزل في مجا٫ ازخهانه؛ -

غه وصعاؾاجه وجدالُله وجىظحهاجه -  .ًيكغ ج٣اٍع

واؾدىاصا لىا٢٘ الخا٫ ٞان اإلاهام الٟٗلُت للمجلـ جخٗضي ما جىو ٖلُه اإلااصة الشاهُت مً اإلاغؾىم 

 2الؿال٠، لدكمل خؿب ئهجاػاث اإلاجلـ الىاججت ًٖ أوكُخىه الٟٗلُت هخاةج أٖماله اإلاغجبُت أؾاؾا

بانالح الىٓام اإلاداؾبي، مً زال٫ مكغوٕ انالح اإلاسُِ اإلاداؾبت الظي ٧ان مدل اؾدكاعة  -

 ؾاب٣ت؛

٤ ج٨ُٟه م٘ ألاوكُت الا٢خهاصًت الجضًضة، الىاججت ًٖ  - جي ًٖ ٍَغ ججضًض اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ت اإلادُِ الا٢خهاصي؛  الخدى٫ الظي ٖٞغ

 .ؤلاظابت ٖلى الاؾدكاعاث اإلا٣ضمت له مً زال٫ آلاعاء والخىنُاث -

                                                           
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، الٗضص ع٢م  1  18 ، م1996/09/25 اإلاإعزت في 56الجٍغ
 169مضاوي بً بلُٛض، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
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جي 2010 ًىهُى 29 اإلاإعر في 01-10وبمىظب ال٣اهىن ع٢م  اع الٗام للمجلـ الَى  ٣ٞض جم جدضًض ؤلَا

جي للمداؾبت جدذ ؾلُت الىػٍغ اإلا٩ل٠ : " مىه ٖلى ما ًلي04للمداؾبت، ئط ههذ اإلااصة  ًيكأ مجلـ َو

خماص والخ٣ضٌـ اإلاداؾبي وجىُٓم ومخخابٗت اإلاهً اإلاداؾبُت خىلى مهام الٖا  ..."باإلاالُت ٍو

اع ههذ اإلاىاص   ٖلى 2011/01/27 اإلاإعر في 24-11  مً اإلاىؾىم الخىُٟظي ع٢م12 و11 و10وفي هظا ؤلَا

خماص، والخ٣ضٌـ اإلاداؾبي، وجىُٓم ومخابٗت  جي للمداؾبت واإلاخٗل٣ت بااٖل اإلاهام التي ًًُل٘ بها اإلاجلـ الَى

 .اإلاهً اإلاداؾبُت

  والظي 24-11 مً اإلاىؾىم الخىُٟظي 02أما ُٞما ًخٗل٤ بأًٖاء اإلاجلـ ٣ٞض جم جدضًضهم في اإلااصة 

ًخًمً حك٨ُلت وعةاؾت اإلاجلـ، خُض ًغأؽ اإلاجلـ الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت أو ممشلت أما حك٨ُلخه ٞهى ًخ٩ىن 

 : ًٖى مىػٖحن ٦ما ًلي25مً 

ت والخىُٓمُت؛13 -   ًٖىا ًمشلىن الىػاعاث والهُئاث ؤلاصاٍع

جي للخبراء اإلاداؾحن؛03 - جي ممه٠ الَى   أًٖاء مىخسبحن ًٖ اإلاجلـ الَى

ىُت إلاداٞٓي الخؿاباث؛03 - ت الَى جي للٛٞغ   أًٖاء مىخسبحن ًٖ اإلاجلـ الَى

ىُت للمداؾبحن اإلاٗخمضًً؛03 - جي للمىٓمت الَى   أًٖاء ًٖ اإلاجلـ الَى

 . أًٖاء ًخم ازخباعهم ل٨ٟاءاتهم في مجا٫ اإلاداؾبت واإلاالُت ٌُٗجهم الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت03 -

ًاء الخالُت01-10 مً ال٣اهىن 05وخؿب هو اإلااصة  ت ألٖا  : ٞاهه ًيكأ لضي اإلاجلـ اللجان اإلادؿاٍو

 لجىت ج٣ُِـ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت والىاظباث اإلاهىُت؛ -

 لجىت الاٖخماص؛ -

ً؛ -  لجىت الخ٩ٍى

 لجىت الاهًباٍ والخد٨ُم؛ -

ُت -  لخىت مغا٢بت الىٖى

 . الؿال٠ الى٨غ24-11 مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 22 ئلى 18و٢ض ههذ ٖلى مهام هظه اللجان اإلاىاص مً 

 :مغاخل ئهجاػ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي .2

جي بضاًت مً الشالسي الخأحي لؿىت   والتي مىلذ مً ٢بل 2001بضأث ٖملُت ئنالح اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

جي  ت مً الخبراء الٟغوؿُحن بالخٗاون م٘ اإلاجلـ الَى البى٪ الضولي، و٢ض أو٧لذ هظه الٗملُت ئلى مجمٖى
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جي  غ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى ئلى  (PCN)للمداؾبت وجدذ ئقغاٝ وػاعة اإلاالُت، بدُض ٖاج٣هم مؿإولُت جٍُى

 1هٓام مداؾبي مالي ظضًض ًخىا٤ٞ واإلاُُٗاث الا٢خهاصًت الجضًضة واإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن الجضص

 جي م٘ ئظغاء م: اإلاغخلت ألاولى اعهت بِىه وبحن مٗاًحر ١حشخُو مجا٫ جُب٤ُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 اإلاداؾبُت الضولُت؛

 غ مكغوٕ مسُِ مداؾبي ظضًض؛ : اإلاغخلت الشاهُت  جٍُى

 للمسُِ اإلاداؾبي الجضًض واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت اللىلبُت: اإلاغخلت الشالشت ً  . الخ٩ٍى

جي في نهاًت اإلاغخلت ويٗذ زالر : اإلاغخلت ألاولى - أ مغخلت حشخُو مجا٫ جُب٤ُ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

غ مم٨ىت، وهي  :زُاعاث جٍُى

جي وجدضًض ؤلانالخاث جماقُا م٘ الخٛحراث : الخُاع ألاو٫  - ؤلاب٣اء ٖلى جغ٦ُبت اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ها اإلادُِ ال٣اهىوي والا٢خهاصي في الجؼاةغ  .التي ٖٞغ

جي، والٗمل ٖلى يمان جىا٤ٞ : الخُاع الشاوي - خمشل في ؤلاب٣اء ٖلى جغ٦ُبت اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى ٍو

 ل٨ً IASBبٌٗ اإلاٗالجاث م٘ الخلى٫ الخ٣ىُت اإلاُىعة مً َٝغ مجلـ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت 

م٘ مغوع الى٢ذ ؾُيخج ًٖ طل٪ هٓامحن مداؾبُحن مسخلٟحن ٌُُٗان هٓاما مسخلِ وم٣ٗض، وبالخالي 

 ًم٨ً له أن ٩ًىن مهضعا للخىا٢و والازخالٝ؛

جي م٘ ٖهغهت ق٩له : الخُاع الشالض - هظا الخُاع ًخًمً اهجاػ وسخت ظضًضة للمسُِ اإلاداؾبي الَى

خباع اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت  .ووي٘ ئَاعه الخهىعي اإلاداؾبي، اإلاباصب وال٣ىاٖض م٘ ألازظ بٗحن الٖا

جي للمداؾبت في اظخماٖه اإلاى٣ٗض في   05وبٗض الضعاؾت، جم جبجي الخُاع الشالض مً ٢بل اإلاجلـ الَى

 أو مٗاًحر مجلـ IAS/IFARS وازخباع َبُٗت اإلاداؾبُت اإلاغظُٗت ؾىاء اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت 2001ؾبخمبر 

٨ُت   .أو الخىظحهاث ألاوعوبُت USGAAPمً زال٫  FASBمٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت الامٍغ

غ مكغوٕ مسُِ مداؾبي ظضًض: اإلاغخلت الشاهُت - ب  جٍُى

غ اإلاخٗل٣ت بهظه باإلاغخلت ئٖضاص مكغوٕ هٓام مداؾبي ظضًض بىاء ٖلى الازخباع الؿاب٤، و٢ض  جًمً الخ٣ٍغ

 :جًمً هظا اإلاكغوٕ ما ًلي

اع الخهىعي؛ -  الخٍٗغ٠ باإَل

باء وؤلاًغاصاث -  الخٍٗغ٠ ب٣ىاٖض ج٣ُُم ألانى٫، الخهىم، ألٖا

 مضوهت الخؿاباث؛ -

                                                           
ت بىصواو 1خاؾبُت الضولُت، طاقىٝى قُٗب، مداؾبت اإلاإؾؿت َب٣ا للمٗاًحر اله  1  13، م2008 ، م٨خبت الكغ٦ت الجؼاةٍغ
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 ٢ىاٖض ٖمل الخؿاباث -

تن -  .ماطط ال٣ىاةم اإلاالُت الجضًضة ولىاخ٣ها، ومهُلخاث جٟؿحًر

جي للمداؾبت الجؼاةغي وطل٪ بٛغى ج٣ُُم  و٢ض جم حك٨ُل ٞىط ٖمل ًًم زبراء مً اإلاجلـ الَى

٣حن، زانت  ت مً الى٣اٍ ئلى ٍٞغ غ اإلاخٗل٤ بهظه اإلاغخلت، ٚحر أن هإالء الخبراء جباًيذ أعائهم خى٫ مجمٖى الخ٣ٍغ

غع الٟغوسخي  اع اإلاداؾبي اإلا٣ترح الظي ٌٗخبر وسخت ًٖ ؤلَا  (09)الظي ًًم حؿ٘  (PCR)ُٞما حٗل٤ باإَل

اث  ت نٟغ خُض + مجمٖى  :اإلاجمٖى

٤ ألاو٫ أهه في ْل ُٚاب مُٗاع صولي ًدضص مضوهت الخؿاباث، ٞاهه مً ألاًٞل الاخخٟاّ  - أٖخبر الٍٟغ

ت،  ًاٝ ئلحها ٣ِٞ بٌٗ الخٗضًالث الًغوٍع جي، ٍو باإلاضوهت التي ًخًمجها اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 لخجىب أي جأزحر ًلبي ٖلى اإلاماعؾت اإلاداؾبُت الخالُت والخٗلُم اإلاداؾبي؛

٤ الخأوي، ٞل٣ض َلب جأ٦ُض اإلاضوهت اإلا٣ترخت مً ٢بل الخبراء الٟغوؿُحن، والتي ح٨ٗـ بك٩ل  - أما الٍٟغ

ظُض الخُاع الشار، وج٣ترب مً اإلاضوهت الٟغوؿُت التي جل٣ى جبيُا واؾٗا في الٗضًض مً الضو٫ ألاوعوبُت 

٣ُت واإلاٛغبُت  .والاٍٞغ

جي للمداؾبت للخبراء الٟغوؿُحن، لُخم الخ٨ٟل بها بىاء ٖلى  ل مالخٓاث أًٖاء اإلاجلـ الَى جم جدٍى

ش  ، والتي أ٦ضث مىا٣ٞتها ٖلى ئظمالي هخاةج الخ٣ُُم 2002 ماي 27جىنُاث الجمُٗت الٗامت اإلاى٣ٗضة بخاٍع

اع اإلاداؾبي الجضًض الظي ج٣غع جبيُه، ٖلى أن  خى٫ مكغوٕ الىٓام اإلاداؾبي الجضًض باؾخصىاء ما حٗل٤ باإَل

خه ت الخبراء الٟغوؿُحن بمكغوٕ زان لىٓام مداؾبي . ًخم ئزغاءه وج٣ٍى لى هظا ألاؾاؽ، ج٣ضمذ مجمٖى ٖو

ى٢ا باظاباث ًٖ ألاؾئلت التي حك٩لذ بمىاؾبت اإلاكغوٕ ألاو٫   .مٞغ

اع ٧ل٠ ٞىط الٗمل الظي ٢ام بخ٣ُُم اإلاكغوٕ ألاو٫، باٖضاص م٣اعهت بحن اإلاكغوٖحن للخأ٦ض  وفي هظا ؤلَا

جي اإلاداؾبت، ػمً زم ئٖضاص خىنلت ًخم  مً مضي أزظ الخبراء الٟغوؿُحن ٞٗلُا بمالخٓاث اإلاجلـ الَى

خباع، لُدؿجى لهم ج٣ضًم اليسخت الجهاةُت إلاكغوٕ الىٓام  جبلُٛها للخبراء الٟغوؿُحن مً أظل أزظها بٗحن الٖا

 .اإلاداؾبي الجضًض

ً للمسُِ اإلاداؾبي الجضًض واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت: اإلاغخلت الشالشت - ث  الخ٩ٍى

ً اقخمل ٖلى غ، ومكغوٕ بغهامج ج٩ٍى  1ببلٙى هظه اإلاغخلت، جمسٌ ًٖ أقٛا٫ اللجىت ج٣ٍغ

 جىُٓم ًىم صعاسخي خى٫ مىيٕى الخىخُض اإلاداؾبي؛ -

ت تهضٝ لكغح مدخىي بغهامج الىٓام اإلاداؾبي الجضًض، و٧اهذ  (04)جىُٓم أعبٗت  - ججمٗاث ظهٍى

 مىظهت أؾاؾا للمهىُحن واإلاماعؾحن

 

                                                           
 172 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 1
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زاجمت الٟهل  

 :مً زال٫ ما ج٣ضم، ًم٨ً أن وؿخسلو ما ًلي

ئن الهضٝ ألاؾاسخي مً وظىص اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت هى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ اإلاداؾبي الضولي، وطل٪  -

اث  حر ٢اٖضة واخضة ل٣غاءة ال٣ىاةم اإلاالُت إلاسخل٠ الكى٧اث، و٦ىا الاؾخٟاصة مً ال٨كٞى في ؾبُل جٞى

اإلاالُت اإلاٗضة بمىظب هظه اإلاٗاًحر في اجساط ال٣غاعاث الا٢خهاصًت الغقُضة، و بالخالي جد٤ُ٣ أ٦بر ٢ضع 

ً  .مً الكٟاُٞت وال٣ابلُت للم٣اعهت وحؿهُل اجساط ال٣غاعاث للمؿدشمٍغ

ت ألازحرة وبالخدضًض مجن ؾىت  - ضاص لىٓام مداؾبي ظضًض 2001مىظ بضاًت الٗكٍغ  بضأث الجؼاةغ باإٖل

ى  ًخماشخى والخُىعاث التي خضزذ ٖلى الا٢خهاص مخبيُا في طل٪ مٟهىم اإلاداؾبت اإلاالُت التي جٞى

اإلاُُٗاث الالػمت للخدلُل، ٞخبجي الجؼاةغ للىٓام اإلاداؾب اإلاالي ٌٗخبر زُىة هامت لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ 

٦ما أن حُٛحر اإلاغظ٘ . بحن اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت في الجؼاةغ م٘ جىظحهاث مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت

اإلاداؾبي في الجؼاةغ ًم٨ً مً ئُٖاء الٟغنت للمإؾؿاث باٖاصة الىٓغ في ئهخاط اإلاٗلىماث اإلاالُت 

م مماعؾاتها اإلاداؾبُت  .وئٖاصة ج٣ٍى



 

دراسة : الفصل الثالث 

ميدانية عن إلاصالح 

 املحاسبي في الجزائر
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 ْ  ؽسع ، مؾالجة ألاثدلُل هحائج الاطحبُان– الدزاطة إلاخطائُة : اململدث  ألا

 

مً خالْ الدزاطة املُداهُة طىداألْا الحؾسل ؽلى مهىة املداطملة في عل ؽملُة إلاضالح املداطبي في 

الجصائس ألاذلّ مً خالْ مؾسمة أرس املحقيرات املظحيلة ألاهي ثىغُم مهىة املداطملة، دألاز الهُئات املداطبُة 

املهىُة ألاالداء الؾلمي ألااملنهي للمداطملين ؽلى املحقير الحابؿ ألاهو ثطوز مهىة املداطملة لىطل في  خير إلى بُان 

 الؾالىة اليائمة بين ثطوز مهىة املداطملة ألاؽملُه إضالح مهىة املداطملة

 

 ْ  مىهجُة الدزاطة: املطلل  ألا

 

س مهىة املداطملة في عل : مىهج الدازطة -1 جؾحمد الدزاطة ؽلى الوضني الحدلُلي في دزاطة ألااىؿ ثطٍو

ؽملُة إلاضالح املداطبي، باالطحؾاهة بالدزاطة املُداهُة مً خالْ ثطمُم ألاثوشَؿ اطحمازة اطحبُان 

ٍأداة لجمؿ الملُاهات ألااملؾلومات الالشمة ألاالتي ثم مؾالجتها ألاثدلُلها باطحخدام ا لبرهامج إلاخطائي 

SPSSمً أحل اخحملاز مسغات الدزاطة ألاالخسألاج بيحائج ،. 

باليظملة للجصء الىغسي ثم حمؿ املؾلومات مً خالْ الدزاطات : مطادز الحطْو ؽلى املؾلومات  -2

الظابية في املوغوؼ املياالت، السطائل الجامؾُة باإلغامة إلى الُحل الؾلمُة املحخططة بموغوؼ 

دة السطمُة، أما باليظملة للجصء الحطملُيي ميد ثم  الدزاطة، ألااليواهين ألااملساطُم امليشوزة في الجٍس

 .الاؽحماد في الدزاطة املُداهُة ؽلى الاطحبُان ٍأداة أطاطُة لجمؿ الملُاهات مً مطادزها السئِظُة

ليد ثم الاؽحماد ؽلى الاطحبُان ٍأداة زئِظُة لجمؿ الملُاهات ألااملؾلومات مً ؽُىة الدزاطة، ألاىد  -3

حؾلً بالخطائظ الدًموفسامُة لؾُىة الدزاطة ألاهي  الجيع، الؾمس، : ىظم إلى حصئين الجصء ألألْا ألٍا

ة الهُئات املهىُة، أما الجصء  َادًمُة، الوعُنة، الخبرة املهىُة ألاؽػٍو الشهادة املهىُة، الشهادة  

ْ : مداألاز زئِظُة ألاهي  (04) ميسة موشؽة ؽلى أزبؾة 35الحاوي مُحػمً  س : املدوز  ألا بؾىوان ثطٍو

حػمً خمظة  : ثىغُم مهىة املداطملة، املدوز الثالث : ميسات، املدوز الحاوي  (05)مهىة املداطملة ألٍا

حػمً َل منها ؽلى :دألاز الهُئات املداطبُة املهىُة ألااملدوز السابؿ   داء الؾلمي ألااملنهي للمداطملين ألٍا

ألاليد ثم اطحخدام ميُاض لُُست ذي الىياط الخ مظة في إؽداد إحابات . ميسات (10)ؽشس 

( 4)موامً بشدة إلى  (5)الاطحمازة املحؾلية باملداألاز  زبؾة، بدث ثتراألاح أألاشان إلاحابات مً زىم 

 .فير موامً بشدة (1)فير موامً إلى  (2)مداًد إلى  (3)موامً إلى 

مجحمؿ الدزاطة هو الخبراء املداطملين ألامدامغي الحظابات ألااملداطملين : مجحمؿ ألاؽُىة الدازطة  -4

املؾحمدًً املسجلين في املطه الوطجي للخبراء املداطبُين ألاالقسمة الوطىُة ملدامغي الحظابات 
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ألااملىغمة الوطىُة للمداطملين املؾحمدًً ؽلى الحوالي، باإلغامة إلى املداطملين املوعنين لدى 

ألاىد ثم اخحُاز الؾُىة ؽشوائُا . املؤطظات ألاالملىٌو ألاأطاثرة الحؾلُم الؾالي املهحمين بمجاْ املداطملة

اطحمازة موشؽة بين الاطحبُان الؾادي ألاإلالُترألاوي، خُث  (400)مً مجحمؿ الدزاطة خُث ثم ثوشَؿ 

 ثم اطترحاؼ

اطحمازات لؾدم ضالخُتها لحدلُل، لُحم الاؽحماد  (4)  ألاثم اطخملؾاد %21 اطحمازة أي ما وظبحه (84) -5

 .%20اطحمازة أي ما وظبحه  (80)ؽلى 

 :ثحمثل خدألاد هره الدزاطة مُما ًلي: خدألاد الدزاطة -6

َادًمُين املهحمين بمجاْ املداطملة ألاموعني : الحدألاد املِاهُة  - شِلد الدزاطة ؽُىة مً املهىُين ألا 

 .املداطملة ؽبر مخحله حهات الوطً

ً مً : الحدألاد الصمىُة -  2018 مازض 31 إلى 2018 حاهني 01امحدت الدزاطة املُداهُة شهٍس

ية ألا دألاات املظحخدمة -7 مً أحل ثدلُل بُاهات الدزاطة ألااخحملاز مسغُاتها ألابىاء الىموذج : الطٍس

، ألامً بين (SPSS)الخاص بها ثم الاؽحماد ؽلى خصمة البرامج إلاخطائُة للؾلوم الاححماؽُة 

مؾامل ازثملاط بيرطون ليُاض ضدو :  دألاات إلاخطائُة املظحخدمة في هره الدزاطة ما ًلي 

ملؾسمة مدى الاجظاو الداخلي ملداألاز الدزاطة، اخحملاز  (Cronbach’s Alpha)النيسات، مؾامل الثملات 

ة لوضه  الحوشَؿ الطملُعي لححأٍد مً إمِاهُة اطحخدام الاخحملازات املؾلمُة، الحُسازات ألااليظل املئٍو

ة ملؾسمة  همُة  الخطائظ الدًموفسامُة ألمسد الؾُىة، املحوططات الحظابُة ألاالاهدسامات املؾُاٍز

اليظبُة لِل ميسة مً مداألاز الدزاطة، ألامؾامل الازثملاط الٍخشال ىوة الؾلية الخطُة بين املحقيرات 

املظحيلة منسدة ألامجحمؾة ألااملحقير الحابؿ، ألامً أحل اخحملاز مسغُات الدزاطة اطحخدمىا ثدلُل 

ليُاض ثأرير َل محقير مظحيل ؽلى املحقير  (Simple linear regression multiple)الاهدداز البظُط 

ليُاض ثأرير املحقيرات املظحيلة  (linear regression Multiple)الحابؿ ألاثدلُل الاهدداز املحؾدد 

 .مجحمؾة ؽلى املحقير الحابؿ
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ألاضه خطائظ ؽُىة الدزاطة :املطلل الثاوي 

مً خالْ الجدألْا أدهاه ًحضح أن ؽُىة الدزاطة جشمل حمُؿ مئات املداطملين بخطائطهم املخحلنة، 

سحؿ ذلّ إلى أن الؾمل %80ممً خُث محقير الجيع هجد أن وظملة الرَوز    ثنوو بُثير ؽدد إلاهاذ ألٍا

  ألاهي وظملة %20املداطبي هو ؽمل ذَوزي بامحُاش إال أن املسأة اطحطاؽة أن ثدخل هرا املجاْ ألاثحديً وظملة 

 طىة بيظملة  50 ألا30ال بأض بها، أما باليظملة للؾمس مُغهس أن أؽماز أمساد ؽُىة الدزاطة مدطوزة بين 

سحؿ هرا إلى َون الؾمل في مجاْ املداطملة ًحطلل %13.8 طىة بيظملة 50؛ ألاثليها النئة أٍبر مً 77.6% ، ألٍا

. الخبرة املُداهُة إلى حاهل الحؾلُم املداطبي

اليظملة الحُساز  النئة  املحقير  اليظملة الحُساز  النئة  املحقير  

 3,8 3أطحاذ  الوعُنة  80,0 64ذٍس  الجيع  

 67,5 54مهىُين   20 16أهثى 

 22,5 18مهىُين  / أطحاذ  8,8 7  طىة30أىل مً الؾمس  

 6,3 5موعنين  38,8 31  طىة40 إلى 30مً 

 13,8 11  طىوات5أىل مً الخبرة   38,8 31  طىة50 إلى 41مً 

 23,8 19  طىوات10 إلى 5مً  13,8 11 طىة  50أٍبر مً 

املؤهل 

الؾلمي  

 32,5 26  طىة15 إلى 10أٍثر مً  70,0 56لِظاوع  

 30,0 24  طىة15أٍثر مً  6,3 5ماطتر  

ة 15,0 12ماحِظتر    ؽػٍو

 الهُئات

املهىُة 

 73,8 59هُئات الوطىُة  

 12,5 10هُئات ؽسبُة   8,8 7دٍحوزة 

املؤهل 

املنهي 

 1,3 1هُئات دألالُة   90,0 72ثسخُظ بمواشهة  

 12,5 10ال ًوحد   10,0 8ال ًوحد  

 

شير الجدألْا ٍرلّ، أن اليظملة  ؽلى مً أمساد الؾُىة ًدملون شهادة لِظاوع بيظملة ؛ في خين  %70 ألَا

سحؿ هرا الحوشَؿ إلى زفملة  % 23.8 مً خملة الدزاطات الؾلُا ألاهم مً مئة  طاثرة ألا طاثرة املهىُين، ألٍا

الملاخث في خطس ؽُىة الدزاطة ؽلى مئة الجامؾُين الحاضلين ؽلى شهادة للِظاوع ؽلى  ىل، أما باليظملة 

 لديهم ثسخُظ بمصاألالة املهىة ألاهرا ًنظس ؽدم اليدزة ؽلى مصاألالة املهىة دألان اؽحماد %90للمؤهل املنهي مىجد 

 إلى املوعنين ألا طاثرة الرًً ال ًملِون زخطة مصاألالة املهىة بشِل %10مً الجهات املخحطة ، ألاثسحؿ وظملة 

 .خاص

 خبراء)في خين ثىوؽد ألاعائه ألامهً أمساد الؾُىة خُث ًالخػ أن فالملُة أمساد الؾُىة مً املهىُين 
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؛ ثليها مئة  طاثرة الجامؾُين  % 67.5بيظملة إحمالُة ب  (مداطملين، مدامغي خظابات ألامداطملين مؾحمدًً

؛ رم مئة  طاثرة الجامؾُين  %6.3؛ ألاثليها مئة املوعنين بيظملة % 22.5الرًً ًمتهىون مهىة امداطل بيظملة 

، ألاهرا الحوشَؿ مىاطل للدزاطة خُث أن املهىُين ألا طاثرة املهىُين  %3.8املهحمين بمجاْ ملداطملة بيظملة 

د ؽً   10هم ؽلى اطالؼ حُد ؽلى أخْو املهىة، خُث ًحضح مً الجدألْا أن أفلل أمساد الؾُىة لديهم خبرة ثٍص

ة الهُئات  %62.5طىوات بيظملة   ألاهرا ٌؾجي أنهم ؽاٌشوا الحدوالت التي مست بها املهىة، أما مُما ًخظ ؽػٍو

ة في الهُئات  املطه الوطجي للخبراء املداطملين، القسمة الوطىُة )املهىُة مئن أفلل أمساد الؾُىة لديهم ؽػٍو

ة في الهُئات (مدامغي الحظابات ألااملىغمة الوطىُة للمداطملين املؾحدًً ، ألاهىاٌ مً لديهم إلى حاهبها ؽػٍو

ة ألااخدة في الهُئات الدألالُة؛ ألاما وظبحه %12الؾسبُة بيظملة  إلاىلُمُة  مً أمسد الؾُىة ال %12.5؛ ألاؽػٍو

ة  ة في الهُئات الوطىُة ألاالؾسبُة ألاؽدم الحطْو ؽلى الؾػٍو ة، ألاهرا ًدْ اهدطاز الؾػٍو ًملِون أي ؽػٍو

 .في الهُئات الدألالُة ملا ثحطلمله مً التزامات ًطؾل ثديُيها في الملِئة املداطبُة املدلُة

مً َل ما طملً هخلظ إلى أن خطائظ الؾُىة جؾُع خطائظ املجحمؿ الري ثمثله بشِل ٍملير، ألابالحالي 

ا ؽلى ألااىؿ مجحمؿ الؾُىة . مئن الىحائج املظحخلطة مً ثدلُل بُاهات الؾُىة ًمًُ أن ًِون مؤشسا ىٍو

 :إخحملاز مسغُات الدزاطة .1

 Simple linear regressionليد اطحخدمىا في اخحملاز النسغُات النسؽُة اخحبر ثدلُل الاهدداز البظُط   

َان ثىغُم مهىة املداطملة أألا دألاز الهُئات املهىُة أألا  داء الؾلمي ألااملنهي )الخحملاز أرس املحقير املظحيل   (طواء 

س مهىة املداطملة، في خين ثم ثطملًُ ثدلُل الاهدداز املحؾدد   regression Multipleؽلى املحقير الحابؿ ألاهو ثطٍو

linear الخحملاز ثأرير املحقيرات املظحيلة مجحمؾة ؽلى املحقير الحابؿ ألاذلّ الخحملاز النسغُة السئِظُة. 

س  ألاىد خلطد الىحائج إلى ىملْو النسغُة  ألالى ألاالتي ثىظ ؽلى ألاحود ؽالىة ذات داللة إخطائُة بين ثطٍو

  )2)مهىة املداطملة ألاإؽادة ثىغُم مهىة املداطملة، ألاذلّ ألامً ما ثوضح الىحائج اململِىة في الجدألْا زىم 

املحقير 

الحابؿ  

R مؾامل 

الازثملاط  

R² 

مؾامل 

الحددًد 

F 

املدظوبة 

Df 

دزحة 

ة   الحٍس

Sig 

مظحوى 

الداللة 

مؾامل إلاهدداز  

الخطأ  Betaالملُان  

املؾُازي 

T 

املدظوبة 

Sig 

مظحوى 

الداللة 

س  ثطٍو

مهىة 

املداطملة  

9,980 0,113 0,337 1 

78 

79 

ثىغُم  0.002

مهىة 

املداطملة 

0,002 3,159 0,040 0,337 

 

ة ذات داللة إخطائُة   الحابؿ  بين املحقير (sig أٍبر مً 0.05)إذ ٌشير الجدألْا أؽاله إلى ألاحود ؽالىة مؾىٍو
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س مهىة املداطملة ألااملحقير املظحيل ثىغُم مهىة املداطملة، ألاهرا ٌؾجي ألاحود ثأرير مؾىوي لحىغُم مهىة  ألاهو ثطٍو

غهس ذلّ مً خالْ  س مهىة املداطملة ألٍا  املدظوبة ألاهي أٍبر مً ىُمتها الجدألالُة ؽىد Fاملداطملة في ثطٍو

س مهىة املداطملة جؾود إلى  (%11.3) إلى أن R²، ألاجشير ىُمة 0.05مظحوى داللة  مً الحقيرات الحاضلة في ثطٍو

. جؾود إلى محقيرات أخوى  (%88.7)ثىغُم مهىة املداطملة ألاأن 

س مهىة املداطملة ذأما النسغُة الثاهُة ألاالتي ثىظ ؽلى ألاحود ؽالىة  ات داللة إخطائُة بين ثطٍو

( 3)ألامظاهمة الهُئات املداطبُة املهىُة، ميد ثم زمػها، خُث أعهست هحائج الحدلُل اململِىة في الجدألْا زىم 

س مهىة املداطملة ألااملحقير املظحيل  ة ذات داللة إخطائُة بين املحقير الحابؿ ألاهو ثطٍو ؽدم ألاحود ؽالىة مؾىٍو

 ( sig مً  أضقس0.05)دألاز الهُئات املهىُة 

 

املحقير 

الحابؿ  

R مؾامل 

الازثملاط  

R² 

مؾامل 

الحددًد 

F 

املدظوبة 

Df 

دزحة 

ة   الحٍس

Sig 

مظحوى 

الداللة 

مؾامل إلاهدداز 

الخطأ  Betaالملُان  

املؾُازي 

T 

املدظوبة 

Sig 

مظحوى 

الداللة 

س  ثطٍو

مهىة 

املداطملة  

 

0,060 

 

0,004 0,281 

1 

78 

79 

0.598 

دألاز 

الهُئات 

املهىُة 

0,060 0,034 0,530 0,598 

 

س مهىة املداطملة  أما النسغُة الثالثة ألاالتي ثىظ ؽلى ألاحود ثوحد ؽالىة ذات داللة إخطائُة بين ثطٍو

 إلى (04)ألا داء الؾلمي املنهي للمداطملين، ميد ثم زمػها ٍرلّ، خُث أشازت الىحائج اململِىة في الجدألْا زىم 

س مهىة املداطملة ألااملحقير املظحيل ة ذات داللة إخطائُة بين املحقير الحابؿ ألاهو ثطٍو  ؽدم ألاحود ؽالىة مؾىٍو

( sig أضقس مً 0.05) داء الؾلمي ألااملنهي للمهىُين 

املحقير 

الحابؿ  

R مؾامل 

الازثملاط  

R² 

مؾامل 

الحددًد 

F 

املدظوبة 

Df 

دزحة 

ة   الحٍس

Sig 

مظحوى 

الداللة 

مؾامل إلاهدداز 

الخطأ  Betaالملُان  

املؾُازي 

T 

املدظوبة 

Sig 

مظحوى 

الداللة 

س  ثطٍو

مهىة 

املداطملة  

0.074 0.005 0.429 

1 

78 

79 

0,514 

أداء 

الؾلمي 

ألااملنهي 

0.074 0.046 0.655 
0.514 
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ًس الحابؿ ىمىا باطحخدام ثدلُل الاهدداز املحؾدد ـمً أحل ثدلُل مؾمً لحأرير الؾوامل املظحيلة ؽلى املد

مجحمؾة ؽلى  (ثىغُم املهىة ألادألاز الهُئات املهىُة ألا داء الؾلمي ألااملنهي ): ملؾسمة دزحة ثأرير املحقيرات املظحيلة

س مهىة املداطملة)املحقير الحابؿ    :، ٍما ثغهس مؾادْ الىموذج الحالي (ثطٍو

 

Y= a + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 

Y  = س مهىة املداطملة  ثطٍو

a = رابد 

B1  = ثأرير ثىغُم مهىة املداطملة 

B2 = ثأرير دألاز الهُئات املداطبُة املهىُة 

B3  =  ثأرير  داء الؾلمي ألااملنهي للمداطملين

مًُ ثلخُظ الىموذج ألاهحائج ثدلُله في الجدألْا الحالي  ;ألٍا

 )ثىغُم املهىة ألادألاز الهُئات املهىُة ألا داء الؾلمي ألااملنهي)ًوضح ارس املحقيرات املظحيلة  : )05)حدألْا زىم 

س مهىه املداطملة)مجحمؾة ؽلى املحقير الحابؿ   )ثطٍو

املحقير 

الحابؿ 

R 

مؾامل 

الازثملا

ط 

R² 

مؾامل 

الحدد

ًد 

F 

املدظو

بة 

Sig 

مظحوى 

الداللة 

مؾامل إلاهدداز 

الخطأ  Betaالملُان 

املؾُازي 

T 

املدظوبة 

Sig 

مظحوى 

الداللة 

س  ثطٍو

مهىة 

املداطملة 
0.421 0.178 

5.46

8 
0.002 

ثىغُم مهىة  

املداطملة 
0.421 0.042 3.781 

0.00

0 

 1.408 0.039 0.184دألاز الهُئات املهىُة 
0.16

3 

 2.434 0.056 0.335 داء الؾلمي ألااملنهي 
0.01

7 

 

ة ألاداللة إخطائُة ؽالُة  )05) ثغهس هحائج الجدألْا زىم  0,05 )، أن الىموذج املظحخدم ذألا دزحة مؾىٍو

، ألابلقد ىُمة مؾامل (5.468) املدظوبة جظاألاي Fمما ًجؾل هحائجه ميملولة إخطائُا، خُث ىُمة  (sigأٍبر 

س مهىة املداطملة ألااملحقيرات املظحيلة، ٍما أن  (0.421)الازثملاط  ألاهو دلُل ؽلى ألاحود ؽالىة إًجابُة بين ثطٍو

مً الحقيرات في املحقير  (%17.8)أي أن املحقيرات املظحيلة ثنظس ما وظبحه  (0.178)مؾامل الحددًد ىد بلك 
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س مهىة املداطملة)  (ثطٍو

س مهىة  إال أن هىاٌ اخحالل بين املحقيرات املظحيلة مجحمؾة مً خُث  رس الُلي لِل منها ؽلى ثطٍو

ألاهي ثمثل  رس الُلي ملحقير ثىغُم مهىة املداطملة  (0.421) لحىغُم مهىة املداطملة هي Bاملداطملة، خُث ىُمة 

ة، خُث ىُمة  س مهىة املداطملة ألاهو ذألا داللة مؾىٍو ة ؽىد مظحوى (3.781) املدظوبة له Tؽلى ثطٍو  مؾىٍو

َاهد ىُمة (sig = 0.000)داللة  ألاهي ثمثل  رس الُلي ملحقير  (0.184) لدألاز الهُئات املهىُة جظاألاي B، في خً 

َاهد ىُمة  ا خُث  س مهىة املداطملة ألاهو فير داْ مؾىٍو  1.408) املدظوبة له tدألاز الهُئات املهىُة ؽلى ثطٍو

ة ؽىد مظحوى داللة إخطائُة) – لألداء الؾلمي ألااملنهي هي B، أما ىُمة  (sig أضقس مً 0.05 ) فير مؾىٍو

س مهىة املداطملة ألاهو 0.335))  ألاهي ثمثل  رس الُلي ملحقير  داء الؾلمي ألااملهدي للمهحدًً ألاهو ثأرير طلبي ثطٍو

ة خُث ىُمة  ة ؽىد مظحوى داللة 2.434)) املدظوبة له tذألا داللة مؾىٍو  (.sig أٍبر 0.05) مؾىٍو

س مهىة املداطملة إلى أن في هره تألاهرا ٌؾجي أن املحقيرات املظحيلة مجحمؾة لها  أرير مؾىوي ؽلى ثطٍو

ة لدألاز الهُئات املهىُة، ألاالحأرير  ة لحىغُم مهىة املداطملة ميازهحا باألهمُة فير املؾىٍو الحالة ثبرش  همُة املؾىٍو

س مهىة املداطملة،  مس الري ًؤدي بىا إلى إرملات  املؾىوي الظلبي لألداء الؾلمي ألااملنهي للمداطملين ؽلى ثطٍو

س مهىة املداطملة ألاؽملُة إضالح  النسغُة السئِظُة ألاالتي ثىظ ؽلى ألاحود ؽالىة ذات داللة إخطائُة بين ثطٍو

. مهىة املداطملة في الجصائس
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 ضللالخاثمة اْ

ىاها ؽلى ؽُىة مً املهىُين ألا طاثرة ألاموعني املداطملة، ألافي خدألاد  مً خالْ الدزاطة املُداهُة التي أحٍس

الملُاهات التي حمؾىاها ألاىمىا بحدلُلها باطحخدام  دألاات إلاخطائُة خولىا إلاحابة ؽلى إشِالُة الدزاًة ألاالتي 

س مهىة املداطملة في الجصائس، ميد ثملاًيد الىحائج  ثحمدوز خْو الؾالىة بين ؽملُة إضالح مهىة املداطملة ألاثطٍو

ة لدألاز الهُئات املهىُة، ألاالحأرير  ة لحىغُم مهىة املداطملة ميازهحا باألهمُة فير املؾىٍو خُث ثبرش  همُة املؾىٍو

س مهىة املداطملة ص دألاز . املؾىوي الظلبي لالداء الؾلمي ألااملنهي للمداطملين ؽلى ثطٍو لرا ألاحل ؽلى الجصائس جؾٍص

ً املداطبي ألازمؿ  س بسامج الحؾلُم ألاالحٍِو الهُئات املهىُة ألاثدظين حودة  داء الؾلمي ألااملنهي مً خالْ ثطٍو

مًُ ثلخُظ أهم الىحائج التي ألاألاضلىا إليها مً خالْ  ٍناءة املداطملين ؽبر ثملجي بسامج جؾلُم مظحمس، ألٍا

 :الىياط الحالُة

س مهىة املداطملة في الجصائس؛ -  إن ؽملُة إضالح مهىة املداطملة جظاهم في ثطٍو

ثىغُم مهىة املداطملة دألاز الهُئات ملهىة ألا داء  ):هىاٌ ثأرير مؾىوي ؽىد دزاطة املحقيرات املظحيلة  -

س مهىة املداطملة في الجصائس إال أن هرا الحأرير ًخحله مً محقير إلى  (الؾلمي ألااملنهي مجحمؾة ؽلى ثطٍو

 أخس؛

س مهىة املداطملة في  - هىاٌ ثأرير مؾىوي إًجابي لحىغُم هىة املداطملة ألابشِل ملحوظ ؽلى ثطٍو

ة له،  الجصائس، ألاذلّ ؽىد دزاطة هرا الحأرير مىنسدا أألا مؿ باقي املحقيرات ثبرش  همُة املؾىٍو

غهس ذلّ مً خالْ إضداز  - ألاهرا ًسحؿ إلى اهحمام املشسؼ الجصائسي بؾملُة ثىغُم مهىة املداطملة ألٍا

 ألاما ثملؾه مً مساطم ثىنُرًة ثطل حمُؾها في إطاز إؽادة ثىغُم مهىة املداطملة ألاالتي يهدل 10-01

س املمازطة املداطبُة املدلُة  .مً ألازائها إلى ثطٍو

س مهىة املداطملة، ألاذلّ ؽىد دزاطة هرا الحأرير مىنسدا  - هىاٌ ثأرير فير مؾىوي لدألاز الهُئات ؽلى ثطٍو

أألا مؿ باقي املحقيرات، ألاهرا ًسحؿ إلى تهمِش دألاز الهُئات املهىُة مً خالْ سحل حمُؿ الطالخُات 

، ألاهرا ما حؾل منها هُِل دألان دألاز أألا مظاهمة مؾلُة (ألاشازة املالُة)منها ألاحؾلها بُد الوشازة الوضُة 

س مهىة املداطملة في الجصائس  .في ثطٍو

س مهىة املداطملة في الجصائس إال أن  - هىاٌ ثأرير مؾىوي طلبي لالداء الؾلمي ألااملنهي للمداطملين ؽلى ثطٍو

ا ؽىد دزاطحه مىنسدا، ألاهرا ًنظس َون الحؾلُم ألاالؾمل املداطبي ٌؾحبر ؽائً  هرا الحأرير لم ًًُ مؾىٍو

س مهىة املداطملة، زفم أن املشسؼ أألاحد آلالُات مً أحل ثدظين حودة  داء الؾلمي  أما ؽملُة ثطٍو

 .ألااملنهي إال أنها ما شالد ىُد الحىنُر ألالم ثغهس هحائجها بؾد

 :ألامً أحل الازثياء بمهىة املداطملة إلى  مػل ىمىا بوغؿ مجموؽة مً الحوضُات ألاامليترخات ألاهي 

 الحناظ ؽلى اطحياللُة املهىة بما ًػمً زقي املهىة مً حهة ألامً حهة أخوى خُاد إلادازة؛ -
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س املهىة ألاممازطيها؛ - ص دألاز الهُئات املهىُة في ثىغُم ألاثطٍو  جؾٍص

غسألازة الحيظًُ مؿ الهُئات املهىُة املدلُة ألاإلاىلُمُة ذات الؾالىة بمهىة املداطملة، ألاالاهػمام إلى  -

 املىغمات ألاالهُئات الدألالُة التي ثجمؿ أصحاب املهىة ؽبر الؾالم مثل ألاذلّ بقُة الاطحنادة منها؛

َادًمي  - س بسامج الحؾلُم الجامعي مؿ املظحجدات، ألاثورًُ الؾالىة بين الجاهملين   غسألازة ثطٍو

 ألاالحطملُيي في الحؾلُم؛

ً ألاثدزي  - طد النجوة بين ما ًدزطه الطالل ألاببن الحطملًُ الؾلمي مً خالْ الاهحمام بحٍِو

 باملداطملين الجدد؛

س مؾازل ألاخبرات -  . مهىُين زمؿ ٍناءة املداطملين ؽبر ثملجي بسامج جؾلُم مظحمس تهدل إلى ثطٍو
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حاولىا مً خالل جىاولىا ملىضىع إلاصالحاث القائمت في مهىت املحاسبت في الجزائز، معالجت إشكالُت 

البحث التي جدور حىل ما مدي هجاعت إلاصالحاث القائمت في مهىت املحاسبت في الجزائز،مً خالل الفصىل 

الثالثت لهذا املذكزة، واهطلقا مً الفزضُاث ألاساسُت، وباسخخدام ألاسالُب وألادواث املشار إليهم في 

 .املقدمت

اعخمدث الجزائز على غزار العدًد مً الدول، إستراجُجُت جىحُد محاسبي اسدىدث ملخطط محاسبي 

وعلُه لم . صُغ في ظل مىاخ سُاس ي واقخصادي، طبعت الخىجه الاشتراكي الذي جبيخه الجزائز غداة اسخقاللها

حسدىد املمارست املحاسبُت عىد وحُدها إلى أي إطار مزجعي، ًحدد بدقت وبشكل مسبق عملُت الخىحُد التي 

جحكم هذه املمارست في املؤسساث الاقخصادًت باعخبارها محىر عملُت الخىحُد، وضبط مخخلف العالقاث 

التي جزبطها مع محُطها مً خالل إلاجابت على مخخلف الاحخُاجاث مً املعلىماث املعبر عنها مً قبل مخخلف 

 .ألاطزاف الطالبت لهذه املعلىماث اهطالقا مً اهخمامها بحُاة وأعمال املؤسست

ت لدي السلطت الىصُت في احخكار عملُت الخىحُد  عكس جطبُق املخطط املحاسبي الىطني، إرادة قٍى

املحاسبي، على قاعدة الىظام الاقخصادي القائم، الذي كان ًخطلب إلامداد بمعلىماث مخجاوست عً 

املؤسساث لفزض رقابت اقخصادًت و جبائُت على وشاطها، إضافت لذلك جلبُت مخخلف الاحخُاجاث مً 

املعلىماث املعبر عنها مً املحاسبت الىطىُت والخخطُط، مً أجل إعداد الىخائج الاقخصادًت على املسخىي 

 .الكلي، على حساب إلاجابت على احخُاجاث باقي الفئاث الطالبت للمعلىماث عً املؤسساث

وهدُجت لإلصالحاث الاقخصادًت التي قامذ بها الجزائز، والتي مسذ املحُط الداخلي والخارجي 

ساًز املخطلباث الاقخصادًت والاجخماعُت  للمؤسست، ًخضح جلُا أن املخطط املحاسبي الىطني لم ٌعد ًالءم َو

كما أن إلابقاء على جطبُق هذا املخطط . والسُاسُت الىاججت عً الخحىالث الجدًدة التي حعِشها الجزائز

زفع مً  ثقل كاهلها، ٍو د مً مشاكل املؤسساث الاقخصادًت ٍو بشكله الحالي في ظل الظزوف الجدًدة، قد ًٍز

جكلفت اهدماجها في الاقخصاد العالمي، الذي أصبحذ املمارست املحاسبُت للمؤسساث فُه مسدىدة إلطار 

 . وإعداد املعاًير املحاسبت الدولُتمزجعي دولي ًحكم عملُت الخىحُد



 قائمة املراجع
 باللغة العربية 

  الىتب 

 . 1999 الجضائش، الجامعيت، املعبىعاث دًىان العامت، املحاظبت  ـىو  الىشيم، عبذ بىيعلىب -

جابش مهذي وعابذي محمذ الععيذ، التىحذ املحاظبي الذولي وجأثيراجه على في ألاوضاع الجضائش، مذاخلت،  -

متعلباث التىافم - الاكتفادًت الجضائشيت امللتلى الىظني حىو معاًير املحاظبت الذوليت واملؤظعت

 2010 ملي 26-25والتعبيم، جامعت ظىق  هشاط، 

 ألاسدن، التىصيع، و لليؽش صهشان داس التعبيم، و الىظشيت بين املاليت املحاظبت آخشون، و هحالت جبرائل -

1997  

 املاليت، املحاظبت  ـىو  هىس، إبشاهيم الىاـش عبذ ـيام، صهشيا وليذ الخذاػ، مفعفى الذًً حعام -

  1995عمان،  املعيرة، داس ألاوو، الجضء

 110، ؿ2008حعين اللاض ي ومأمىن حمذان، املحاظبت الذوليت ومعاًيرها، داس الثلافت، عمان  -

  1990 ألاسدن، ألاسدوي، الىتاب مشهض املحاظبت،  ـىو  آخشون، و  مين  حمذ خالذ -

  1981 بيروث، العشبيت، النهضت داس املاليت، املحاظبت ؼىقي، محمذ العاو، عبذ سجب احمذ ضيف، خيرث -

املفهىم، التذاعياث، إلاجشاءاث، مذاخلت، اليىم الذساس ي حىو : سضا جاوجذو، املعاًير املحاظبيت الذوليت   -

 2005عىاًت - وجامعت باجي مختاس املعاًير املحاظبيت وألاجظمت املحاظبيت امللاسجت،: 

 . 2004سضىان حلىة حىان ، و خشون ،  ظغ املحاظبت املاليت ، داس ومىتبت حامذ ، عمان ،  -

 2003 عمان، وائل، داس املعاـش، املحاظبي الىمىرج حىان، حلىة سضىان -

 اظاط املحاظبت اليععغ، اللادس عبذ محمذ املعيح، عبذ مىشم جشجمت هالي، ظىصان ميجض، سوبشث -

 . 2006الشياض  املشيخ، داس الثاوي، الجضء الاعماو، للشاساث

 فاو، محمذ ولذ إبشاهيم واجيجي، احمذ علي خالذ جشجمت واثي، جان هالسن، ماسجل ؼشويذس، سيتؽاسد -

 26 ؿ ، 2006 الشياض، لليؽش، املشيخ داس املحاظبت، هظشيت

ؼعيب ؼىىف ، املماسظت املحاظبيت في الؽشواث متعذدة الجيعياث والتىحيذ املحاظبي العالمي ،  -

 . ظشوحت دهتىسة ، جامعت الجضائش 

الفادق محمذ  دم علي ، ألثش جىافم املحاظبت الععىدًت مع معاًير املحاظبيت الذوليت على جعىيش مهىت  -

املحاظبت باململىت العشبيت الععىدًت ، مذاخلت الىذوة الثاهيت عؽش لعبل جعىيش املحاظبت في اململىت 

 2010 ماي 18العشبيت الععىدًت ، ًىم 

 .2009، جامعت الضسكاء ألاسدن ٠ألافاكا- الفشؿ- التحذًاث- العامليت على مىظماث ألاعماو -

 . 1991 بيروث، الجامعيت، الذاس املاليت، املحاظبت  ـىو  مشعي، الحي عبذ -

عبذ الىاـش هىس و ظالو الججاوي، ظاظياث املعشفت املحاظبت،داس الياصوسي العلميت لليؽش والتىصيع،  -

 . 2009عمان 

متعلباث التىافم – عبذ الىاـش هىس وظالو الحجاوي ، املعاًير املحاظبيت الذوليت والبيئت ألاسدهيت  -

 .والتعبيم ، دليل املحاظبين



 وائل داس عمان، املحاظبت، هظشيت في ملذمت الىليب، هماو -

، اجشان للعابعت واليؽش والتىصيع 1محمذ املبرون  بىصيذ ، املحاظبت واوعياظتها على الذوو العشبيت ، ط -

 2005، اللاهشة 

 . 1999 الجضائش، الجامعيت، املعبىعاث دًىان املؤظعت، في العامت املحاظبت بىجين، محمذ -

 و الفىشي  إلاظاس املتىظعت املحاظبت وامل، محمذ  حمذ جمعت، إبشاهيم إظماعيل الفبان، ظمير محمذ -

  ،2002/2003الجامعيت مفش ،  الذاس للمعلىماث، هىظام للمحاظبت العملي

  ، 1991 بيروث، الجامعيت، الذاس املاليت، املحاظبت في دساظاث الفبان، ظمير محمذ -

 الجامعت داس للمؽشوع، الاجتماعيت املعؤوليت و البيئيت التأثيراث عً املحاظبت بذوي، عباط محمذ -

 . 2000 إلاظىىذسيت، الجذًذة،

 وائل، داس إلاففاح، و العشض و اللياط مجاالث في املحاظبيت للمماسظاث الىظشي  التأـيل معش، محمذ -

 2004 عمان،

ملىماث – مضياوي هىس الذًً ، فشوم محمذ الفالح ، املعاًير املحاظبيت الذوليت والبيئت الجضائشيت  -

ومتعلباث التعبيم ، مذاخلت ، امللتلى الذولي حىو الىظام املحاظبي املالي في ظل معاًير املحاظبت 

 .2010 جاهفي 18و17الذوليت ، املشهض الجامعي بالىادي ًىمي 

عشض - وعشيً بشجي، ظلحي فاظمت الضهشاء، املعاًير املحاظبيت الذوليت ومتعلباث الذوافم والتعبيم -

الذوليت واملؤظعت الاكتفادًت  جحاسب بعض الذوو، مذاخلت، امللتلى الىظني حىو معاًير املحاظبت

 2010 ملي 26-25متعلباث التىافم والتعبيم، جامعت ظىق  هشاط، - الجضائشيت

في -   ، 2000 إلاظىىذسيت، لليؽش، الجامعيت الذاس املتىظعت، املاليت املحاظبت املياسم،  بى الفتاح عبذ ـو

في -  إلاظىىذسيت، الجذًذة؛ الجامعت داس املاليت، املحاظبت في متلذمت دساظاث املياسم،  بى الفتاح عبذ ـو

2006  

في -  إلاظىىذسيت، الجذًذة، الجامعت داس املاليت، املحاظبت في متلذمت دساظاث املياسم،  بى الفتاح عبذ ـو

2004  

  2007 الذهماسن، املفتىحت، العشبيت ألاوادًميت املحاظبت، هظشيت الحيالي، هاجي وليذ -

 

  رسائل جامعية 

، مذاخلت، امللتلي (2)بشيؾ عبذ اللادس، كادسي عبذ اللادس، متعلباث املعياس املحاظبي الذولي سكم  -

متعلباث التىافم والتعبيم، - الجضائشيت الىظيى حىو معاًير املحاظبت الذوليت واملؤظعت الاكتفادًت

 2010 ماي 26-25جامعت ظىق  هشاط، 

حمضة ؼعيب، جعىس املحاظبت ومحاوالث التىظير والتىظيم املحاظبي،مذهشة ماجعتير، جامعت البليذة  -

2010/2009 ، 

 .2009حالت الجضائش، مزهشة ماجعتير، جامعت البليذة - خالذ ملذم، جبني معاًير املحاظبت الذوليت -

 .2008ـالح حىاط، التىجه الجذًذ هحى معاًير إلابالغ املالي الذوليت،  ظشوحت دهتىساه، جامعت الجضائش  -
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t** il l\ l-> 1-<\\

1.16 4.03 5.0 8.8 8.8 32.5 45.0 L̂ajl jl£ «UuiLa-tiîl <1̂ -0 6jl&] ,2 
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4 < t ti n ̂ \l 4-1̂0

JP 1.24 2.20 38.8 30.0 6.3 22.5 2.5 V AjlLall Sjl jj  4jLi-aj CLuû Aauila-a]! (J*-?’ .6
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Résumé :

Cette étude vise à évaluer la réalité de la profession comptable à la lumière 

du processus de réforme comptable en Algérie, et pour y parvenir ont été distribués 

90 questionnaire sur un échantillon de praticiens et ceux intéressés par la profession, 

et à travers les données obtenues par l'analyse a été atteint qu'il existe une relation 

statistiquement significative entre le développement de la profession comptable et le 

processus de réforme de la profession comptable en Algérie, où souligne l'importance 

de la morale de réglementer la profession comptable une comparaison importante est 

la morale du rôle des organismes professionnels, et l'influence morale de la 

performance négative des comptables scientifiques et professionnels sur le 

développement de la profession comptable.

Mots clés: la profession comptable, les organismes comptables professionnels, la 

performance des comptables.


