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 )الجامعة مدیر(بوطرفایة حمد أ/ د.أ: الرئیس الشرفي للملتقى

  )عمید الكلیة(إلیاس بن ساسي  /د.أ: المشرف العام
 )مدیر المخبر(إلیاس بن ساسي / د.أ & )مدیر المخبر( دناعبد الوھاب د/ د.أ: منسقي الملتقى
 زرقون  محمد/ د: رئیس الملتقى

 أعمر عزاوي /د.أ: رئیس اللجنة العلمیة
  مبارك بوعالق/ د :رئیس اللجنة التنظیمیة

  
 

  الجزائر –بختي، جامعة ورقلة  ھیمإبرا/ د.أ
  الجزائر – باتنة، جامعة أحمد لعماري/ د.أ
 الجزائر –، جامعة ورقلة أعمر عزاوي/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةإلیاس بن ساسي/ د.أ
  الجزائر – 1سطیف ، جامعة تیجاني بالرقي/ د.أ
 الجزائر – عنابة، جامعة جمعة ھوام/ د.أ
  الجزائر –برج بوعریریج ، جامعة حسین رحیم/ د.أ
  الجزائر – 3جامعة الجزائر ، سعدان شبایكي/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةسلیمان ناصر/ د.أ
 الجزائر – الشلف، جامعة عاشور كتوش/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةعبد الغني دادن/ د.أ
  الجزائر – غردایة، جامعة اللطیف مصیطفىعبد / د.أ
 الجزائر – 3، جامعة الجزائر عبد المجید قدي/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةعبد الوھاب دادن/ د.أ
 المغرب – جامعة ابن الطفیل بالقنیطرةعزوز الھمة، / د.أ
 فرنسا –عطیل أحمد، المدرسة العلیا للتجارة، رین / د.أ
  الجزائر – 3جامعة الجزائر ، كمال بن موسى/ د.أ
 الجزائر –، جامعة األغواط لمقدم عبیرات/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةمحمد الجموعي قریشي/ د.أ
  الجزائر –، المدرسة العلیا للتجارة براق محمد/ د.أ
  الجزائر –محمد راتول، جامعة الشلف / د.أ
 الجزائر –محمد قویدري، جامعة األغواط / د.أ
  الجزائر –مداني بن بلغیث، جامعة ورقلة / د.أ
  الجزائر – 2دة البلی، جامعة مراد ناصر/ د.أ
  الجزائر – 2البلیدة ، جامعة مسعود دراوسي/ د.أ
 الجزائر –مسعود صدیقي، جامعة ورقلة / د.أ
  الجزائر – 3، جامعة الجزائر ملیكة حفیظ شبایكي/ د.أ

  الجزائر – 2قسنطینة ، جامعة زغیب ملیكة/ د.أ
 الجزائر –، المدرسة العلیا للتجارة ناصر دادي عدون/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةي سویسيھوار/ د.أ
  الجزائر – غردایة، جامعة ھواري معراج/ د.أ
  الجزائر –، جامعة غردایة أحالم بوعبدلي/ د
  الجزائر – أحمد قاید نور الدین، جامعة بسكرة/ د
  الجزائر – الحاج عرابة، جامعة ورقلة/ د
  ةالمملكة العربیة السعودی –الملك فیصل  ، جامعةالسعیدي وصاف/ د
  الجزائر – 3بادیس بن عیشة، جامعة الجزائر/ د
  الجزائر – بلخیر بكاري، جامعة ورقلة/ د
  الجزائر –ورقلة، جامعة بولرباح غریب/ د
  الجزائر – حسین بلعجوز، جامعة المسیلة/ د
  الجزائر – 3جامعة الجزائر، سفیان بن بلقاسم/ د
  الجزائر –، جامعة غردایة سلیمان بلعور/ د
  الجزائر – وف، جامعة بومرداسشعیب شن/ د
  الجزائر – عزة األزھر، جامعة الوادي/ د
  الجزائر – علي دبي، جامعة المسیلة/ د
  الجزائر – عمر أقاسم، جامعة أدرار/ د
  الجزائر – لعال رمضاني، جامعة األغواط/ د
  الجزائر – ، جامعة ورقلةمبارك بوعالق/ د
  زائرالج – ورقلة، جامعة محمد البشیر غوالي/ د
  الجزائر – ناصر حمیداتو، جامعة الواديالمحمد / د
  الجزائر – محمد زرقون، جامعة ورقلة/ د
  الجزائر –، جامعة غردایة محمد عجیلة/ د
  الجزائر – نوال بن عمارة، جامعة ورقلة/ د
  الجزائر – سكیكدة، جامعة نور الدین مزیاني/ د

  الجزائر – ة، جامعة ورقلمحمد العربي قزون/ الخبیر المحاسبي
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  )رئیس اللجنة( مبارك بوعالق/ د
 )رئیسالنائب (قریشي  الصغیرمحمد / د
  )رئیسة القسم المنظم( شریفة رفاع/ د
  )نائبة رئیس القسم(منى مسغوني / د
  )أمانة اللجنة( أمال مھاوة/ أ
  )أمانة اللجنة(عبد القادر حمودي / أ
  بوزید ایح الس/ د
  محمد األمین شربي/ د
  رشید مناصریة/ د
  إسماعیل بن قانة/ د
  عبد الحق بن تفات/ د
  محمد بركة/ د
  محمد الخطیب النمر/ د
  زوبیدة محسن/ د
  عبد اهللا مایو/ د
  محمد حسان بن مالك/ أ

   منیر بن عبد الھاديمحمد / أ
  نور الدین مزھودة/ أ
  تیمجغدیننور الدین / أ
  رواقات عبد الوھاب/ أ
   علي بن ساحة/ أ
  شماخي الصدیق بوبكرأ/ أ
  عصام بوزید/ أ
  عبد الرؤوف حجاج/ أ
  محمد الھاشمي حجاج/ أ
  سمیر بوختالة/ أ
 فؤاد صدیقي/ أ
  بشیر بن شویحة/ أ
  خالد مقدم/ أ
   خالد رجم/ أ
  خیر الدین قریشي/ أ
  عبد الغفور دادن/ أ

   عبد الھادي خنوس/ أ
  منیرة سالمي/ أ
  ودتبر زغ/ أ
  خلیدة دلھوم/ أ
  سمیرة صالحي/ أ
 زینب شطیبة/ أ
      عائشة سلمى كیحلي/ أ
  حلیمة السعدیة قریشي/ أ
  صفیة صدیقي/ أ
  عواطف محسن/ أ
   فاطنة بن شنة/ أ
  فاطمة كاھي/ أ
  حوریة باألطرش/ أ

 دراسات محاسبیة وجبائیة  )LMD(طلبة دكتوراه 
 مالیة ومحاسبة )LMD(طلبة دكتوراه 

  یر المحاسبة المالیةطلبة ماجست
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أفرزت األزمة المالية العالمية األخيرة تساؤالت جديدة حول مسائل المحاسبة والشفافية واإلفصاح على مستوى 
التطورات  شرارة األزمة كان سببها نقص الشفافية وعجز في معايير المحاسبة في تغطيةالقطاعين الخاص والعام، ف

واإلبداع المستمر التي شهدته المنتجات المالية بشكل عام والمهيكلة منها على وجه الخصوص حيث هذه المعايير كان 
ا، من جهة أخرى ألقت هذه األزمة لها الدور المباشر وغير المباشر في إنفجار هذه األزمة والنتائج المترتبة عنه

ظاللها على الممارسات المحاسبية وسياسات اإلفصاح والشفافية للحكومات والقطاع العام أين ظهر إخفاء وتحريف 
للوضع المالي الحقيقي لهذه الدول ومؤسساتها مما عمق من االضطرابات وزيادة حالة عدم االستقرار لالقتصاد 

الديون السيادية  للعديد من الدول المتقدمة التي سرعان ما ظهر أن لمعايير المحاسبة  العالمي والذي إصطدم بأزمة
  .الدولية للقطاع العام وممارسات كشف البيانات المعتمدة كان لها دورا فعال في تأخر رصدها والتنبؤ بحدوثها

إعادة النظر في المعايير دفعت هذه األحداث المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة إلى فتح النقاش من أجل 
بقيادة ) IAS/ IFRS(المحاسبية  وسياسيات اإلفصاح والشفافية لكل من معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية 

بقيادة مجلس معايير ) IPSAS(ومعايير  المحاسبة الدولية للقطاع العام  (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية 
العام التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين  باإلضافة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث المحاسبة الدولية للقطاع 

كان الهدف هو وضع معايير محاسبية أقل تعقيدا وتوفي باالحتياجات المتجددة لممارسات األعمال وإدارات الحكومات 
ياجات مستخدميها بما فيها الكشف والمؤسسات العمومية وتمكن من الحصول على المعلومات ذات جودة تغطي احت

  .المبكر عن  األزمات
في ظل هذا الزخم الذي شهدته صناعات المعايير المحاسبية على المستوى الدولي كانت الجزائر تعرف تغيرا 

متوافق مع معايير المحاسبة والتقارير  (SCF)جوهريا في نظام المحاسبة المالية والذي شهد تبني نظام محاسبي مالي 
الية الدولية، باإلضافة إلى التوجه الذي تبنته من أجل إصالح األساليب المعتمدة في عملية اإلعداد والتسيير الم

  .والرقابة على ميزانيتها الحكومية من أجل زيادة الشفافية والمساءلة وهذا وفق  إستراتجية طويلة األمد
و هذه المعايير كان هدفه االندماج بشكل أكبر في إن هذه الخيارات التي سلكتها الجزائر ضمن التوجه العالمي نح

االقتصاد العالمي وتحقيق فعالية أكبر ألنظمتها على المستوى الجزئي بنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسة 
وعلى هذا .االقتصادية العمومية وعلى المستوى الكلي بالنسبة للمؤسسات والمرافق العمومية واإلدارات الحكومية

  :إن السؤال الجوهري الذي نحاول اإلجابة عليه من خالل هذا الملتقى، يمكن صياغته على النحو اآلتياألساس ف


 

مية المعايير المحاسبية الدولية في الحياة من هذا المنطلق أردنا تنظيم هذا الملتقى الدولي لتسليط الضوء على أه
والحد من التالعب بالمال العام وترشيد السياسات االقتصادية تحسين نوعية المعلومة المالية اإلقتصادية من أجل 

  .للدولة
  .وسيتناول مجموعة محاور نحاول من خاللها التطرق لكل العناصر المهمة وذات العالقة المباشرة بالموضوع

  .لملتقى دولي بهدف إعطاءه أبعاد عربية وعالمية بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظرسيكون ا
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  .لبناء معايير المحاسبة الدولية وإختيار السياسات المحاسبيةاألسس النظرية  :المحور األول
   ؛اإلطار المؤسسي لمعايير المحاسبة الدولية .1
 د الدولية؛وجهود التوحي المحاسبية األنظمة .2

 المحاسبية في بناء المعايير؛ السياسات اختيار لتفسير البحثية المداخل .3

  ؛)IAS/ IFRS( ومعايير التقارير المالية الدولية معايير المحاسبة .4
 ؛)IPSAS(معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  .5

 ؛ةالمحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالميمعايير  .6

 .معايير المحاسبة الدولية وتأثيرات األزمة المالية العالمية .7
  

  .النظام المحاسبي المالي ومتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية :ثانيالمحور ال
  اإلطار المفاهيمي والقانوني للنظام المالي المحاسبي؛ .1
   ؛الجزائر في المحاسبية المعايرة هيئات .2
 المالي وإشكالية التقييم والقياس؛ النظام المحاسبي .3

  النظام المحاسبي المالي وفعالية اإلتصال المالي؛ .4
 النظام المحاسبي المالي واألداء المالي، حوكمة الشركات؛ .5

  النظام المحاسبي المالي والتشريعات المالية والضريبية؛ .6
 .لدولية للمراجعةالمراجعة في ظل المعايير ا النظام المحاسبي المالي ومنهجية .7

  

  .واألداء المحاسبي لألجهزة الحكومية في الجزائر) IPSAS(معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  :ثالثالمحور ال
  في التشريعات المالية؛) مجالس المحاسبة والمؤسسات البرلمانية(دور األجهزة العليا  .1
 ألجهزة الحكومية؛محاسبة المسؤولية وأسلوب اإلدارة الالمركزية في ا .2

 القياس واإلفصاح المحاسبي في األجهزة الحكومية؛ .3

 مؤشرات تقييم األداء المحاسبي لألجهزة الحكومية؛ .4

 نظام المعلومات المحاسبي العمومي ودوره في تحسين األداء اإلداري لألجهزة الحكومية؛ .5

 اسات المحاسبية في القطاع العام؛دور العوامل اإلقتصادية والبيئية في بناء المعايير والسي .6

  .واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطوير .7
  

  .تطبيق معايير المحاسبة الدوليةعرض تجارب بعض المؤسسات والدول في مجال  :رابعالمحور ال
  ؛لمحاسبة الدوليةدور المنظمات المهنية وغير المهنية في تحقيق توافق البيئة الجزائرية مع معايير ا .1
  ؛تطبيق معايير المحاسبة الدوليةفي مجال   تجارب الدول المتقدمة .2
  ؛تطبيق معايير المحاسبة الدوليةتجارب الدول النامية في مجال  .3
  اإلقليمية؛ و الدولية المستويات على المحاسبي التوافق النظام المحاسبي الدولي ومجهودات .4
  ؛المحاسبة اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدوليةدراسة مقارنة بين معايير  .5
 عرض تجارب تطبيقية للممارسات المحاسبية لبعض المؤسسات اإلقتصادية واألجهزة الحكومية المحلية؛ .6

 البنوك والمؤسسات المالية، البناء واألشغال العمومية،(تقييم تطبيقات النظام المالي المحاسبي في قطاعات اإلقتصاد الوطني  .7
 .)إلخ....المؤسسات السياحية
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  :يهدف هذا الملتقى إلى
 إثراء النقاش العملي حول أهمية معايير المحاسبة الدولية في تفعيل أداء القطاعين العام والخاص في الجزائر؛ .1

 التعرف على إتجاهات النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التجارب الدولية؛ .2

بالنهوض  التعليم العاليوكذا مساهمة الجامعة وبرامج  الجزائر في المحاسبية عايرةالم هيئات إبراز دور .3
  ؛توفير ما تحتاجه سوق العمل من يد عاملة مؤهلة ومتخصصةو باإلصالح المحاسبي

  عنها؛ الناتجة البيئة المحاسبية الجزائرية ودراسة اآلثار الدولية في المحاسبة معايير تطبيق آليات إستعراض .4
 لبحث العلمي في رسم وترشيد السياسات اإلقتصادية للدولة؛دعم ا .5

إضفاء الشفافية في إنفاق المال   تبيان دور المحاسبة ومدى مساهمتها في تجسيد التنمية المستدامة من خالل  .6
 ؛العام والحفاظ عليه، وتوفر معلومة محاسبية وفق المعايير الدولية المحاسبية

لتشريعات المالية والمحاسبية في طرح إنشغاالتهم ومحاولة صياغتها في شكل إشراك المهنيين والفاعلين في ا .7
علمي أكاديمي من خالل تقديم رؤى وسبل علمية وعملية لتطوير أداء المؤسسات اإلقتصادية واألجهزة 

  الحكومية ترفع كتوصيات؛
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Applying International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) As a minimum 

requirement to control public funds  
 

 )*(     
 

  
 

 قد تطرق الباحث في ورقته إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لIPSASs    والـى مجلـس معـايير ،
وهو الجهة التي تتولى وضعها بتكليف مـن االتحـاد الـدولي للمحاسـبين      IPSASBالمحاسبة الدولية للقطاع العام 

IFACر التقارير المالية الدوليـة  ، وآلية اصدار هذه المعايير، كذلك تطرق الباحث إلى التعريف بمعاييIFRSs   وهـي
والتي تعتبر القاعدة الرئيسية التي يستمد منها مجلـس   IASBالمعايير التي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

IPSASB  في وضعه لمعاييرIPSASs.  
وكـذلك المحـددات    ثم تطرق الباحث إلى الميزات التي تتحقق بتطبيق معايير المحاسبة الدوليـة للقطـاع العـام،   

، وهـي  IPSASsواالنتقادات التي توجه لهذه المعايير، إضافة إلى مناقشة األسس المحاسبية التي تستند إليها معـايير  
وكذلك األساس النقدي الذي يطبق حاليا على مدى واسـع فـي    IPSASsاساس االستحقاق  الذي انبنت عليه معايير 

م اصدار معيار خاص باالبالغ المالي في ضـوء تطبيـق األسـاس النقـدي،     المحاسبة في القطاع العام، كذلك فقد ت
  .IPSASsوتطرق الباحث بعد ذلك إلى األساس المعدل، وواقع تطبيق األسس المحاسبية في معايير 

وأخيرا تطرق البحث إلى واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، عالميا، واقليميا على مسـتوى الـدول   
بية، مقترحا مجموعة من االعتبارات التي يجب أخذها بعين االعتبار لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطـاع  العر

  .لضمان نجاحها وفاعليتها IPSASsالعام 
  

  معاييرIPSASs معايير ،IFRSs األسس المحاسبية، مجلس ،IPSASB 

Abstract : The researcher discussed in this paper International Public Sector  Accounting 
Standards (IPSASs), an its issuer, International Public Sector  Accounting Standards Board 
(IPSASB), that responsible for the whole process of issuing IPSASs charged by International 
Federation of Accountants (IFAC), also , the researcher introduce International Financial Reporting 
Standards (IFRSs) that issued by International Accounting Standards Board (IASB), these 
standards considered to be the base the IPSASB depends on in issuing IPSASs.  

After that, the researcher discussed the characteristics of applying IPSASs, and the criticisms 
and limitations that directed to IPSASs, in addition, the researcher discussed the accounting basics 
related to IPSASs, it is: the accrual basic that IPSASs depends on, the cash basic that is applied 
now in many jurisdictions, and which took in consideration in issuing a standard of IPSASs, and 
modified basic, and finally the actual situation of relationship between these basics and IPSASs.. 
The researcher discussed the applicability of IPSASs , recommended in a set of considerations for 
success application of IPSASsof     
 

Keywords : IPSASs, IFRSs,  IPSASB Accounting basics. 
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وخاصة يف الدول النامية من هدر املوارد املالية ألسباب كثرية، منها عدم اجلدية يف التعامل مع قضايا الفسـاد   تعاين احلكومات

واهلدر من قبل كافة األطراف املسؤولة عن ذلك سواء كانت األجهزة احلكومية ذاا مبا تتضمنه من أجهزة رقابيـة عديـدة عدميـة    
من مقومات املساءلة ومسامهتها ذاا أيضا بالتغطية على التصرفات غري املسؤولة املتعلقة باملـال  اجلدوى، والسلطة التشريعية مبا متتلكه 

العام، وأخريا اجلهة احلاضرة الغائبة اليت يقع عليها الضرب بيد من حديد لكافة من تسول له نفسه بالعبث باملـال العـام، أال وهـي    
اثبتت جدارا يف كثري من دول العامل باستحثاث الرأي العام احمللي حول القضايا اليت  السلطة القضائية، ناهيك عن السلطة الرابعة اليت

تثريها وهي الصحافة بالذات وباقي وسائل االعالم، ويبقى أساس السلطات والرقابة والضبط غائبا مغيبا عن ساحة ضـبط مقدراتـه   
  .وثرواته وهو الشعب

عامل مع املال العام، ولكن رغم ذلك فإن التهاون بتطبيق هذه التشريعات هـو مـا   وتزخر الدول بالتشريعات املنظمة لكيفية الت
أوصل كثرياً من الدول النامية اىل حتقيق درجات عالية من مستويات الفساد، وحسبنا لو نظرنا إىل ترتيب الدول العربية عامليا حسب 

للفساد) CPI )Corruption Perception Indexمؤشر 
)1(

تصدر كأمة عربية أعلى سلم الترتيب يف الفساد العـاملي  لوجدنا أننا ن 
، مما جيدر بالشعوب بداية تقرير مصري ثرواا املهدرة، واختاذ اجراءات حامسة ازاء التهاون باملال العـام، ال  ) 1(كما يتضمنه امللحق 

دنيوية وأخروية حيول دون التعدي على املال سيما أن االمة العربية مهد األديان، وخامتها الدين االسالمي الذي وضع ضوابط شرعية 
، فقد روى أبو الغيـث  " ما جاء الغلول"العام، وكفانا يف ذلك حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الذي رواه البخاري يف باب 

فلم نغنم ذهبا وال ورقـا ،   .عام خيرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجنا مع رسول اهللا  : قالريرة ؟ أيب هسامل موىل ابن مطيع ، عن 
غالما أسود ، يقال له مدعم ، فوجه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأهدى رفاعة بن زيد لرسول اهللا : قال . إال األموال ؛ الثياب واملتاع 

صـلى اهللا   -حىت إذا كنا بوادي القرى ، بينما مدعم حيط رحل رسول اهللا  .القرى  إىل وادي -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
كال ،  " : - صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا . هنيئا له اجلنة : فأصابه فقتله فقال الناس . ، إذ جاءه سهم عائر  - عليه وسلم

مل تصبها املقاسم ، لتشتعل عليه نارا ، قال فلما مسع الناس ذلك ، جـاء  والذي نفسي بيده ، إن الشملة اليت أخذ يوم خيرب من املغامن 
شراك أو شراكان "  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا  . " -صلى اهللا عليه وسلم  -رجل بشراك أو شراكني إىل رسول اهللا 

."من نار
)2(

عارك بالرغم مـن قتالـه وجهـاده املسـتميت     ، واحلديث يتعلق بصحايب غلّ مشلة من بيت مال املسلمني يف إحدى امل
واستشهادة يف أرض املعركة مضح برحه، إال أن ميزان احلق حيول دون دخوله اجلنة بسبب غل الشملة، وما الشملة مع مـا نشـهده   

لبا على التنميـة  اليوم من هدر جائر للمال العام ومقدرات األوطان والشعوب، واألثر السليب على حصص األجيال القادمة مما يؤثر س
  .املستدامة، ويضعها يف مهب الريح

ولعله مما يساهم يف ختفيف حدة العبث باملال العام، بالرغم من أن التشريعات احمللية والدولية ال ميكن أن تساهم يف ضبطه ما مل 
لتحقيق ذلك، أن يتم تطبيـق معـايري   يكن هناك ارادة تنبع من االفراد اىل اجلماعات اىل احلكومات اىل الشعوب اىل اهليئات الدولية 

كخطوة جدية حنو حصر املمتلكات العامة، وربطها بنظام رقايب صارم، للتـدقيق علـى    IPSASsاحملاسبة الدولية يف القطاع العام 
وجودهـا  خمرجات األنظمة احملاسبية العامة، كون ممتلكات القطاع العام يتم الرقابة عليها من خالل حصرها احصائيا وذلك مرهون ب

املادي، أما املركز املايل لوحدات احلكومة واألداء املايل هلا ودرجات عدم التأكد احمليطة بتدفقاا وهيكل ملكية القطاع العـام فكـل   
، مما حيدث شـرخا   IPSASsذلك متروك، ويؤكد الباحث كما سيمر بنا عدم وجود تطبيق ملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

 نية الرقابة والضبط وحتقيق الرقابة والضبط، حيث أن املعايري يفترض ا أن حتدد كافة االجراءات اليت من شأا ربط النيـة  عميقا بني
  .بالفعل، للوصول اىل رقابة سليمة للمال العام 
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IPSASs
3

 
يف القطاع العام بالقواعد واألسس احملاسبية  اليت حتكم العمليات املالية واحملاسبية اليت تنشأ يف القطاع  تعىن معايري احملاسبة الدولية

بـأداء  معاجلاا لألمور املتماثلة، كي تكون هناك قاعدة موحدة للمقارنة  وتوحيدممارساا، وذلك لتوجيه  العام غري اهلادف للربح، 
مهيتها وضخامة األموال اليت تقوم هذه املؤسسات بانفاقها ، إضافة إىل رفع جودة التقارير املالية اليت باعتبار أ، مؤسسات القطاع العام

كذلك فإنه يف ضوء اتباع احلكومات لألساس النقدي أو أساس االلتزام الذي تضعف فيه عمليـة  ، تصدر عن مؤسسات القطاع العام
معـايري  لعام للضياع بسبب غياب أبسط وسائل ضبط املوجودات احلكومية، جاء وضع الرقابة على االنفاق الرأمسايل مبا يعرض املال ا

تبنى مسؤولية واليت ي) International Public Sector Accounting Standards )IPSASsيف القطاع العام  الدولية احملاسبة
 International Public Sector Accounting Standards Boardيف القطاع العـام   الدولية احملاسبةمعايري إصدارها جملس 

)IPSASB(   وتعىن هذه املعايري باصدار التقارير املالية وفقا لكل من األساس النقدي وأساس االستحقاق، وقد صدر لغايـة تارخيـه ،
واللذين يشكالن قاعدة  وجاءت شاملة ملعاجلة كافة القضايا احملاسبية، املتعلقة باالفصاح والعرض) 2(معياراً مبينة يف امللحق رقم  32

باالبالغ  االبالغ املايل من خالل التقارير املالية اليت تصدر عن األنظمة احملاسبية احلكومية اليت تطبق هذه املعايري، اضافة إىل معيار يتعلق
  .املايل املستند إىل األساس النقدي

الدولية عايري احملاسبة املستندة على أساس االستحقاق، على املاليت تعىن ب IPSASsوتعتمد معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 
، واليت جيب على األجهزة احلكومية املعروفـة   )International Financial Accounting Standards )IFRSsلتقارير املالية ل

استمدت مـن   IPSASsري ، حيث أن نصوص معاي - IFRSsأي معايري  -تطبيق هذه املعايري GBEsمبنشآت األعمال احلكومية 
 IFRSsنصوص معايري 

)4(
. 

  

IFAC
5

 
تسعى دول العامل من قدمي الزمان اىل ضبط االمور املالية فيها من خالل تنفيذ اعمال التوثيق والتدقيق والرقابة، وذلك من اجـل  

ومراقبته والتدقيق عليه خالل تنفيذ عملية االنفاق، وبسط هيبتها يف قطع اليد اليت متتد اىل  التخطيط لالنفاق العام قبل حدوثه، وضبطه
املال العام بغري حق، كون منفعته ال تتعلق بفرد بعينه، بل باتمع بأسره، وبالرغم من ذلك فمن حني آلخر يؤكد بعض االفراد سهولة 

  .لة مبعاقبة هؤالء بشدة التجرأ على املال العام، وتؤكد مقابل ذلك الدو
واالنفاق العام احلكومي هو انفاق هائل مستقى من املخصصات اهلائلة اليت ترصد له، من واقع املصادر املختلفة الـيت تفرضـها   

ص للعمليات الدولة واليت تأيت تنفيذا لعديد من السياسات املالية املنضبطة واملنظمة بقوانني وانظمة، ولكن التنظيم املهين الدقيق املتخص
املالية احلكومية والتصرف مع االوجه املختلفة لالنفاق العام لن يتأتى بقوانني تفصيلية دقيقة، للحاجة اىل تفصيل خيرج القوانني عـن  
مقصودها التشريعي املوجز من ناحية، ومن ناحية اخرى وجوب اسناد االمر اىل جهة متخصصة لصياغة هذا التنظيم، لذلك مت انشاء 

ليتوىل تنظـيم مهنـة    IFACواملعروف اختصاراً بـ International Federation of Accountantsد الدويل للمحاسبني االحتا
  :احملاسبة يف القطاع العام حيث مت حتديد مهمته الرئيسية خبدمة املصلحة العامة من خالل فيما يلي

 .ضع االدلة الالزمة لتطبيقها املسامهة اصدار وتطوير وتطبيق معايري حماسبية ذات جودة عالية وو  )1(
املسامهة يف بناء وتطوير منظمات مهنية حماسبية قوية ومنشآت حماسبية، والوصول اىل ممارسات حماسبية عالية اجلودة مـن   )2(

 .قبل احملاسبني يف القطاع العام
 .الت العلمية واملهنية هلمرفع  سوية ومستوى احملاسبني يف القطاع العام من خالل التأكيد على احلدود الدنيا من املؤه  )3(
 .ابداء الرأي يف القضايا احملاسبية يف القطاع العام من واقع اخلربة احملاسبية املالئمة )4(
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، وذلـك كجهـة   IPSASBولتنفيذ هذه املهام فقد قام احتاد احملاسبني الدوليني بتأسيس جملس معايري احملاسبة يف القطاع العام 
  .دولية يف القطاع العام ولكن حتت اشراف وتوجيهات االحتادمستقلة واضعة ملعايري احملاسبة ال

  

IPSASB
6

 
اجلهة اليت مت ختصيصها دوليا من قبل  احتاد احملاسبني الـدوليني    IPSASBاذن، فيعترب جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

 مسؤولية اصدار وتطوير معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام، وكافة االدلة واملنشورات األخرى  لتمكني منشآت القطاع العـام  لتويل
مبـا  يف دول العامل  من فهم وتطبيق هذه املعايري للتمكن من اعداد التقارير املالية ذات االغراض العامة اليت تلخص النشاط املايل العام، 

ة وشفافية التقارير اليت تصدر عن مؤسسات القطاع العام لتزويدها  معلومات يستند اليها أصـحاب القـرار يف االدارات   يكفل جود
  .احلكومية وأصحاب العالقة

يدعم توفري االتساق الدويل بني معايري احملاسبة الدولية الواجبـة   IPSASBويف سبيل ذلك فإن جملس معايري احملاسبة للقطاع العام 
بيق، كذلك يدعم االتساق الدويل بني القواعد واألسس  احملاسبية واالحصائية العداد التقارير املالية، وأخريا التأكيد علـى تـويف    التط

الرضا والقبول العام حول معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام واملنشورات الصادرة عن الس من خالل املسامهة العامـة يف التعليـق   
  .عرض املعايري وتقدمي اي توصيات من شأا رفع سوية هذه املعايري واملنشورات على مسودات

ت وميكن تعريف القطاع العام بأنه يعين احلكومات الوطنية واالقليمية واحمللية ، اضافة إىل املصانع احلكومية، اما التقـارير املاليـة ذا  
ا مقابلة احتياجات املستخدمني الذين ال ميكنهم طلب تقـارير ومعلومـات   االغراض العامة فهي التقارير املالية اليت يكون القصد منه

 .خاصة م من مؤسسات القطاع العام
  أمثلة على حكومات القطاع العام): 1(مثال 

  كاحلكومات اليت متثل السلطة التنفيذية على مستوى الدولة ، مثل احلكومة االردنية:  احلكومات الوطنية
حلكومات اليت متثل السلطة التنفيذية جلزء من الدولة، مثل حكومة والية معينة يف الواليات املتحدة وحكومة امارة كا: احلكومات االقليمية

  .معينة يف دولة االمارات العربية املتحدة
  . كاجلهات اليت متثل الدولة يف مدينة أو قرية معينة، كاحملافظة واملتصرفية والقضاء والبلدية: احلكومات احمللية
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  :باصدار ما يلي IPSASBويقوم جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

ليـة ذات  كمعايري جيب تطبيقها من قبل اعضاء املهنة لغايات اعـداد التقـارير املا   IPSASsمعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام . 1
املتعلق باألدوات  IPSAS15معياراً كلها سارية ما عدا املعيار  32األغراض العامة من قبل منشآت القطاع العام، وقد صدر منها 

واملتلعـق   IPSAS 30العـرض، و : واملتعلق باألدوات املاليـة  IPSAS 28العرض واالفصاح، والذي حل حمله املعياران : املالية
 .هذه املعايري) 1(فصاح، ويتضمن امللحق رقم اال: باألدوات املالية

واليت تزود بأدلة متثل  RPGsواليت يتم اختصارها بـ  Recommended Practice Guidelinesادلة املمارسات املوصى ا . 2
املعيـار،  أفضل املمارسات يف منشآت القطاع العام وتشجع على اتباعها وتطبيقها، ويأيت عرض دليل التطبيق مباشرة بعد عـرض  

  .وتعترب جزء منه
دراسات لتوفري النصائح يف قضايا التقارير املالية يف القطاع العام، وتستند اىل دراسة افضل املمارسات واألساليب األكثر فعاليـة  . 3

 .للتعامل مع القضايا ذات العالقة
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املايل يف القطاع العـام ، وـدف إىل التزويـد     أوراق واحباث أخرى للتزويد مبعلومات تساهم يف زيادة املعرفة بقضايا االبالغ. 4
مبعلومات جديدة او حتديث النظر إىل هذه املعايري ، ومن أمثلة ذلك املقابالت، املسح بواسطة االستبيانات،  التجارب، احلـاالت  

 .العملية والتحليلية
 

IFRSs
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، علـى  IPSASsيف اصدار معايري احملاسبة الدولية للقطاع العـام   IPSASBري احملاسبة الدولية للقطاع العام يعتمد جملس معاي

، وتتضمن معايري التقـارير املاليـة الدوليـة    IASBالصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  IFRSsمعايري التقارير املالية الدولية 
  :االصدارات التالية

وقـد  ) IFRSs(ويرمز هلا اختصاراً بـ  International Financial Accounting Standardsير املالية الدولية معايري التقار. 1
إىل هذه املعـايري، وهـذه    IFRSs، وينصرف املعىن الضيق ملعايري التقارير املالية الدولية 1/9/2014معياراً لغاية  15صدر منها 

والذي سيحل حمل املعيار األكثـر جـدالً     املتعلق باألدوات املالية  IFRS 9 ء املعيار، باستثنا1/1/2014املعايري كلها سارية يف 
IAS 39 واملعيار  1/1/2018اعتباراً من ليبدأ  سريانه عدة مرات حيث مت تأجيل  ،املتعلق باألدوات املالية ،IFRS 14  املتعلق

واملتعلق بااليرادات من العقود مع   IFRS 15، واملعيار 1/1/2016باحلسابات النظامية املؤجلة الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 
املتعلق بااليراد، اضافة إىل تفسريات عدة، حيث  IAS 18املتعلق بعقود البناء، واملعيار  IAS 11العمالء والذي سيحل حمل املعيار 

 .1/1/2017سيبدأ سريانه اعتباراً من 
، وكانت تتوىل إصـدارها  )IASs(ويرمز هلا اختصاراً بـ International Accounting Standardsمعايري احملاسبة الدولية .  2

قبل ) IASC( ويرمز هلا اختصاراً بـ  International Accounting Standards Committee جلنة معايري احملاسبة الدولية 
، مث متّ دمج بعض 2000لغاية اية عام  اراًمعي 41، حيث أصدرت اللجنة IASBأن يتم استبداهلا مبجلس معايري احملاسبة الدولية 

 .1/9/2014لغاية ة ساري معياراً 28املعايري يف معايري أخرى وإلغاء أخرى فاخنفض عددها إىل 
 International Financial Reportingالتفسريات اليت تصدر عن جلنـة تفسـريات معـايري التقـارير املاليـة الدوليـة       . 3 

Interpretation Committee   ويرمز هلا اختصاراً بـ)IFRIC( مت سحب 1/9/2014تفسريا لغاية  21، وقد صدر منها ،
 .تاريخذلك الحتى يةمنها وال تزال الباقية سارثالث تفسريات 

ويرمـز هلـا    Standing Interpretation Committeeالتفسريات اليت صدرت عن جلنة تفسريات معايري احملاسبة الدوليـة  . 4 
وال يـزال   ،يف املعايري ذات العالقة تفسرياً 24، مت دمج 2000تفسريا لغاية اية عام  34، وقد صدر منها )SIC(ـ اختصاراً ب

 .1/9/2014سارية حىت  تفسريات 10
  Reportingترمجة ): 1(وجهة نظر 
لذي يدلّ على وجود واستمرارية فهي املضارع املستمر ا Reportingتقرير كاسم وفعلها قرر يقرر ، أما كلمة  Reportتعين كلمة 

معايري التقارير  International Financial Reporting Standardsاحلدث، وتعين قدم أو أعد تقريراً، وبذلك فقد متت ترمجة 
االبالغ املايل الدولية، املالية الدولية حسب رأي املؤلف، وكذلك متّت ترمجتها املعايري الدولية العداد التقارير املالية، وترمجت أيضا معايري 

إىل تقرير، فنقول قدم تقريراً، وقرر تقريراّ، فاألوىل اسم والثانية  Reportوالترمجة األخرية بسبب تساوي االسم واملصدر عند ترمجة كلمة 
مصدر أبلغ ابالغاً، ولو مصدر، ولتجنب هذه الشبهة مت استخدام لفظ االبالغ، الختالف االسم عن املصدر، فنقول لالسم قدم بالغاً، ولل

در هو ما مت كان مصدر قرر ليس كامسها لتمت ترمجة املصطلح السابق إىل معايري التقرير املايل الدولية، والتقرير يعين قرر تقريراً، أي أن املص
  .استخدامه

  .وقد يتم أحيانا استخدام لفظ االبالغ لتوضيح الصياغة وجتنب االرباك



 تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام كحد أدىن لضبط املال العام 
 

 
 - 18 - 


9

 
اجلهة اليت مت ختصيصها دوليا من قبل  احتاد احملاسبني الدوليني لتويل  IPSASBفيعترب جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

خرى  لتمكني منشآت القطـاع العـام يف   مسؤولية اصدار وتطوير معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام، وكافة االدلة واملنشورات األ
 دول العامل  من فهم وتطبيق هذه املعايري للتمكن من اعداد التقارير املالية ذات االغراض العامة اليت تلخص النشاط املايل العـام، مبـا  

القـرار يف االدارات  يكفل جودة وشفافية التقارير اليت تصدر عن مؤسسات القطاع العام لتزويدها  معلومات يستند اليها أصـحاب  
  .احلكومية وأصحاب العالقة

يدعم توفري االتساق الدويل بني معايري احملاسبة الدولية الواجبة  IPSASBويف سبيل ذلك فإن جملس معايري احملاسبة للقطاع العام 
ملالية، وأخريا التأكيد علـى تـويف    التطبيق، كذلك يدعم االتساق الدويل بني القواعد واألسس  احملاسبية واالحصائية العداد التقارير ا

الرضا والقبول العام حول معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام واملنشورات الصادرة عن الس من خالل املسامهة العامـة يف التعليـق   
  .على مسودات عرض املعايري وتقدمي اي توصيات من شأا رفع سوية هذه املعايري واملنشورات

قطاع العام بأنه يعين احلكومات الوطنية واالقليمية واحمللية ، اضافة إىل املصانع احلكومية، اما التقارير املالية ذات وميكن تعريف ال
االغراض العامة فهي التقارير املالية اليت يكون القصد منها مقابلة احتياجات املستخدمني الذين ال ميكنهم طلب تقـارير ومعلومـات   

 .اع العامخاصة م من مؤسسات القط
  أمثلة على حكومات القطاع العام): 1(مثال 

  كاحلكومات اليت متثل السلطة التنفيذية على مستوى الدولة ، مثل احلكومة االردنية:  احلكومات الوطنية
تحدة وحكومة امارة كاحلكومات اليت متثل السلطة التنفيذية جلزء من الدولة، مثل حكومة والية معينة يف الواليات امل: احلكومات االقليمية

  .معينة يف دولة االمارات العربية املتحدة
  . كاجلهات اليت متثل الدولة يف مدينة أو قرية معينة، كاحملافظة واملتصرفية والقضاء والبلدية: احلكومات احمللية

 


10

 
  :احملاسبة الدولية للقطاع العام باصدار ما يليويقوم جملس معايري 

كمعايري جيب تطبيقها من قبل اعضاء املهنة لغايات اعداد التقارير املالية ذات  IPSASمعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام  )1(
  .األغراض العامة من قبل منشآت القطاع العام

والـيت تـزود    RPGsواليت يتم اختصارها بـ  Recommended Practice Guidelinesادلة املمارسات املوصى ا  )2(
 .بأدلة اليت متثل أفضل املمارسات يف منشآت القطاع العام وتشجع على اتباعها وتطبيقها

دراسات لتوفري النصائح يف قضايا التقارير املالية يف القطاع العام، وتستند اىل دراسة افضل املماسرات األسـاليب األكثـر    )3(
 .القضايا ذات العالقةفعالية للتعامل مع 

أوراق واحباث أخرى للتزويد مبعلومات تساهم يف زيادة املعرفة بقضايا االبالغ املايل يف القطاع العام ، ودف إىل التزويد   )4(
مبعلومات جيددة او حتديث النظر إىل هذه املعايري ، ومن أمثلة ذلك املقابالت، املسح بواسطة االسـتبيانات،  التجـارب،   

 .العملية والتحليليةاحلاالت 
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 :ويضم الس يف عضويته ما يلي: IPSASعضوية جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام . 1

  .بناء على توصية جلنة التعيني يف االحتاد IFACحاسبني الرئيس ونائبه واللذين يتم تعيينهما من قبل االحتاد الدويل للم. أ 
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مثانية عشر عضوا ، حيث يتم تعيني مخسة عشر عضوا من اجلهات التابعة لالحتاد، وثالثة كأعضاء عامني ميثلون اوسع شرحية . ب
 .للمصلحة العامة وميكن ان يكونوا ايضا من اجلهات التابعة لالحتاد

  IPSASBينهم من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام مراقبني وممثلني ميكن تعي. ج
تكون فترة التعيني ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد كحد اعلى لثالث سنوات اخرى ، مع نقل ثلـث االعضـاء   و: فترة التعيني .2

او دورتني، مع امكانية تعيينه لفتـرة  سنويا، اما الرئيس فتبلغ مدة تعيينه القصوى تسع سنوات مبا فيها عضويته يف الس لدورة 
 .أي ملدة ثالث سنوات أخرى –استثنائية رابعة 

عضوا على األقل سواء كان ذلك باحلضـور الشخصـي أو بوسـائل     12تعقد االجتماعات بأغلبية : نصاب عقد االجتماعات. 3
  .االجتماع األخرى كالروابط السلكية
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  :أما عن دورة اصدار املعايري فتتم كالتايل

او دليـل   IPSASوحتمل رقما متسلسال لكل معيـار   EDويرمز اليها بـ  Exposure Draftيتم اصدار مسودة عرض . 1
RPG للتعليق العام. 

ميكن يف بعض األحيان طلب استشـارة قبـل    RPGsاو أدلة  IPSASsوعند تعديل معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام  .2
 وضع املعيار أو التعديل حيز التنفيذ

 .يتم أخذ الردود على مسودات العرض واالستشارات بعني االعتبار قبل اصدار املعيار أو الدليل أو تعديلهما .3
جملـس  : ايري واالدلة، ومن أمثلة هذه اجلهـات  يتم التعاون مع كافة اجلهات الوطنية الواضعة للمعايري يف اعداد واصدار املع .4

 . IASBمعايري احملاسبة الدولية 
يتم االعالن عن املعايري واالدلة وتعديالا ويتم التعاون يف هذا اال مع كافة اجلهات الوطنية املخولـة كـوزارات املاليـة     .5

 .واخلزانة وغريها على مستوى دول العامل كافة
 IPSASBني اجلهات احلكومية وجملس التعاون ب): 2(وجهة نظر 

  :هي اجلهات التالية IPSASBان اجلهات الرمسية املعنية يف الدولة للتعاون مع جملس 
  وزارة املالية  كمسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات املالية. 
  البنك املركزي كمسؤول عن وضع وتنفيذ السيسات النقدي. 
 ال العام ومنع هدرهديوان احملاسبة كمسؤول عن التدقيق على امل.  

 
 

IPSASs 
موحدة على مستوى دول العامل لو مل يكن هلذا التطبيق املوحـد مزايـاه   للقطاع العام دولية  حماسبيةمل يكن ليتم تطبيق معايري 

  :نحو التايلوفوائده، وميكن التعرف على هذه املزايا على ال
بتطبيق ذات املعايري واألسس احملاسبية بغـض   مؤسسات القطاع العامويعين ذلك قيام :  Harmonisationالتناسق والتناغم  .1

النظر عن جنسيتها، متجاوزة بذلك احلدود اجلغرافية والسياسية، مما يعين توحيد األسس والقواعد اليت تتم على أساسها املعاجلات 
بصـورة متماثلـة وموحـدة، وبعبـارة أخـرى تـدويل         ملؤسسات القطاع العـام املالية  املعلوماتايل إظهار احملاسبية، وبالت

Internationalization املمارسات احملاسبية والتدقيقية. 
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ـ ونظرا لتوحيد أسس وطرق املعاجلات احملاسبية فإن النتيجة املباشرة هي قابليـة  :  Comparabilityقابلية املقارنة  .2  اتاملعلوم
، واملفاضلة على أسس واضحة بعيـدا عـن   Stakeholdersاملالية اليت أعدت على هذا النحو للمقارنة من قبل أصحاب العالقة 

نـاء  االجتهاد واالرجتالية، وبالتايل ترشيد عملية اختاذ القرارات املرتكزة على املعلومات احملاسبية املتماثلة، واملفاضلة بني البدائل ب
 .وواضحةعلى أسس سليمة 

الدوليـة للقطـاع   املالية ،األوىل استناداً إىل معايري احملاسبة  معلوماماقامتا بإعداد حمافظتني أو بلديتني افترض أن : قابلية املقارنة): 2(مثال 
 للمحـافظتني أو البلـديتني  لية املا املعلومات املالية، فال ميكن إجراء املقارنة بني حملية خمتلفة والثانية استناداً إىل معايري ،IPSASs العام 

  . الختالف أسس إعدادمها
فالعامل الذي نعيش أصبح صغرياً لتطور وسائل االتصـال  :  Requirements of Globalisationمواكبة متطلبات العوملة  .3

ات ذات احلجـم  وازدياد عمليات التبادل بني الدول واتساع حجم التكتالت السياسية واالقتصادية، واالعتماد على االقتصـادي 
الكبري إضافة إىل انتشار الشركات متعددة اجلنسيات، وانتشار املنظمات املهنية العاملية اليت تعىن بتنسيق األمور على مستوى دويل 

 اليتاملختلفة فيما يتعلق مبوضوع معني كمنظمة التجارة العاملية ومنظمة اجلمارك العاملية ومنظمة الصحة العاملية وكذلك املنظمات 
بإنشاء منظمة مهنية تعىن بشؤون احملاسـبة  يف القطاع العام أن تطال العوملة مهنة احملاسبة  تتبع األمم املتحدة، كل ذلك كان ال بد

 .على مستوى عاملي، لالستفادة قدر اإلمكان من مزايا العوملة واالبتعاد عن شبح خماطرها الرهيب
،  IPSASs للقطاع العـام  الدولية احملاسبة الدول تنص صراحة على تطبيق معايريحيث أن كثريا من : تلبية املتطلبات القانونية .4

تسعى إىل حتقيق وجودها وحتقيق الفعالية والكفاءة على املستوى الوطين إال االنصياع  حكومة وطنية او حملية او اقليميةوال متلك 
 .إىل القانون

ال ميكن أن تعتمد على نفسها دون غريها،  احلكوماتحيث أن : احلدود تلبية متطلبات املمولني احملليني والدوليني خارج نطاق .5
أن تقوم مبنح قـروض   الدولية كالبنك الدويل فقد حتتاج إىل ممولني للتوسع يف عملياا ونشاطاا، وال ميكن للمؤسسات التمويلية

إال يف ضوء دراسة وال ميكن أن تكون هذه الدراسـة إال يف  اءها املايلوأد اليت حتتاج إىل متويل للحكوماتاملالية  للمواقف وافية ،
مالية قد أعدت وفقا ملعايري حماسبية دولية موحدة، أضف إىل ذلك أن املفاضلة بني املؤسسات التمويلية قد ختطت  معلوماتضوء 

فإن تطبيـق معـايري   احلدود السياسية واجلغرافية وذلك للبحث عن التمويل منخفض التكلفة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
 .بفاعلية أكثر على املستوى العاملي بالنسبة للمستثمرين واملمولني توجيه املخصصات حماسبية دولية موحدة يؤدي إىل 

املالية اليت تعد على أسس خمتلفة ال ميكـن   املعلوماتإذ أن : قابلية الفهم وإمكانية وجود تصور موحد ومشترك للقوائم املالية .6
املالية علـى غرارهـا، وبالتـايل     املعلوماتا، ويتطلب ذلك مزيدا من التوضيح واإلفصاح عن األسس اليت أعدت فهمها وقراء

تزويـد  ب املتعلـق املالية املعلومات املالية وعدم صالحيتها الختاذ القرارات، وهذا يتناىف مع اهلدف الرئيس من  املعلوماتغموض 
 .ساعدم يف اختاذ قرارات رشيدة وعقالنيةأصحاب العالقة مبعلومات موثوقة ومالئمة مل

وهذا ينطبق على كافة املواضيع اليت تطرقت هلـا معـايري احملاسـبة     :أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العاملية املشتركةإجياد  .7
لعامل يف مواجهة ، حيث أن العامل يصغر يوما بعد يوم بفعل الثورة يف االتصاالت، وتكاتف دول اIPSASsالدولية للقطاع العام 

كثري من القضايا املصريية املشتركة، كما حصل أخريا يف مواجهة األزمة املالية العاملية، واخلطوات التصحيحية اليت مت اختاذها على 
مستوى دول العامل كافة، إضافة إىل ما نشهده حاليا من حماربة االرهاب والتصرف ازاء األموال الداعمة له بتجميـدها وضـبط   

يالت املالية ووجود تصورات مشتركة جلميع دول العامل حول االجراءات املالية اليت جيب اختاذها من قبل احلكومات لوضع التحو
 .الربوتوكوالت العاملية موضع التنفيذ مبا حيقق السالم العاملي
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يتم وضعها من قبل حيث أن هذه املعايري ، IPSASsاملعدة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام زيادة جودة املعلومات املالية .8
يف القطاع العام، كذلك فمن شأن االسلوب املتبع يف اصدار هذه املعايري وخاصة التعليق على مسودات العرض  خرباء يف احملاسبة

ية اليت تتضـمنها  واالستشارات املتاح لكل من يرغب يف ذلك على مستوى كافة دول العامل، اغناء املعرفة العلمية احملاسبية واملال
هـا  املعايري، مما ينتج عنه الوصول اىل معايري عالية اجلودة، وينعكس بالتايل على جودة املعلومات احملاسبية العالية اليت مت الوصول الي

 .بتطبيق هذه املعايري
قدية، توجب التنسـيق فيمـا   فتربز إىل أرض الواقع تكتالت سياسية اقتصادية مالية ن: زيادة مستوى التنسيق واالتساق العامليني .9

بينها يف كثري من القضايا اليت م التكتل، كما هو حال االحتاد االورويب، الذي وصل غلى درجة متقدمة من التنسيق ليس فقـط  
على مستوى احلكومات، بل على مستوى القطاعات اخلاصة، فهو اآلن يشهد وجـود عملـة نقديـة موحـدة، وتوجيهـات      

Directives  معظم القضايا االقتصادية واملالية واحملاسبية، وتلعب املنظمات األممية دورا بارزا يف حنقيـق االتسـاق   على مستوى
 .والتنسيق العامليني، وما وجود معايري حماسبية دولية للقطاع العام إال لتعزيز هذا التنسيق واالتساق

وصول إىل درجة عالية من الشـفافية حبيـث تعـرض    وما ترنو إليه احلكومات هو ال: حتقيق الشفافية واملصداقية والعدالة .10
و املعلومات املالية املركز املايل واألداء املايل وكيفية التصرف بالتدفقات النقدية يف منشآت القطاع العام،  دومنا مواربة أو خداع أ

ملالية، ويؤيد ذلك أو ينفيه التغذيـة  زيادة أونقصان، وال ميكن حتقيق ذلك إال مبعرفة األسس اليت مت على غرارها اعداد املعلومات ا
الراجعة من أصحاب العالقة عن مدى االستفادة من املعلومات املالية املنشورة يف ترشيد ما مت اختاذه من قرارات، كذلك موثوقية 

دة من عمليـة وضـع   املعلومات وعدالتها ومصداقيتها يف متثيل الواقع املايل للمنشآت احلكومية، مبا يؤدي إىل حتقيق الغاية املشنو
 .معايري حماسبية للقطاع العام وهي املساءلة واحملاسبة، والوقوف على حقيقة مستويات الفساد وتربير املديونية العالية

فاألساس النقدي كما سيتم التطرق إليه فيما بعد، قد أدى تطبيقه إىل وجود كـثري   :التخلص من عيوب األساس النقدي .11
اصة فيما يتعلق بضعف الرقابة على املال العام، حيث تنتهي العالقة بالنفقات عند صرفها، بـالرغم  من السلبيات واملساوىء، وخ

من أن معظم االنفاق ينتج عنه موجودات وأصول رأمسالية تغيب الرقابة عنها ليست احملاسبية و املاليـة فحسـب، بـل حـىت     
تضـع بـذلك احلكومـات     IPSASs الدولية للقطاع العـام  االحصائية، مما ينتج عنه ضياع وهدر للموارد، ومعايري احملاسبة

ومسؤوليها أمام حقيقة هامة بالتعامل مع املال العام بذات الطريقة اليت يتعامل فيها القطاع اخلاص مع أمواله، فملكية املال العـام  
 .تؤول للشعوب واحلكومات تشرف عليه وتنفقه وتتعامل معه نيابة عن الشعوب

  

IPSASs 
قد تأثرت إىل حـد كـبري    IPSASsللقطاع العام الدولية  احملاسبة لعله من وجهة النظر اليت متت اإلشارة إليها من أن معايري 

رجت من نطاق حدود البلدين إىل كـثري  بوجهيت النظر األمريكية والربيطانية باعتبار سبقهما لوضع معايري حماسبية حملية خاصة ما خ
من الدول اليت ليس لديها معايري حماسبية خاصة ا، مما يؤدي إىل وجود بعض احملددات اليت تقيد تطبيق املعـايري احملاسـبية الدوليـة،    

  :وميكن إدراجها فيما يلي
ـ مستوى دول العامل الختالف البيئة الـيت  بالكامل على  IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة عدم إمكانية تطبيق معايري .1 تم ي

 للقطـاع العـام   الدوليـة  احملاسبة املعايري، حيث كما سبق وأن متت اإلشارة إليه فإن معايريهذه أخذها بعني االعتبار عند وضع 
IPSASs  ستويات عالية مـن  ، واليت وصلت اىل ميف الدول املتقدمة يف القطاع العام يف الغالب موجهة إىل تنظيم مهنة احملاسبة

الشفافية واملساءلة واحملاسبة فيما يتعلق باستخدام املال العام وحسن توجيهه، واألمر يكون خمتلفا كثريا يف الدول النامية باعتبـار  
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 غياب املؤسسية واحملاسبة واملساءلة وكثرة اوجه هدر املوارد العامة واالستهانة باملال العام واتساع فجوة الفسـاد بـني الـدول   
 .املتقدمة والدول النامية، اضافة إىل توجيه االنفاق يف الغالب اىل االنفاق العسكري

للقوانني يف الدول املطبقة أو األنظمة والتشريعات والتعليمات والبالغات اليت  يتطلب تطبيق بعض املعايري احملاسبية الدولية تعديالً .2
تعلق بوضع وتعديل القوانني، واملراحل التشريعية اليت يتطلبـها وضـع أو   اجلانب السيادي امل: تصدر مبوجبها، ولذلك حماذير منها

 معـايري تعديل القوانني، أضف إىل ذلك إىل أنه ميكن يف بعض األحيان عدم إمكانية استيعاب القوانني للتعديالت اليت تتم علـى  
املتعلـق   IPSAS 25املعيار بال فيما يتعلق الختالف اإلجراءات السائدة، كما هو احل IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة

 .مبنافع املوظفني
تغري وتطور الظروف احمليطة واملتعلقة باملواضيع اليت دائمة التغيري وذلك بسبب  IPSASs للقطاع العام الدوليةاحملاسبة معايري إن  .3

ىل جهود املنظرين يف احملاسبة، وأمر آخـر يتعلـق   ، والتغذية العكسية اليت تظهر بعد تطبيق املعايري، إضافة إاصدرت املعايري بشأا
بالظروف واملستجدات والصعوبات اليت تتولد وتظهر عند تطبيق املعايري، إضافة إىل التطور املستمر يف البيئة االقتصادية، وأخـريا  

دم إمكانية اإلحاطة بكل ما يتعلق فإن املعايري من صنع البشر ويعتريها ما يعتري البشر من قصور النظرة العلمية الثاقبة أحيانا، وع
 . ا عملية مستمرة دائمة التغيريجند أIPSASs  للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريوإذا مت النظر إىل  مبستقبل املعايري،

ـ   .4  معـايري م اختالف مستوى التعليم بني الدول املطبقة للمعايري، ففي حني ال يكون األمر صعبا للمطبقني يف الدول املتقدمـة لفه
، جند أن األمر ليس من السهولة مبكان للمطبقني يف الدول النامية، أضف إىل ذلك اعتبار  IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة

إىل عديد من اللغات كون وضعها يتم باللغة  IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايرياللغة حيث تبذل جهود كبرية لترمجة 
 .االجنليزية 

يف وضع املعايري احملاسـبية الدوليـة    IPSASB للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريالضغوطات السياسية اليت متارس على جملس  .5
  .وتعديلها، فال ميكن أن تبقى مهنة احملاسبة مبعزل عن خضم التطورات والضغوطات السياسية

وذلـك   IPSASs للقطـاع العـام   الدولية احملاسبة معايريتطبيق عدم توفر النية واجلدية لدى احلكومات والسلطات احلاكمة ب  .6
 .ألسباب تتعلق بتغييب املؤسيية املقصودة من اجل التصرف باملال العام وفق االهواء واألمزجة

وهـي   – ، وهذا التطور نابع من التطور املستمر ملصدر هذه املعايريIPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبةالتطور املستمر ملعايري  .7
إلغاء ، وتعديل املعاييكأشكاال عديدة  IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة ويأخذ التطور املستمر يف معايري، --IFRSمعايري 

دمج بعض املعـايري  ، ودمج التفسريات يف املعايري، وإلغاء بعض املمارسات احملاسبية، وتعديل التعريفات، و بعض البدائل احملاسبية
فصل املعيار إىل أكثر من ، وإلغاء بعض املعايري مبعايري الحقة ، وسحب بعض املعايري، وعض لوجود عامل مشترك بينهاببعضها الب

 .معيار
املستوى العلمي واملهين املرتفع حملتويات املعايري، حيث أا تصدر عن خرباء يف احملاسبة، وليس من السهولة فهمها، حيـث أـا    .8

ى وتدريبا مكثفا من قبل مؤهلني للتدريب عليها، ليتسىن فهمها بداية قبل تطبيقهـا، وإال فـإن عـدم    تتطلب تأهيال عايل املستو
فهمها أو اللبس يف فهمها قد يؤدي إىل تشويه وحتريف يف خمرجات األنظمة احملاسبية احلكومية، اضافة إىل أن تطبيقها يتطلب نقلة 

بة وفقا ملعايري احملاسبة يف القطاع العام، عالوة ما ميكن أن يبديه املسـتفيدون مـن   نوعية من احملاسبة احلكومية التقليدية إىل احملاس
 . عدم وجود هذه املعايري من مقاومة لتطبيقها

اختالف البيئات وأنظمة احلياة السياسية يف الدول املتقدمة عنها يف الدول النامية، ففي حني جند أن هناك كثري من العوامل الـيت   .9
، كالديومقرطية وجدية املساءلة وأنظمة الرقابة الصارمة IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريى تطبيق تساعد وتشجع عل

واملؤسسية العالية ودور السلطة التشريعية اليت يفترض أن تتبىن هي تطبيق هذه املعايري باعتبار دورها الرقايب على احلكومـة مـن   
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تفتيش، إضافة إىل اختالف ثقافة التعامل مع املال العام واحلزم وغري ذلك من العوامـل، الـيت   خالل دوواين احملاسبة والرقابة وال
، األمر الذي تفتقر إليـه الـدول   IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريتشكل يف جمموعها بيئة مناسبة ومالئمة لتطبيق 

 .النامية الذي تستهني بنظرا للمال العام وتوجيهه إىل مصارف  ال يوجد للسطة التشعرعيعة أدىن رقابة عليها
، باعتبار هذه املعايري ما مت االستناد إليه عنـد  IFRSsعدم أخذ كافة التعديالت اليت تتم على معايري التقارير املالية الدولية  .10

، فهناك كثري من التعديالت اليت متت على معايري التقارير املاليـة الدوليـة   IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايرير اصدا
IFRSs   للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريومل يتم عكسها يف IPSASs   ولعل من ابرزها ما يتعلق بالقيمة العادلة الـيت ورد ،

املتعلق بقياس القيمـة   IFRS 13عايري، ولكن مل يتم اخذ التعديل الذي مت على التعريف بعد صدور املعيار تعريفها يف كثري من امل
القيمة اليت ميكن استالمها نتيجة بيع األصل أو دفعها لتحويل االلتزام مبوجب عمليـة  "العادلة حيث مت تعريف القيمة العادلة بأا 
 للقطاع العام الدولية احملاسبة معايري، بينما التعريف الذي ال يزال يتم تداوله يف "القياس منتظمة بني مشاركني يف السوق يف تاريخ

IPSASs  القيمة العادلة هي القيمة اليت ميكن احلصول عليها من بيع األصل أو دفعها لسداد االلتزام بني أطراف راغبـة  "هو أن
موضع تساءل هام بالنص  IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة ريمعاي، وهذا يضع "مبوجب عملية تبادلية حقيقية وذوي معرفة

 .IFRSsصراحة على أن هذه املعايري مستقاة من معايري التقارير املالية الدولية 
  

IPSASs 
ري استناداً إىل يتتميز باملرونة وقابلية التعديل والتغ IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايرين كما سبق ومتت االشارة اليه أ

يف  القطـاع العـام  ساحة  يفالتغري يف الظروف االقتصادية، فوضع املعايري وحتديثها عبارة عن عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات 
ادية باعتبار احملاسبة جزء ال يتجزأ منها، فهي إذن بعيدة عن اجلمـود  البيئة الدولية وتواكب التغريات والتطورات على الساحة االقتص

  .شأا يف ذلك شأن مواضيع العلوم اإلنسانية األخرى
نتيجة للتعديالت يف مصدر هذه املعايري  IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريكذلك ففي كثري من األحيان يأيت تعديل 

 معـايري إال أن وترية التعديالت يف املعايري األخرية أسرع بكثري من وترية التعـديالت يف   IFRSsية الدولية وهي معايري التقارير املال
  .IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة

  :عديدة ميكن إدراجها فيما يلي  أشكاالً IPSASs للقطاع العام الدولية احملاسبة معايريويأخذ التطور املستمر يف 
 :والتعديل كما متت االشارة إليه عملية مستمرة، تأخذ صورا وأشكاال متعددة ، ومنها: ريتعديل املعاي .1

مثال الـذي يتعلـق    IPSAS1اليت تتم على املعايري، كما حصل ملعظم املعايري، فاملعيار  التحسينات والتحدثيات السنوية  .أ 
مرتان يف شهر نوفمرب فيما يتعلق  2010يف السنوات  بعرض القوائم املالية فقد مت تعديله بالتحديثات السنوية أكثر من مرة،

 . أ /153، 82، 80،  79د ، ويف يناير فيما يتعلق بالفقرات /153،  82، 80بالفقرات 
املتعلق بآثـار   IPSA4للمعايري ونصوصها باعتبار املستجدات ووجوب أخذها باحلسبان، كما حدث للمعيار  املراجعات  .ب 

 .2008وعام  2000ة األجنبية عام التغريات يف أسعار صرف العمل
بعض الفقرات اليت ختص مواضيع يف املعايري مل يتم التطرق إليها، وهذا األمر حدث لكافة املعاير ومن أمثلتها اضـافة   اضافة  .ج 

 .؟ب85أ، /85أ، /84أ، /20: املتعلق باالجيارات IPSAS 13الفقرات التالية للمعيار 
املتعلق باالفصـاح عـن    IPSAS22ضا هذا حيدث يف كل املعايري كما حدث للمعيار بعض الفقرات من املعايري، وأي الغاء  .د 

 .املعلومات املالية عن القطاع احلكومي العام، حيث الغيت الفقرة املتعلق باملقدمة من املعيار
 :وتتعلق بالتعديالت والتحديثات بكثري من األمور اليت تتضمنها املعايري ومن أمثلتها  .ه 
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 ل احملاسبيةإلغاء بعض البدائ. 
  تعديل التعريفات.  
  إلغاء بعض املمارسات احملاسبية. 

 .دمج النصوص اهلامة يف أدلة العمل يف املعايري باعتبار أن املعايري أقوى من أدلة العمل .2
مت  العرض واالفصاح، حيـث : املتعلق باألدوات املالية IPSAS 15كما حصل يف املعيار :  إلغاء بعض املعايري مبعايري الحقة .3

واملعلق بـاألدوات   IPSAS 30العرض، واملعيار : ومت ختصيص لألدوات املالية IPSAS 28املعيار : الغاءه مبوجب املعيارين 
 االفصاح: املالية

العرض واالفصاح، حيث مت فصله : املتعلق باألدوات املالية IPSAS15كما حصل يف املعيار ، فصل املعيار إىل أكثر من معيار .4
: واملعلـق بـاألدوات املاليـة    IPSAS 30العرض، واملعيار : ومت ختصيص لألدوات املالية IPSAS 28املعيار : إىل معيارين 

 االفصاح
 

Accounting Bases 

اسبية، أي اىل توقيت االعتراف تتعدد األسس احملاسبية لالثبات باختالف النظرة إىل كيفية ربط االيرادات واملصروفات بالفترة احمل
تدور مجيعها حـول  و ،ثالثة الثبات االيرادات واملصروفاتبااليراد املكتسب واملصروف الذي يتم حتمله، حيث يتم استخدام أسساً 

وهذه األسس من ناحية أخرى، اليت يتم القبض والدفع فيها  احملاسبيةالعالقة بني قبض االيرادات ودفع املصروفات من ناحية والفترة 
   -:الثالثة هي 

   Cash Basisاالساس النقدي -1
   Accrual Basisأساس االستحقاق -2
   Modified Basisاألساس املعدل -3

   .وسيتم تناوهلا بعد التطرق اليها بعد دراسة أمهية النقدية، حيث أن النظرة اليها هي أساس التفريق بني األسس الثالثة
  أمهية النقدية. 1

  :راء بكيفية النظر إىل أمهية النقدية، وميكن امجال ذلك فيما يليتتعدد اآل
تنطلق األمهية القصوى للنقدية باعتبارها أساس القياس املايل واحملاسيب، والقياس يعين بأبسـط مفاهيمـه مـنح األشـياء أو       .أ 

أا متثل قيما نقدية، وبـذلك فـال   خصائصها قيمة نقدية، أي حتويل البنود واألشياء واملفاهيم إىل أرقام، مفهومة ضمنيا على 
قيمة ملا ال ميكن قياسه نقداً يف األعراف املالية واحملاسبية، ومن هنا تربز بعض االنتقادات ملهنة احملاسبة بأاٌ تغيب كـثريا مـن   

من أمهيتـها كأصـول   البنود اليت ال ميكن قياسها أو ال يوجد أعراف حماسبية مقبولة لقياسها كاملوارد البشرية مثال ، فبالرغم 
وموجودات لدى أي منشأة إال أا ال يتم االعتراف ا كأصول، إضافة اىل التقنية واملوارد غري امللموسة املولدة داخليـا، ويف  
حال القطاع العام األصول غري امللموسة املوروثة ، كذلك فيشترط للقياس موثوقيته وصحته ودقتـه، فبالرغم مـن امكانيـة   

 .نود إال أنه القياس غري املوثوق يلحقه عدم امكانية االعترافقياس بعض الب
، أي التعبري عن املعلومات املاليـة  Monitary Unitمن هنا جاء تأطري بعض املفاهيم احملاسبية املتعلق بالقياس كوحدة النقد   .ب 

عرضها عن أي معلومات مالية ، وهذه تعترب من البدهيات اليت جيب )Currency  Unit )CUواحملاسبية بوحدة نقدية معينة 
بتحديد بأي عملة هي؟، كعرض رقم معني بالدينار األردين أو الدوالر األمريكي، ومسـي هـذا املفهـوم بعملـة العـرض      

Prentational Currency  كذلك ثبات وحدة النقد، او ما يسمى بالقوة الشرائية الثابتة، واليت تعين صرف النظر عن أي ،
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البند بعد اثباا اثباتا أوليا، وهي تطبيق ألساس القياس املتعارف عليه واملقبول قبوال عاما والذي يسمى  تغريات حنصل يف قيمة
 ).Historical Cost )HCبالتكلفة التارخيية 

، أي حتويل كافة األصـول واملوجـودات اىل   Liuqidationوتعترب النقدية  أساس تقييم أي منشأة عرب ما يسمى بالتسييل   .ج 
 .تتم بذلك معظم بدايات املنشآت، وتؤول إليها ايتهانقدية، و

والنقدية هي السلعة العامة اليت ميكن ا شراء كافة السلع األخرى بعد ذهاب عصر املقايضة، أي مبادلـة السـلعة بالسـلعة      .د 
 .للصعوبات اليت تتواجهها عملية املقايضة، ألن أي سلعة أخرى ليست مقبولة قبوال عاما كالنقدية

فإن حمور العمليات املالية هي النقدية، وتبىن املوازنات واخلطط املالية باستخدامها، وال ينظر إىل أي خطـة ال ميكـن    وبذلك  .ه 
 .حتويلها نقدا مهما كانت

ولكل دولة عملتها، وبعض الدول اليت يضمها بعض االحتادات هلا عملة نقدية خاصة ا كاالحتاد األورويب الذي استطاع أن   .و 
كافة دول االحتاد وهي اليورو، إضافة إىل أن لكل عملة سعر صرف معني أمام العمـالت األخـرى، وليسـت    يصدر عملة ل

العمالت يف ذات مستوى األمهية ، بل هناك عمالت مسيطرة، كالدوالر األمريكي واليورو االورويب والني الياباين واليـوان  
دها، كذلك فإن كثريا من العمالت ال تتميز باستقرار أسـعار  الصيين، ومعلوم اقتصاديا أن أفضل سعر صرف ألي عملة يف بل

صرفها نظرا لتأثر أسعار الصرف مباشرة بأي ظروف سياسية واقتصادية، كدول األزمات والربيع العريب وخاصة اليت شهدت 
التعامل بني الدول تـتم  أو تشهد حروبا عنيفة كاللرية السورية والدينار العراقي وغريها، ونتيجة ذلك فأن االثبات احملاسيب و

 .بعملة يتوقع أن تكون عملة مستقرة
ويترافق مع كل ما تقدم وجوب تنظيم السياسات النقدية من قبل جهة تعىن بذلك، وتوالها عامليا صندوق النقـدي الـدويل     .ز 

International Monitary Fund )IMF( وحمليا أو وطنيا البنوك املركزية ،Central Banks )CB(لصـدارة  ، وحتتل ا
يف السياسات النقدية تنظيم عملية االصدار النقدي حبيث ال يتم ذلك عشوائيا، اذ جيب توفري غطاء العملة من ذهب أو عملة 
صعبة معينة بذاا أو سلة من العمالت، كذلك تنظيم سحب العملة أو ضخها يف حاالت التضخم والكساد باتباع السياسات 

 .املناسبة
 .سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا يتم بالعملة النقدية Pricingتسعري كذلك فإن ما يسمى بال  .ح 

  .وتتعدد مزايا النقود، إال أن هذه املقدمة يراها الكاتب هامة للتعرف على أسباب اتباع ما يسمى باألساس النقدي
  

 Cash basis of accountingاألساس النقدي يف احملاسبة . 2 
مبا يـتم   احملاسبيةحتميل الفترة  أو Cash Accoubtingاحملاسبة املستندة إىل األساس النقدي  ويطلق على هذا املفهوم احيانا ب

ويعىن هذا املفهوم باالعتراف بالعمليات املالية , قبضه من ايرادات أو مصروفات بغض النظر عن كوا ختص الفترة املالية أو ال ختصها 
حمور األساس النقدي يدور حول القبض والصرف أي حتقـق العمليـة   ية ، أي أن النقدية فقط وصرف النظر عن العمليات غري النقد

فبموجب هذا  ، Cash –profit Basis /Treasury Accountالنقدية ويطلق عليه أحياناً حساب اخلزانة أو قاعدة الربح النقدي 
الـيت أثـرت علـى تلـك     النقدية طة االقتصادية األساس تقوم املنشأة بتسجيل العمليات املالية خالل الفترات اليت حدثت ا األنش

، كمـا أن  قبضـها عتراف ا عنـد  يرادات يتم اإلن اإلإنه لغايات احتساب نتيجة أعمال املنشأة، فإوبشكل أكثر دقة، ف. العمليات
  .دفعهاا عند  االعترافاملصروفات يتم 

وهو ما كان مطبقـاً إىل حـد قريـب يف احملاسـبة      لعامواألساس النقدي يطبق يف كثري من ااالت كاملهن احلرة والقطاع ا 
  :احلكومية، ولذلك أسباب أو مربرات ونتائج، أما أسباب تطبيق األساس النقدي فيمكن ادراجها فيما يلي
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قصر االعتراف على العمليات النقدية املتعلقة بالقبض والدفع النقدي، أمـام اخنفـاض أمهيـة العمليـات املاليـة غـري         .أ 
عدم االلتزام بالدفع أو القبض مما حييل العمليات املاليـة غـري   : خفض هذه األمهية ألسباب عدة ، ومن أمثلتها النقدية،وتن

النقدية إىل عمليات تقترب من الومهية، ومثال ذلك عدم االلتزام بدفع املساعدات الدولية او الغاءها والـيت تؤخـذ بعـني    
اعدا كأحد مصادر التمويل ، كذلك ارتفاع نسبة تعثر الديون وعدم امكانية االعتبار عند اعداد موازنة الدولة اليت يتم مس

 .خدمتها، اضافة إىل االفالس الذي أصبح اليوم مسة من مسات الدول مرتفعة املديونية
حبيـث ال يعـود    Hyperinflationary economicsانعدام استقرار اسعار الصرف وخاصة يف الدول نشطة التضـخم    .ب 

تعرب عن بعض العمالت  شأن أو اعتبار، ومثال ذلك بعض الدول الفقرية مرتفعة الفساد حبيث تلغى التعامالت لألرقام اليت 
بالعملة احمللية، وال يعين ذلك سحبها من السوق بل مبادلة السلع بناء على سعر صرف هذه العملة احمللية بعملـة مسـيطرة   

 سنويا، كيف يكون للعملة احمللية شأن وقيمة؟% 100 كالدوالر، ولنتصور معا معدالت تضخم مرتفعة تزيد عن
قصر التعامل املايل على التعامل النقدي فقط، أمام ارتفاع وترية الفساد بالنصب واالحتيال، فـال يـأمن صـاحب املـال       .ج 

 .استرجاعه، ويكون من األمان أن جيري عملياته املالية نقدا فقط
ل، باعتبار حسن توجيه املخصصات اىل اوجه صرفها املخططة، وبذلك توجيه األمهية اىل صرف املخصصات وقبض األموا  .د 

فإن الرقابة على األموال النقدية تنتهي بانفاقها وفق األوجه احملددة هلا ، حيث ينظر اىل األموال سواء كانت نقدية أو غـري  
ت أو األصـول يف احملاسـبة   نقدية بأا مت تسكينها التسكني الصحيح،  وال حاجة بعد ذلك اىل وجود مفهوم املوجـودا 

احلكومية، كذلك الشأن يف قبض األموال النقدية فإن األمهية تنصرف إىل مصادرها أن الرقابة تنتهي بايداعها يف احلسابات 
 .املخصصة هلا، وال حاجة بذلك اىل وجود مفهوم صايف األصول أو حقوق امللكية

كثـرة التشـريعات   أحياناً طبيعية غري منتظمة أو عوامل امل مومسيه أو نتيجة لعو احملاسبيةدم امكانية حتديد طول الفترة ع   .ه 
 . وزيادة تدخلها يف املعايري احملاسبية 

عدم امكانية تطبيق أساس االستحقاق لعدم وجود أسس دقيقة وواضحه ميكن علـى أساسـها احتسـاب املسـتحقات        .و 
 . صات مفتوحة لبعض املصروفات واملقدمات  أو وجود ظروف وأحوال متنع تطبيقه مثل عدم وجود خمص

 .ومنع تطبيق أي أسس أخرىعلى تطبيق األساس النقدي فقط  القانونية املعمول ا تنص التشريعاتأن   .ز 
أن تكون هناك خطط مالية للقبض والصرف تتوافق متاما مع ما يتم قبضه وصرفه وبذلك عـدم وجـود مسـتحقات أو       .ح 

 . مقدمات 
 :يا لتطبيقه ميكن ادراجها فيما يليوال خيلو األساس النقدي من مزا

 .يف اية السنة املالية  ةهولة التطبيق باعتبار عدم وجود تسويات جرديس  .أ 
 أكثر األسس موضوعية حيث يتعامل مع عمليات قد حدثت، وال جمال الدخال التقدير فيها  .ب 
 . لدفع لوضوح والبساطة حبيث تكون العربة يف التعامل مع العمليات املالية بالقبض أو اا  .ج 
 .الدقة يف اعداد احلسابات اخلتامية  .د 
 . واالجتهادية دم استخدام الطرق احلكمية ع  .ه 
  . هولة تنفيذ عملية التدقيقس  .و 

  :أما نتائج استخدام األساس النقدي فيمكن اجيازها فيما يلي
بذلك اساءة التصرف ـا يف  عدم ايالء املوجودات أو األصول املتعارف عليها  األمهية الالزمة يف ظل احملاسبة احلكومية ، و  .أ 

كثري من األحيان، باعتبار أن الفرق بني املوجودات واملصروفات أن األخرية تقتصر منافعها على الفترة احملاسبية احلالية، أما 
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 املوجودات فتمتد منافعها إىل الفترات املستقبلية، وان عدم التفريق بينهما يؤدي إىل ضعف الرقابة على املوجودات وضياعها
 .وفقداا، خاصة اذا ترافق ذلك مع عدم وجود سجالت احصائية حمكمة ودقيقة ملتابعة املوجودات وفق اعمارها املتوقعة

عدم العمل مبفهوم حقوق امللكية العامة أو صايف األصول، واليت تعبر مبفهومها البسيط عن الفرق بـني االمـوال املتـوفرة      .ب 
 .يتم متويلها متويال داخليا من قبل املالك وااللتزامات عليها، أو املوجودات اليت

االختالل يف نتائج الفترات احملاسبية، بسبب حتميل الفترات بأكرب أو أقل مما جيب حتميلها اياه، أو ختصيص االيرادات لفترات   .ج 
بوضـات  على حساب فترات أخرى، حيث أن العربة تنصرف اىل عملييت القبض والدفع النقدي، دومنا النظر اىل كون املق

ختص الفترة احملاسبية أم ال،  ويترتب على ذلك عدم استقاللية الفترات احملاسبية بسبب عـدم العمـل   : واملدفوعات النقدية
 .مبفهوم املقدمات واملستحقات 

ـ   .د  اطر التركيز فقط على أصل النقدية وامهال النظر إىل األصول واملوجودات األخرى وايالئها األمهية الالزمة، بالرغم من املخ
اليت حتيط بالنقدية، كاخنفاق قوا الشرائية عند التضخم، وسهولة اختالسها وخاصة النقدية الورقية أو املعدنيـة بانتقاهلـا   

 .مبجرد احليازة
   .عدم الدقة يف احتساب النتائج املتعلقة بالفترة املالية   .ه 
 .عدم امكانية املقارنة على اسس واضحة بني الفترات املالية املختلفة  .و 
 .ال ميثل أساس حماسيب شامل باعتبار  التركيز على القبض والدفع فقطعدم مشولية األساس النقدي حيث أنه    .ز 
فقدان عملية الرقابة املالية فاحلساب اخلتامي باقتصاره على اظهار التدفقات النقدية من     وإىل  اخلزينة ال يظهر ما اسـفر     .ح 

 . عنه تنفيذ التعليمات املالية 
جة الجراء التسويات اجلردية، وهي جمموعة من االجراءات احملاسبية اليت يتم القيام ا يف اية الفترة املالية وقبل ال يوجد حا  .ط 

اعداد القوائم املالية، من اجل التأكد من حتميل الفترة املالية مبا خيصها من مصروفات ، وحتديد االيرادات اليت ختـص ذات  
 .الفترة

وعدم العمل به، ويعين هـذا   Matching conceptالنقدي إىل غياب مفهوم املقابلة احملاسيب كذلك يؤدي تطبيق األساس   .ي 
املفهوم مقابلة االيرادات اليت ختص فترة معينة باملصروفات اليت مت حتملها الكتساب االيرادات، حيث ان هناك عالقة سببية 

ـ   ا اجنـازات  بني االيرادات واملصروفات، ففي حني ينظر إىل االيرادات علـى أAccomplishements   ينظـر إىل ،
 .اليت حتملها لتحقيق هذه االجنازات Effortsاملصرةفات على أا اهودات 

  

 Accrual  basis of accountingأساس االستحقاق يف احملاسبة . 3
، ويعـين هـذا املفهـوم    Accrual Accoubtingويطلق على هذا املفهوم احيانا باحملاسبة املستندة إىل األساس االستحقاق  

يعتـرب  باالعتراف بالعمليات املالية اليت ختص الفترة احملاسبية وصرف النظر عن العمليات النقدية املتعلقة بالقبض والدفع النقـدي  ، و 
يات املالية فبموجب هذا األساس تقوم املنشأة بتسجيل العمل. مبثابة حجر الزاوية الذي تقوم عليه التسويات اجلرديةاالستحقاق أساس 

نه لغايات احتسـاب نتيجـة   إوبشكل أكثر دقة، ف. خالل الفترات اليت حدثت ا األنشطة االقتصادية اليت أثرت على تلك العمليات
 االعتـراف ، كما أن املصروفات يتم أو مل تقبضعتراف ا عند حتققها او اكتساا سواء قبضت يرادات يتم اإلن اإلإأعمال املنشأة، ف

من قبل  IFRSsأو مل تدفع، وهذا املفهوم هو الذي يتم العمل به عند تطبيق معايري التقارير املالية الدولية سواء دفعت  حتملهاا عند 
  . املنشآت يف قطاع األعمال

  :ولذلك أسباب ونتائج، أما أسباب تطبيق أساس االستحقاق فيمكن ادراجها فيما يلي
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حتميلها   يتم فيه  Accounting  Period احملاسبيةتعين حتديد طول معني للفترة واليت  Periodicityتطبيق مبدأ الدورية   .أ 
 . اعداد احلسابات  اخلتامية يف ايتها ومبا خيصها من ايرادات ومصروفات 

 .تطبيق العملية احملاسبية لتتوافق مع علم احملاسبة واثبات املقدمات واملستحقات   .ب 
 .املستحقاتوجود أسس دقيقة الحتساب املقدمات  و   .ج 
   .أن تنص األنظمة والقوانني املعمول ا على تطبيق اساس االستحقاق   .د 

   -:أما املزايا اليت حيققها أساس االستحقاق فهي 
   .الدقة يف احتساب نتائج األعمال اليت ختص الفترة املالية  .أ 
   .سهولة إجراء املقارنات بني الفترات املالية على اسس سليمة  .ب 
ومعايري احملاسبة الدوليـة   IFRSs الدولية التقارير املاليةمل يتوافق مع ما يتضمنه علم احملاسبة ومعايري ميثل أساس حماسيب شا  .ج 

  . IPSASsللقطاع العام 
  .سهولة اجراء عملية الرقابة املالية   .د 
  .عدم تداخل نتائج الفترات املالية   .ه 

  :فهي كما يليأما عيوب أساس االستحقاق 
  . مر حيتاج إىل حتديد املستحقات و املقدمات الظهار نتائج الفترات املالية بدقة ووضوح صعوبة التطبيق باعتبار أن األ  .أ 
وخصوصا يف اختيار البدائل احملاسبية   Corporate Governanceزيادة تدخل التحكم الشخصي أو ما يطلق عليه حالياً   .ب 

  .فيهااليت تتعلق يف معظمها بأسس القياس واالعتراف واملعاجلة وتدخل التقدير 
  . صعوبة اجراء العملية التدقيقية وتعدد اجراءاا   .ج 
 . الغموض والتعقيد اللذان حييطان بتطبيق األسس احملاسبية املتعلقة بأساس االستحقاق  .د 

  

 Modified  basis of accountingاألساس املعدل يف احملاسبة . 4
يطبق اساس االستحقاق على االيرادات ويطبـق االسـاس    أخذ جوانب  خمتلفة من األساسيني السابقني فهوبويعين هذا األساس 
أن األساس املعدل يعىن بإثبات االيرادات اليت ختص الفترة املالية سواء قبضت أم مل تقـبض وال حتمـل   ، أي النقدي على املصروفات

  . الفترة املالية إال مبا يتم انفاقه من مصروفات 
عدل أو األساس النقدي املعدل أو اساس االلتزام أو القاعدة املشتركة بني الـربح  ويطلق هذا االساس احيانا أساس  االستحقاق امل

  . النقدي والربح املكتسب 
   -:وفيما يلي حتديد ملربرات استخدام هذا االساس 

 بشكل كامل ) النقدي أو االستحقاق(أن ال تكون الظروف مناسبة لتطبيق أي من االساسني   .أ 
 .يق األساس املعدل أن يكون هناك نص قانوين بتطب   .ب 
تأجيـل امليزانيـة   مبفهوم تقليل مقدار العجز باالعتراف بااليرادات اليت ختص السنة واملصروفات اليت تدفع وهذا ما يعرف    .ج 

  . وعادة ما يكون لفترة أقل من الفترة املالية 
    Budget Smoothingضبط االنفاق وحتميل املوازنة   .د 

   -:ألساس املعدل فيمكن ادراجها فيما يلي امليزات اليت ميكن أن حيققها اأما 
 .سهولة املقارنة بني ايرادات ونفقات السنوات املختلفة  .أ 
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 .امكانية اجراء التحليل املايل    .ب 
 .الواقعية يف إظهار احلسابات اخلتامية    .ج 
  . الالزمة لتنفيذها يتناسب املشاريع الكبرية اليت يستمر تنفيذها ألكثر من سنه حبيث يتم االلتزام     بعجز املخصصات    .د 

   -:أما عيوب األساس املعدل فهي 
 .تدخل الطرق احلكمية يف التقدير وخاصة بالنسبه لاليرادات   .أ 
 .اختالط األسس مما يعين اختالط الدقة بعدم الدقة والوضوح بالتعقيد   .ب 
 .زيادة املصروفات وخاصة عند امكانية تدويرها مما يؤدي إىل زيادة االنفاق احلكومي   .ج 
 ل نتائج الفترات املاليةتداخ   .د 

    IPSASsواقع األسس احملاسبية يف معايري احملاسبية يف القطاع العام . 5
قد استندت يف عملية اصدارها على معايري التقارير املاليـة   IPSASsسبق وأن متت االشارة إىل أن معايري احملاسبة يف القطاع العام 

موجهة للقطاع اخلاص، وتعترب احملاسبة املستندة إىل اساس االستحقاق مـن البـدهيات   ، واملعايري األخرية يف األصل IFRSsالدولية 
يؤكـد علـى    IPSASB، لذلك فمجلس معايري احملاسبة يف القطاع العام IFRSsاملسلم ا عند تطبيق معايري التقارير املالية الدولية 
قطاع العام واليت اعيدت صياغتها مبعايري احملاسبة يف القطاع العام مىت يف ال IFRSs وجوب مراعاة تطبيق معايري التقارير املالية الدولية

ياب ما كان ذلك ممكنا، إال  يف احلاالت االستثنائية اليت يتوافق فيها تطبيق هذه املعايري مع ما هو معمول به يف القطاع العام، او عند غ
، كـذلك   IFRSsإليها يف نصوص  معايري التقارير املاليـة الدوليـة    املعاملة احملاسبية الواجب تطبيقها يف القطاع العام من التطرق

 .IFRSsملزمة بتطبيق معايري التقارير املالية الدولية  GBEsفمنشآت األعمال احلكومية 
 ال وال يعين ذلك التجاهل التام لألساس النقدي، ألنه أحيانا يتم استخدامه عند توفر جمموعة من الظروف أو يف بعض األحوال اليت

على أخذ ذلـك بعـني    IPSASBميكن معها استخدام أساس االستحقاق، لذلك حرص جملس معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 
يتعلق بتطبيق األساس التنقدي، ولكنه يف الوقت ذاته شجع املعيار على طوعية االفصـاح عـن     IPSASاالعتبار بتخصيص معيار 

، كذلك يف بعض األحيان يتطلب األمر من املنشآت يف القطاع العام تطبيق احكـام انتقاليـة   معلومات معدة على أساس االستحقاق
لالنتقال من تطبيق األساس النقدي إىل تطبيق أساس االستحقاق، ويف كل األحوال جيب ان تتضمن االفصاحات عند تطبيـق أحـد   

  .األساسني عبارة صرحية تدل على ذلك
  

IPSASs 

، وذلـك بسـبب   IPSASsليس من السهولة اخضاع احلكومات ملتطلبات احملاسبة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 
ب التعامـل مـع   املوروث القدمي يف تطبيق مفاهيم احملاسبة احلكومية، وكذلك صعوبة التعامل مع منشآت القطاع العام بذات اسـلو 

منشآت القطاع اخلاص من ناحية خمرجات األنظمة احملاسبية، اضافة إىل أن تطبيق هذه املعايري حيتاج إىل جهود كبرية بشرية وماليـة  
، كذلك احلاجة إىل تأهيل وتدريب مكـثفني  IPSASحيث سيتم قلب االجراءات احملاسبية احلكومية اىل اجراءات متوافقة مع معايري

لبشرية، والنظرة السيادية اىل االنظمة املالية واحملاسبية احلكومية باعتبارها جزء من هيبة الدولة، عالوة ما ميكن ادعاءه مـن  للكوادر ا
  .عوائق وعدم مناسبة للبيئات احمللية لتطبيق هذه املعايري

جد باختصار أن أي من هذه الـدول  لذلك قام الباحث باجراء مسح على حكومات الدول العربية ومدى تطبيقها هلذه املعايري، فو
يت ال تقوم بتطبيق هذه املعايري وليست بصدد تطبيقها يف املستقبل املنظور، وباعتقادي يرتبط ذلك بصعوبة املرحلة االنتقالية للتطبيق وال

  .سيأيت ذكرها الحقا
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ء احترازي منه ولوضـع املعـايري موضـع    ، وكإجراIPSASBوهذه احلقيقة أكدها جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 
التطبيق بسهولة ويسر ، فقد قام باصدار نشرة تفصيلية لكيفية التطبيق على مستوى كل معيار، تتمثل يف أدلة العمل اليت تبني بشـكل  

ه يوفر هلـا فرصـا   مبسط كيفية التطبيق، وال يقتصر األمر على ذلك، بل إن شركات التدقيق الكربى معنية بتطبيق هذه املعايري، ألن
لتوسيع نطاق عملها، فقامت هي األخرى كذلك باصدار أدلة خمتصرة، كملخص املعايري احملاسبية يف القطاع العام الصادر عن شركة 

، اضـافة  )14(، وقائمة االفصاحات املطلوبة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام الصادر عن شركة ارنست يونغ)13(ديلويت
اصدارات من قبل عديد من اهليئات الدولية متلمسة احلاجة لتطبيق هذه املعايري، كدليل التطبيق الصادر عن االحتاد الدويل لالدارة  إىل

  .، وغريها مما يشجع على توفري القاعدة األساسية املبسطة لتطبيق هذه املعايري)15(املالية احلكومية واخلاص بالدول النامية
ت والعوائق اليت تطرق هلا الباحث فليس من السهولة على أي دولة أن تقلب كيان نظامها املايل ليتوافـق مـع   ولكن أمام احملددا 

، عالوة على ما ميكن أن يبدو من حمدودية الفائدة اليت ميكن ان جتنيها احلكومـات  IPSASsمعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 
إىل أن احلكومات ميكن أن تشكل حبد ذاا عائقا أمام تطبيق املعايري باعتبار أن أساس التطبيـق  والدول من تطبيق هذه املعايري، اضافة 

لن تعمد إىل تطبيق هذه املعايري، ويفترض أن تكون  –حسب رأي الباحث  –هو املساءلة واحملاسبة، فإن احلكومات من تلقاء نفسها 
 هذه السلطة حيث هو من جيب أن يقود زمـام املبـادرة باعتبارهـا    هناك جهات رقابية على احلكومة كمجلس الشعب الذي يتوىل

مطلب شعيب ووطين للشعوب حلفظ وضبط املال العام محاية له من التسرب والضياع والفقدان وحمافظة على حقوق األجيال القادمـة  
  .وحتقيقا ملتطلبات التنمية املستدامة

  

IPSASs 
لضمان جناحها وفاعليتها، وذلك  IPSASsلذلك يرى الباحث أخذ االعتبارات التالية لتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

  :على النحو التايل
ت بتطبيق هذه املعايري، أن يتوىل جملس الشعب يف كل دولة أو أي سلطة موازية كمجلس النواب أو الربملان وغريه الزام احلكوما .1

باعتبار أن هذه اجلهة هي السلطة التشريعية، وميكن أن يضع هذه االلزام مبوجب قانون ينص على وجوب تطبيقها، وميكـن أن  
 .تقوم اللجنة املختصة يف الربملان كاللجنة املالية بتويل هذه املسؤولية ومراقبة حتقيق ذلك

مع اجلهة الرقابية اليت تتوىل الرقابة على  IPSASsمعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام كمرحلة مبدئية ، أن يتم مناقشة تطبيق  .2
احلكومة وترفع تقريرها اىل السلطة التشريعية كديوان احملاسبة أو ديوان الرقابة والتفتيش أو حتـت أي مسـمى آخـر، وذلـك     

 .لتطبيق هذه املعايريخبصوص االجراءات اليت جيب اختاذها خبصوص املرحلة االنتقالية 
تدريبا مكثفا، باعتبار أن تطبيق املوظفني هلذه  IPSASsتدريب املوظفني املعنيني بتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام   .3

التعلم املعايري ليس من السهولة مبكان، فهي تعدل دراسة مرحلة جامعية على األقل، مع وجوب التركيز يف العملية التدريبية على 
، وربط التدريب بتقييم املستوى العلمي للمتدربني سواء كان ذلك خالل الربنامج IPSASsباملمارسة، أي ممارسة تطبيق معايري 

 .IPSASsالتدرييب أو يف ايته ، مع منح املتدربني اجازة يف معايري 
ة احلكومية وتقدمي النصح واملشورة حلـل كافـة   التدريب املكثف ملوظفي اجلهة الرقابية لتمكينهم من مساعدة موظفي األجهز   .4

املشكالت التطبيقية من ناحية، ومن ناحية أخرى امكانية ممارسة املساءلة املرتكزة على مهنية وعلمية صحيحة ومعرفـة مبعـايري   
IPSASs . 

ء حمليني ودوليني كشركات التدقيق أن تقوم اللجنة املالية يف الس التشريعي بوضع خطة شاملة لتطبيق املعايري، باالسترشاد خبربا .5
احمللية عالية التصنيف أو شركات التدقيق الدولية، وحتت اشراف ديوان احملاسبة أو أي جهة مماثلة ترفع تقريرها عن احلكومـة اىل  
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االنتقاليـة املطلوبـة   السلطة التشريعية، حبيث يقومون بداية بدراسة البيئة احمللية واملعوقات اليت تواجه التطبيق، واجراءات املرحلة 
، حبيث تتضمن احلد األدىن التايل من IPSASsلالنتقال من االجراءات احملاسبية احلالية اىل االجراءات احملاسبية املتوافقة مع معايري 

  :اجراءات املرحلة االنتقالية
نه املطلوبة وفق أساس االستحقاق، أن يتم تصميم نظام معلومات حماسيب الكتروين يتم فيه استيفاء تصميم وبناء النظام باركا  .أ 

مع اجراء ادخاالت للحسابات العامة للمنشآت احلكومية يف هذا النظام، والتركيز على حتليل النظام وتصميم اجراءاتـه  
 .IPSASsومدخالته وخمرجاته لتتوافق مع متطلبات معايري 

طلوبات اليت تستحق عليها، من خالل اجلرد أن يتم حصر كافة األصول واملوجودات لدى املنشأة احلكومية، وكذلك امل  .ب 
الفعلي هلا، والتأكد من مطابقتها للسجالت االحصائية وسجالت املخازن، وادخاهلا للنظام الذي مت بناءه واملنوه عنـه يف  

 .بأعاله) أ(البند 
واالطار  IPSASs أن يتم تقييم املوجودات وااللتزامات وكنتيجة مباشرة تقييم صايف األصول حسب ما تتضمنه معايري   .ج 

املفاهيمي لالبالغ املايل، وهذه مرحلة هامة لتسكني القيم متهدا العداد القوائم املالية وجيب أن تتم من قبل خرباء تقيـيم،  
 .وادخاهلا على البنود اخلاصة ا يف النظام احملاسيب

يقها، حيدد هلا إطار زمين معني، وميكن أن يأخـذ  أن تتضمن املرحلة االنتقالية تطبيق جزئي مرحلي هلذه املعايري قبل تعميم تطب .6
 :التطبيق اجلزئي األشكال التالية

 .على منشأة حكومية معينة  IPSASsأي تطبيق كافة معايري : املنشأة الريادية  . أ
 .أي تطبيق معيار معني على كافة املنشآت احلكومية: املعيار الريادي   . ب
 . معينة يتضمنها معيار معني من قبل  كافة املنشآت احلكومية أي تطبيق ممارسة حماسبية: املمارسة الريادية   . ت

 GBEsالتطبيق الشامل والفوري لكافة املعايري من قبل األجهزة احلكومية اليت ينطبق عليها تعريف منشآت األعمال احلكوميـة   .7
ت االستهالكية، سواء كانت ، أي اجلهات اليت تقوم بأنشطة جتارية رحبية ضمن احلكومة كاملؤسساIPSASsالواردة يف معايري

 . هذه املنشآت مستقلة أي كمشأة حكومية هلا كياا املستقل ، أو كانت جزء من منشأة حكومية تقوم بنشاط جتاري رحبي
بأعاله،  من قبل جلنـة  ) 7(بأعاله، أو التطبيق الكلي كما ورد يف ) 6(تقييم التطبيق املبدئي املرحلي أو اجلزئي كما ورد يف   .8

ء، ورفع تقريرها بذلك اىل السلطة التشريعية، مع كافة التوصيات، واختاذ االجراءات الالزمة خصوصاً التعامل مع حاالت اخلربا
التقصري واملعارضة والفشل والتفشيل، لوجود توقع مسبق حول وجود معارضة داخل األجهـزة احلكوميـة لتطبيـق معـايري     

IPSASs. 
وبات واملعيقات، يتم وضع  خطة تفصيلية باالشتراك ما بني اخلرباء املعينني وديوان احملاسبة على ضوء نتيجة التقييم املبدئي والصع .9

واعضاء اللجنة املالية الربملانية، وميكن ان تكون اخلطة تدرجيية أو غري ذلك، حسب حجم املعيقات والصعوبات، لضمان سـري  
ه من اجراءات لضمان جناح التطبيق كتطبيق نظام حـوافز ونظـام   العمل احلكومي، وجناح املرحلة االنتقالية، واختاذ ما من شأن

 .عقوبات عادلني
أن تتوىل اجلهة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية االشراف على التطبيق، وأن يتمحور تقريرها السنوي حول املخالفات الـيت   .10

ة من أداء دورها حبماية استقالليتها، أي تعـيني  ، وبذات الوقت متكني اجلهة الرقابيIPSASsتقع من احلكومة يف تطبيق معايري 
للسلطة التشريعية، وذلك يعترب من اهم مقومات جنـاح   –ال الصورية  –مسؤوليها من قبل السلطة التشريعية والتبعية احلقيقية 

 .IPSASsتطبيق معايري 
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ه بتحسس كافة املشاكل واملعوقات الـيت  أن يتوىل الرقابة على كل ذلك االعالم الرتيه احليادي املستقل األمني، واطالق يد .11
تعترض املال العام واالجراءات ذات العالقة به، وجيب التأكيد على هذا الدور والتأهيل العلمي ملوظفي االعالم املـاليني الـذين   

دول املتقدمـة  سيتولون هذه املهمة، وايصال آرائهم للشعب والرأي العام احمللي، وميكن يف هذا املضمار االطالع على جتارب ال
 .كالسويد يف سلطة االعالم الرابعة اليت تفتح أمامها كافة أبواب األجهزة احلكومية

كذلك جيب التأكيد على رقابة الشعب واملنابر احلرة املسؤولة، من خالل تفعيل جهاز مستقل تابع للسلطة التشريعية يتـوىل   .12
 .استالم كافة اآلراء بغض النظر عن مرسليها والتحقق منها

كذلك وجوب وجود تنسيق كامل بني السلطات األربعة حول توحيد جهودها يف مواجهة التحديات اليت حتول دون تطبيق  .13
  .IPSASsمعايري 
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 (IAS-IFRS-IPSAS) 
 A comparative study between the adoption experience of international accounting standards 

(IAS - IFRS - IPSAS) in France and Germany  
 

)*(&)**(&)***( 
1 

  
 

   تهدف هذه الورقة البحثية إلى إجراء دراسة مقارنة بين تجربتي ألمانيا وفرنسا في اعتماد معايير المحاسـبة
الدولية، وتحليـل نقـاط القـوة    ، في إطار تقارب ممارساتهما المحاسبية مع المحاسبة )IAS-IFRS-IPSAS(الدولية 

والضعف في التجربتين، وكذلك تبيين تأثير بيئة األعمال في البلدين على تبني معايير المحاسبة الدولية؛ حيث ركزنـا  
خلصـت  . في دراستنا على إبراز الخلفية المحاسبة في البلدين، وعلى جهود التقارب المحاسبي ومراحله وأهم معوقاته

أهمها أن تقارب النظامين المحاسبيين األلماني والفرنسي نحو معايير المحاسبة الدولية، كـان مـع    الدراسة لعدة نتائج
الحفاظ على مبدأ الحياد الضريبي وسيادة اإلطار القانوني المتمثل في القانون التجـاري؛ كمـا يتجلـى بوضـوح أن     

التقارب المحاسبي، إال أنهم يتجهون في نفـس  الفرنسيين واأللمانيين بالرغم من اختالف جداول العمل الخاصة بعملية 
االتجاه وبنفس الوتيرة بخصوص التوفيق المحاسبي الدولي، مع وجود اختالفات لكنها تبقـى ثانويـة ترجـع أساسـا     
للطرق القديمة التي تم استخدامها في تطوير مرجعياتها المحاسبية التقليدية؛ والتحدي الذي يواجههما حاليا هو تعزيـز  

     .ؤية المشتركة في المناقشات الدولية حول اعداد واعتماد معايير المحاسبة الدوليةهذه الر
  

 التجربة األلمانية، التجربة الفرنسية، معايير المحاسبة الدولية، التقارب المحاسبي، النظم المحاسبية.  

Abstract : This paper aims to conduct a comparative study between the experience of Germany 
and France in adopting the international accounting standards (IAS-IFRS-IPSAS), as part of the 
convergence of their accounting practices with the international accounting, and analyze the 
strengths and weaknesses of the two experiences, as well as to demonstrate the impact of the 
business environment in both countries on the adoption of the international accounting standards. 
Hence, we focused in our study on highlighting the background of accounting in the two countries, 
and on the efforts of accounting convergence and its most important stages and obstacles. The 
study concluded that the convergence of the two accounting systems toward the international 
accounting standards, while maintaining the principle of fiscal neutrality and sovereignty of the 
legal framework represented in commercial law, as is clearly evident that the French and Germans, 
despite their different work schedules for the process of reconciling the accounting, they are going 
in the same direction and at the same rate on the international accounting harmonization,  with 
variations, but it remains  secondary and  mainly due to the old ways that have been used in the 
development of their traditional accounting references, and the challenge faced by the two 
countries now is to promote this shared vision in international discussions about the preparation 
and adoption of the international accounting standards. 
 
Keywords: the German experience, the French experience, the International Accounting 
Standards, accounting convergence, accounting systems. 
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نشوء  إىل تدرجييا أدت ،احملاسبة ملهنة دولية لوضع أسس واحملاوالت اجلهود بعض انطلقت املاضي القرن من السبعينات أوائل يف

بغية الوصـول إىل   احملاسبية املمارسات توحيد إىل دف وهي، عايري التقارير املالية الدوليةواليت تعرف حاليا مب الدولية احملاسبة معايري
   من الشركات ملختلف املالية القوائم واحدة لقراءة قاعدة توفري أجل من ،العامل مستوى على ع نظام حماسيب موحد ومقبولوض

 مـن  أصبح البد، وبذلك العامل دول خمتلف بني التجاري والتبادل االستثمارو أنشطة التجارة توسع مع جتاوبا وذلك ؛البلدان خمتلف
اجتهـت دول  قد و .املؤسسات يف املنشورة املالية لبياناتا يف اعداد العام والقبول املصداقية من به تتسم ملا ةمعايري احملاسبة الدولي تبين

ن إ. معايريها الوطنية معها، وذلك بدرجات خمتلفة حسب ظروف بيئة األعمـال لكـل دولـة    قاربة إىل تبين هذه املعايري أو تعديد
؛ وذات جودة عاليـة  عاملية موحدة حماسبية وفرها وجود معايرييمهية اليت األب ا من البلدانبية سبق وأن اعترفت قبل غريهوورالدول األ

 لتقـارير املاليـة  ا ملعايري اعتمادها، خاصة عند جمال التوحيد احملاسيب الدويليب كان عامالً أساسياً ورائداً يف وورحتاد األدور دول اإلف
حماسبتها، خاصة بعد احلاجة املتزايدة ألسواق مـال   وروبية كثريا فيما خيص تقاربة األحيث تأثرت اإلستراتيجي .2005عام  الدولية

كان االحتاد األورويب يفتقر إىل جمموعة مشتركة من معايري احملاسبة الدولية، وبالتايل فإن الشركات  1995عاملية لشركاا، فحىت سنة 
األمريكية، مما خوف من خطر توحيد احملاسبة على أسـاس التبعيـة   يف أسواق املال  US-GAAPاألوروبية كان عليها استعمال الـ 

، مما أعطاه الدعم السياسي وأعطى أيضـا  IASCللواليات املتحدة األمريكية، هلذا أصدرت املفوضية األوروبية بيانا دعمت فيه الـ 
  . ملعايري احملاسبة الدولية فرصة واضحة لالعتراف يف األسواق الدولية

الدول األوروبية كانت هلا جتارب رائدة يف جمال التوحيد احملاسيب حتت لواء االحتاد األورويب، وألن لفرنسا وأملانيا إن العديد من 
خلفية حماسبية مشتركة، وبيئة أعمال متشاة نسبيا، مع اندراج جتربتيهما حتت غطاء االحتاد األورويب؛ فإن اشكالية دراسـتنا هـذه   

  :التايل تتمحور حول التساؤل اجلوهري
يف كل من أملانيا وفرنسا، وما هي أهم نقاط  (IAS-IFRS-IPSAS)كيف كانت جتربة اعتماد معايري احملاسبة الدولية 

  التقارب والتعارض بني التجربتني ؟
  

 
ائم، واملنهج املتبع يف عملية اعتماد معايري احملاسبة الدولية، كما إن معرفة اخللفية احملاسبية للبلدين، يوضح لنا األساس احملاسيب الق

  .يوضح أسباب التقارب أو التعارض بني اإلجراءات احملاسبية اليت يتبناها هذين البلدين
I. تصنيف النظام احملاسيب األملاين والفرنسي   

يطة به، الشيء الذي جعل من عملية تصـنيف الـنظم   أصبح من املعروف أن النظام احملاسيب بتطبيقاته وعناصره يتأثر بالبيئة احمل
احملاسبية أمراً خاضعا ألسباب متعددة، وقائما على عدة اعتبارات؛ فنجد عدة تصنيفات حملية وإقليمية ودولية، لكل صنف خصائصـه  

 ومنـهم  احملاسبية، النظم يف عالتنو حول بدراسات الباحثني من العديد حيث قام. وأهداف ومتطلبات تتالءم مع البيئة اليت تعمل فيها
 ميلـر أجـرى   1967بينها؛ حيث ويف سـنة   اإلختالف نقاط على بالتركيز قام من ومنهم جمموعات يف هذه النظم بتصنيف قام من
)(Mueller1    دراسة اقترح فيها وضع تصنيف للدول األوروبية على أساس اإلختالف يف البيئة السياسية واالجتماعيـة واالقتصـادية

انونية، مقتراحا أربعة حماور أساسية هي احملاسبة من منظور االقتصاد الكلي، احملاسبة من منظور االقتصاد اجلزئي، احملاسبة كنظـام  والق
شارة إىل أملانيا يف جمموعة احملاسبة كنظام مستقل مع الواليات املتحدة األمريكيـة  ملوحدة أو املتناسقة؛ حيث متت اإلمستقل واحملاسبة ا

ة املتحدة، كون هذه اموعة تتطور فيها احملاسبة بتطور التطبيقات احملاسبية؛ ومت تصنيف فرنسا يف جمموعة احملاسبة املوحدة أو واململك
يف تصـنيف آخـر قـام بـه     . املتناسقة، أي أن الدولة تستخدم احملاسبة من أجل التحكم يف االقتصاد عـرب اجـراءات موحـدة   
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تمد فيه على املاضي االستعماري للدول، ووضع فرنسا على رأس جمموعة تضم إليها املانيا، إضافة ، اع1967سنة   (Seidler)2سايدلر
اعتمد فيه  3 (Nair et Frank) وفرانك نرييف تقسيم  قام به . إىل ترؤس كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة موعتني أخرتني

إن أحدث التصنيفات اليت لقيت قبوال عاماً، والتصنيف . ا يف منوذج القارة األوروبيةعلى معايري القياس والتقييم حصرت فرنسا وأملاني
، حيث مت فيه تقسيم النظم احملاسبية إىل صنفني أساسـيني، الصـنف   1981سنة  Nobes et Parker4) ( نوبس وباركرالذي أجراه 

دمة الدائنني والدولة، حيث جند فرنسا يف صـنفه الفرعـي   األول ذو توجه كلي، يتصف بانه ذو صبغة قانونية وتوجه فيه املعلومة خل
األول وهو النظام القاري األورويب احملكم إىل القاعدة الضريبية، وجند أملانيا يف الصنف نفسه لكن حمكمة إىل القاعدة القانونيـة، مـع   

سـنة   (Gerno et Bindon) 5 رينو وبيندنجيف دراسة أخر قام ا . بالصنف الفرعي الثاين وهو االقتصادي احلكومي السويدانفراد 
، بينا فيها التأثري الثقايف على التصنيف احملاسيب، حسب معايري القياس والعرض، وحسب سلطة تنظيم احملاسبة ودرجة التطبيـق،  1992

 -حمـافظ  (موعة على التوايل حسب التصنيفني، أما فرنسا فكانت يف جم) رمسي -حمافظ و مهين  –سري (وكانت أملانيا يف جمموعة 
  .على التوايل) سري جدا و رمسي مهين

يتضح لنا من اختالف التصنيفات وتعدد األسس اليت تقوم عليها، إىل أنه وكما سبقت اإلشارة أن التصنيف األكثر قبوالً والذي 
ورويب للـدولتني مـع   ، الذي يوضح التوجه القـاري األ Nobes et Parker) ( نوبس وباركريعتمد يف دراستنا احلالية، هو تصنيف 

  .االختالف يف التحكيم إىل القاعدة القانونية أم القاعدة الضريبية

II. اخللفية احملاسبية األملانية   
. عداد القوائم املالية السنوية حمددة بشكل دقيق ومفصل، خاصة ما يتعلق باملؤسسـة إإن القوانني األملانية املنظمة ملهنة احملاسبة و

ومـا   238وخاصة املـادة   (Handelsgesetzbuch -H.G.B) 1867سبة هو القانون التجاري األملاين لسنة للمحا األساسيفالقانون 
 سـفراي ، واليت تستلهم كذلك من التشريع الفرنسي السـيما قـانون   1794لسنة  الربوسي بعدها، اليت جاءت عوض عن القانون

(Savary)  ديسمرب  19، قانون 1985يف سنة . 1673لسنة(Bilanzrichtliniengestz)      ادخـل يف القـانون األملـاين التعليمـات
، حيث ضمنت األحكام اخلاصة ذا القانون يف القانون 1986جانفي  1األوروبية الرابعة والسابعة والثامنة، وأصبحت حيز التنفيذ يف 

وشركات رأس املال، والتعاونيـات،  ، واليت وجهت إىل التجار، 1987ماي  10التجاري األملاين، يف شكل لوائح تنظيمية إضافية يف 
، وملزمة للتجار حبفـظ سـجالت حماسـبية    6حيث كانت كل التوجيهات اخلاصة باحلسابات السنوية موضحة يف القانون التجاري

ـ  إن سيطرت . 7تتماشى مع املبادئ احملاسبية املُنظمة واليت تطورت لتصبح مبادئ عامة التنظـيم   ىقانون الشركات والضـرائب عل
د اختالف بني التقارير املالية املقدمة ووج  عدمىلإ ىداألمر الذي أ ،تام لقانون الضرائبوبشكل ضع ختملانية احملاسبة األ، جعل سيباحملا
     .غراض الضريبة وبني التقارير املالية املنشورةأل

 (Friedrich Schär)  سكار دريشفريكان هلا خمطط  1911أملانيا من الدول األوىل اليت متلك خمطط للمحاسبة، فمنذ سنة  تعد
، إال أنه يف 1937سنة  Goering  جورينج، والذي أصبح يسمى 1927سنة  (Eugen Schmalenbach) مشالنباخ يوجني، وخمطط 

ففي قطاع نشـاط  . أملانيا املعاصرة ال يوجد خمطط عام للمحاسبة؛  مع ذلك مت تطوير أطر حماسبية من طرف منظمات مهنية متعددة
صنيف خمتلف احلسابات املستعملة؛ كما يعطي تيم احملاسبة يف املؤسسة، الذي حيدد ظاإلطار احملاسيب يتألف من املخطط العام لتن حمدد،

حيث تعد خمططات حماسبية من طرف املؤسسات على . منوذج لقطاع النشاط املعين، يضمن عرض موحد للشركات يف القطاع املعين
ملانيا اصدار للمعايري احملاسبية كما هو متعـارف عليـه يف الـدول    أميكن القول بأنه ال يوجد يف . 8فيهاأساس اإلطار احملاسيب املطبق 

ن أوبالرغم من  ؛صدار معايري املراجعة وبعض التوصيات املتعلقة ببعض القضايا احملاسبيةإمنا املوجود هو اهتمام بإو ،جنليزيةالناطقة باإل
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يتم استشارة اجلهات املهنية حيث يتم استشارا عند اصدار القوانني اليت هلا تأثري علي احملاسـبة  نه أال إهذه التوصيات ليست ملزمة 
  .9والتقارير املالية

؛ فهي مـن  10منذ بداية احملاسبة يف أملانيا خالل القرن الرابع عشر كان أحد أهم املبادئ اليت تقوم عليها هو مبدأ محاية املقرضني
صية الثبات هذه ميكن تفسريها بأمهية الدور الكبري الذي تلعبه البنوك يف متويل املؤسسـات األملانيـة، إذا أن   تارخييا، خا الثابتالنوع 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعتمد يف متويلها الدائم على البنوك، واليت تناسبها خاصية اجلمود يف النظام احملاسـيب، علـى عكـس    
األمر فيها خمتلفا؛ حيث أن وسيلة متويلها الرئيسية هي السوق املايل، أين يكون املسـتخدمني   الشركات متعددة اجلنسيات، اليت يعترب

  .11الرئيسني هم املستثمرين، واألمر نفسه مع الشركات األملانية املُدرجة يف البورصة

III. اخللفية احملاسبية الفرنسية  
، وتدعم هذا الدور بإنشاء )Colbert 1673( جيلبارترار يف فرنسا الدور اإلثبايت للمحاسبة موجود منذ عدة قرون كما بينه ق

، هذا القانون ال حيتوي إال على عشرة مواد حول احملاسبة منها ستة متعلقة باإلثبات، ومل يـتم سـوى   1807أول قانون جتاري سنة 
وخمتلفة، جند منها مـا هـو    اليوم مصادر القانون احملاسيب الفرنسي متعددة. 167312سنة  (Savary) سفراي إعادة تنظيمات قانون

حماوالت التوفيـق احملاسـيب يف    إن  .، ومنها ما هو مذهيب أي له اجتاه حماسيب دويل)لوائح، قوانني، أوامر، مراسيم(تشريعي وقانوين 
 Brochant De( بروشـون دوفيلييـه  قد تبني أن  ،13)Le Marchand 1994( لومارشون، فحسب 1824فرنسا ترجع إىل سنة 

Villiers(    لس الدولة الفرنسي قواعد لتقيـيم األصـول له حماوالت كثرية يف وضع قواعد حماسبية لشركات املسامهة، فقد أعطى
كانت تسود حماسبة ، )Le Marchand 1994( لومارشونواهتالكها، باإلضافة إىل بعض القواعد اخلاصة برأس املال العامل؛ حسب 

يتضمن إال القليل من األحكام التنظيمية، هلذا فإن ميالد فقه احملاسـبة   1807التجاري لسنة  ليربالية يف ذلك الوقت، ومل يكن القانون
الذي يعد أيضا من أوائل املؤسسني للتوحيد احملاسيب الفرنسـي؛   )Brochant De Villiers( بروشون دوفيلييهالفرنسي كان على يد 

الضرائب سلطة على احملاسبة وليس على احملاسب، وخـالل هـذه    ، تاريخ فرض الضريبة على الدخل، أصبح إلدارة1917بعد سنة 
الفترة كل حماوالت التوحيد كانت من طرف اإلدارة الضريبية وكانت هلا أغراض ضريبية، ما فسر األصول الضريبية للمحاسـبة يف  

مع التأخر الفرنسي، السيما يف توحيد يف هذا الوقت كانت هناك خربة بريطانية وأمريكية يف جمال التوفيق احملاسيب، مقارنة  .14فرنسا
امليزانية، خاصة وأن النجاح األجنلوسكسوين يف التوفيق احملاسيب اعتمد على مواد ونصوص يف القانون وأساليب حمـددة، إضـافة إىل   

إصدار القـانون   وجود أشخاص منظمني حيققون هذه اإلصالحات؛ على العكس يف فرنسا اليت مل يتم تنظيم مهنة احملاسبة فيها إال بعد
   Vichy. 15 *فيشي ، مببادرة من حكومة1942اخلاص باخلرباء احملاسبيني الفرنسيني سنة 

خمطط حماسيب عرفته فرنسا كان خالل احلرب العاملية الثانية، حيث مت استيحاؤه من املخطط احملاسـيب األملـاين لسـنة     أولإن 
هذا ما جـاءت بـه   ؛ أنه مل يعترف به كونه خمطط لفرنسا حتت االحتالل، حىت 16بطريقة غري رمسية 1942، ومت إصداره سنة 1937
أما أول خمطـط حماسـيب لفرنسـا     .vichy فيشيحول خمطط حكومة  )Peter Standish( باتر ستاندش للباحث األسترايل دراسة

يليـه   ،1948جانفي  1بتداء من ، دخل حيز التنفيذ اإلجباري ا1947سبتمرب  18كان نتيجة للقرار الوزاري لـ  (PCG47)املستقلة 
من خـالل   2010وآخر التحديثات كانت سنة  1999وسنة  1986الذي حدث سنة  1982، ومن مث خمطط سنة 1957خمطط سنة 

 .ANC)(لوائح سلطة معايري احملاسبة 
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(IAS-IFRS) 
األمر الذي أدي إىل تشابه التوجـه  ورويب، دولية يف كل من أملانيا وفرنسا كان حتت غطاء االحتاد األن اعتماد معايري احملاسبة الإ

العام لعملية االعتماد، رغم وجود اختالفات ترجع إىل طبيعة كل دولة وخصائص نظامها احملاسيب وبيئتها االقتصـادية واالجتماعيـة   
  .والسياسية والقانونية

I.  الدولية معايري احملاسبة اعتماد(IAS-IFRS) يف أملانيا  

الثمانينات زاد النقاش حول املمارسات احملاسبية الدولية يف أملانيا، بسبب الزيادة الكبرية يف حاجة الشركات لـرؤوس   أواخريف 
لية املعدة وفقا ملعـايري  األموال، وسعي الشركات األملانية للدخول يف أسواق املال العاملية؛ وقد أدت االختالفات اهلامة بني التقارير املا

ادئ احملاسبية احملاسبة الدولية أو املبادئ األمريكية مع التقارير املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية األملانية، إىل تصورات سلبية حول املب
تيسـري  " اصدار قـانون   1988ة ونتيجة لذلك مت يف سن. 17األملانية يف العامل، مما أدى إىل زيادة الضغوطات على املشرعني لتطويرها 

لتحسني تنافسية الشركات األملانية، وهذا يسمح للشركات األملانية املدرجة يف البورصة بإعداد قوائمها املاليـة  " الرفع من رأس املال
ابات الفردية تعد وفقا إن تطبيق هذا القانون اقتصر على احلسابات امعة فقط، حيث بقيت احلس. امعة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية

ملعايري احملاسبة األملانية، بسب استخدامها إىل حد كبري يف حتديد توزيعات األرباح ودفع الضرائب، ومع ذلك فإن خيار إعداد التقارير 
. 18لنموذج احملاسيب األملايناملالية امعة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية أو املبادئ األمريكية أدخل مبادئ احملاسبة األجنلوسكسونية ضمن ا

 :19وجب على أملانيا تغيري وتطوير نظامها احملاسيب، ويف هذا السياق كان أمامها حالن
إىل تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة أو املبادئ احملاسبية  واالنتقالإما أن تقوم بالتخلي عن احملاسبة األملانية  -

  األمريكية املقبولة عموما؛
 .ء تعديالت على قواعد معينة يف معايري احملاسبة الدولية واملبادئ احملاسبية األمريكية املقبولة عموماأو القيام بإجرا -

، ومع بداية تطبيق معـايري احملاسـبة   2002/1606 اخلطوة اهلامة حنو التوافق احملاسيب الدويل كانت بقرار املفوضية األوروبية رقم
؛ 2004يف سنة " إصالح احملاسبة"وقانون " مراقبة التقارير املالية" أملانيا بسن كل من قانون الدولية من طرف القوانني األوروبية قامت 

حيث مسح املشروع األملاين للشركات اليت تتعامل بأدوات الدين بتأجيل التحول ملدة سنتني، يف حني ميكن للشـركات املدرجـة يف   
أما القوائم املالية الفردية فكانت ال تزال هناك حاجة لبقائها معـدة وفـق   . لدوليةالبورصة اعداد قوائمها امعة وفقا ملعايري احملاسبة ا

نظرا لدورها يف حساب توزيعات األرباح وحتديد الدخل الضرييب، ومع ذلك فإن الشـركات كـان    HGBالقانون التجاري األملاين 
يوضـح  ) 1(رقـم  اجلـدول  . 20توفري معلومات أكثر مالئمة عليها اعداد قوائم مالية فردية طوعا وفق معايري احملاسبة الدولية، دف

  .اإللزامات واخليارات على املؤسسات األملانية عند اعتماد معايري احملاسبة الدولية
  اخليارات وااللزامات على املؤسسات االملانية: )1(جدول رقم 

الشركات املدرجة يف  
 البورصة

الشركات اليت يف طريق 
 االدراج

 درجة يف البورصةالشركات غري امل

تطبيق الزامي ابتداء من  احلسابات املوحدة
1/1/2005 

تطبيق الزامي ابتداء من 
1/1/2007 

أو  HGB اختيار التطبيق بني 
IFRS  1/1/2003ابتداء من 

وألهداف االعالم، ميكن اعداد احلسابات وفقا . HGBعلى كل املؤسسات اعداد حساباا وفقا لـ  احلسابات الفردية
 1/1/2005ابتداء من  IFRS لـ

Source: http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/germany, 12/1/2014. 
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الشركة على معرفة انتاجيتها إن الشركات متعددة اجلنسيات تطلب التمويل من مستثمرين دوليني، والذين يبحثون يف حسابات 
التصفية فقط، ومردوديتها املالية احلالية املستقبلية، يف حني جند أن النظام املتبع يف أملانيا يعتمد على تقييم النتائج والذمة املالية يف حالة 

عرض نتائجه وفقا للمعـايري  والذي ليس له عالقة بقياس األداء الدوري للشركات؛ كذلك فإنه بالنسبة هلذه الشركات فإن كل فرع ي
احملاسبية للدولة اليت يعمل ا، وهذا األمر جيعل املستثمرين يواجهون مشكلة عدم قابلية مقارنة حسابات الفـروع، ممـا يسـتوجب    

ن تطبيقها يف هذه هذا ما جيعل احملاسبة األملانية ال ميك". املعايري الدولية للمحاسبة" ضرورة عرض نتائجها وفقا لنفس املرجعية احملاسبية 
الشركات مما يستدعي ضرورة وضع نظام ثنائي يعتمد على املعايري فيما خيص الشركات املتعددة اجلنسيات، واملعايري األملانيـة فيمـا   

اسبة فلغاية الوقت الراهن ال تستخدم معايري احمل. 21خيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة كمرحلة انتقالية لتطبيق معايري احملاسبة الدولية
الدولية على نطاق واسع يف املؤسسات األملانية الصغرية واملتوسطة، إذ ليس هناك ضغوطات من جانب املستخدمني اخلارجيني  لعرض 
قوائمها املالية وفقا للمرجعية الدولية، مع أن هناك رغبة متنامية يف ذلك قد تتحول إىل ضغط يستوجب تطبيق معايري احملاسبة الدولية، 

 .22طلب املرور مبرحلة انتقالية وجب فيها وضع نظام حماسيب ثنائيوهذا يت

II. معايري احملاسبة الدولية اعتماد(IAS-IFRS) يف فرنسا  

شركة مدرجة يف البورصات األوروبية، من بـني   7000، تضمن حوايل IASBإن التحول حنو معايري احملاسبة الدولية من طرف 
فـرع   35000رنسية، ولكن جيب أن نعلم أيضا أن هلذه اموعات الفرنسية حـوايل  هي جمموعات ف 1100شركة،  7000هذه الـ 

من طرف االحتاد األورويب أصـبحت   2002/1606بعد إصدار القانون .23، هي مرتبطة مباشرة مبجموعات غري مدرجةالفرعوفرع 
ألوروبية؛ وأصبحت املؤسسـات الفرنسـية غـري    املرجعية احملاسبية للشركات املدرجة يف أسواق املال ا IAS/IFRSاملعايري الدولية 

بطريقة غري مباشرة، ألنه وباملوازاة مع اإلصالح األورويب، فإن هيئات  IAS/IFRSاملدرجة يف السوق املالية، معنية من طرف املعايري 
طرف كل املؤسسات واحلسابات  ، هذا يعين مقاربة املرجعية املطبقة منPCGاحملاسبة الفرنسية قررت القيام مبقاربة خمططها احملاسيب 

إن عملية املقاربة لن تترك املؤسسات دون تغيري، ألا ستجلب نتـائج مهمـة،   . IAS/IFRS24الفردية أيضا، حنو املرجعية الدولية 
سيتم  السيما على املستوى اجلبائي، تسيري املؤسسات واالقتصاد بشكل عام؛ هلذا كان جيب التحكم ودراسة املراحل واإلجراءات اليت

من خالهلا التقارب؛ حيث إن عملية املقاربة لن تترك املؤسسات دون تغيري، ألا ستجلب نتائج مهمة، السيما على املستوى اجلبائي، 
 .تسيري املؤسسات واالقتصاد بشكل عام؛ هلذا كان جيب التحكم ودراسة املراحل واإلجراءات اليت سيتم من خالهلا التقارب

حنو املرجعية  PCG، حول طريقة تقارب املخطط احملاسيب العام الفرنسي CNCمن طرف  2001حملددة يف ماي وفقا للتوجيهات ا
أشار إىل أن احترام مبدأ املساواة يف  CNCوكنتيجة هلذا، وبعد التشاور السيما مع مديرية الضرائب، فإن الـ . IFRSالدولية 

يف حساباا الفردية  IFRSن املسلم به أن املؤسسات اليت ميكنها استخدام املرجعية املعاجلة، يبدوا غري ممكن يف الوضعية احلالية، فم
حبجة أم يطبقون هذه املعايري يف حسابات املوحدة، ألا ختضع حلاالت خمتلفة باملقارنة مع الشركات األخرى اليت تطبق القواعد 

ت؛ لذلك فإلنشاء وعرض حساباا الفردية، املؤسسات الفرنسية، الفرنسية، كذلك األمر بالنسبة للقانون الضرييب وقانون الشركا
املتعلقة باملخطط احملاسيب العام  CRC 99-03مهما كان حجمها، وسواء كانت مدرجة أم ال، جيب أن تستمر يف تطبيق الالئحة 

PCG  الذي يتقارب تدرجييا حنو املعايري الدوليةIFRSبتاريخ  1382-2004ددة باملرسوم رقم ؛ هلذا فقد اعتمدت فرنسا اخليارات احمل
  :25حيث تضمن) 21773، ص 22اجلريدة الرمسية لـ ( 2004ديسمرب  20

الشركات ؛ IFRSاحلسابات املوحدة للشركات غري املدرجة، إمكانية إعداد حسابات موحدة اعتمادا على املرجعية الدولية 
  ، كبديل عن القواعد الفرنسية؛IFRSحسابات موحدة وتنشرها وفقا للمرجعية الدولية  تعداملدرجة 
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، فاملؤسسات الفرنسية، مهما كان حجمهـا،  IFRSمتنع من إعداد ونشر حساباا وفقا للمرجعية الدولية  احلسابات الفردية،
 الفرنسي الذي يتقارب تـدرجييا حنـو   PCGكانت مدرجة يف البورصة أم ال، جيب أن تستمر يف تطبيق املخطط احملاسيب العام  سواء

 .IFRSاملرجعية الدولية 
 .2008و 2005تلخيص للخيارات وااللتزامات واملنع على املؤسسات الفرنسية بني سنيت  )2(رقم يف اجلدول 

  

  2008و 2005اخليارات وااللتزامات واملنع على املؤسسات الفرنسية يف :  )2(جدول رقم 
 القوانني الفرنسية IFRSاملرجعية  املعايري املطبقة يف فرنسا

2005 2008 2005 2008 
الشركات مدرجة يف 

 البورصة
 منع إلزامي إلزامي إلزامي احلسابات املوحدة

 إلزامي إلزامي منع منع احلسابات االجتماعية

الشركات غري املدرجة 
 يف البورصة

نعم  احلسابات املوحدة
 باالختيار

إمكانية 
 إلزامي االختيار

إلزامي ما مل يكن 
 IFRSاخليار 

 إلزامي إلزامي منع منع سابات االجتماعيةاحل
 
 

 
  

  
 2005أن االلتزامات واخليارات وحىت املنع الذي كان مطبقا على الشركات الفرنسية بكل أنواعهـا وخـالل سـنيت    نالحظ، 

القواعد الفرنسـية   لشركات اموعات املوحدة واملدرجة يف البورصة، اليت مت منعها من اعتماد بالنسبةمل يشهد أي تغري، إال  2008و
   .2008يف إعداد ونشر حساباا املوحدة سنة 

  :يف فرنسا اشتمل على اجتاهني أساسيني IFRS إن تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية
وليـة  هو التقارب التدرجيي للقواعد الفرنسية حنـو املرجعيـة الد   هذاواهلدف من يضمن يف القواعد الفرنسية، : االجتاه األول

IFRS؛ 
 :الدولية عوضت املعايري 2005فمنذ سنة  يعوض القواعد الفرنسية،: االجتاه الثاين
 إجباريا، القواعد الفرنسية يف احلسابات املوحدة للمؤسسات املدرجة يف البورصة؛ 
 26باالختيار، القواعد الفرنسية يف احلسابات املوحدة للمؤسسات غري املدرجة يف البورصة. 

، تضمن تعديالت على القواعد احملاسبية داخله، هذا األخـري  IFRSحنو املرجعية الدولية  PCGاحملاسيب العام  خططاملتقارب 
 :الذي يطبق يف احلسابات الفردية واملوحدة يف الوقت نفسه؛ حاليا قد مت التقارب بالنسبة لبعض القواعد احملاسبية الفرنسية

  تقارب مع املعايري ( عقود طويلة األجل، احلسابات املرحلة تغيري يف الطرق احملاسبية، ال: 1999منذIAS 8, IAS 
11, IAS 34)؛  

  تقارب مع املعيار ( االحتياطات : 2002يفIAS 37 (؛  
  تقارب مع املعيار ( املعاشات : 2003يفIAS 19 ( ؛ احتياطات اإلصالحات الكربى أو احتياطات الصيانة

 ؛) IAS 16, IAS 37تقارب مع املعايري ( الكربى 

 :استنادا إىل نيمن إعداد الباحث: املصدر 

 PriceWaterHouseCoopers, Des Règles Françaises Aux IFRS – Principes Divergences -, EDITIONS FRANCIS 
LEFEBVRE, LEVALLOIS, France, 2008, P. 428  

 Convergence Du PCG Vers Les Normes IFRS, Article disponible sur le site internet: http:/ens-prof-tertiaire.ac-
dijon.fr/professeurs/ressources_docu/doc_comptable/pages_cptables/normes_cptables/evolution_pcg_ifrs.pdf, visité le 
27/10/2012. 
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  تقارب مع املعايري ( االهتالكات : 2005يفIAS 16, IAS 38 ( ؛ اخنفاض القيمة) تقارب مع املعيارIAS 36( ؛
احتياطات الصيانة / ؛ احتياطات اإلصالحات الكربى) IAS 2, IAS 16, IAS 23, IAS 38تقارب مع املعايري ( األصول 
 .IAS 16, IAS 37 (27تقارب مع املعايري ( الكربى 

(IPSAS) 
، )IFAC(واالحتاد الدويل للمحاسـبني   )IASB( بني جملس معايري احملاسبة الدولية 2011مذكرة التفاهم املتفق عليها يف نوفمرب 

طاع العام واخلاص، حيث تأيت هذه املذكرة بعد سلسلة من التعاون تنص على تعزيز التعاون بني السني يف تطوير املعايري احملاسبية للق
يف املقـام األول   (IPSASs)املشترك بني السني قبل هذا التاريخ، حيث يتم إعداد العديد من معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

تجسد القناعة املشتركة يف أن الشفافية اليت توفرهـا معـايري   ، لتأيت مذكرة التفاهم بني السني ل(IFRS)الدولية  احملاسبةمن معايري 
فاق احملاسبة الدولية ذات اجلودة العالية، يساهم بشكل كبري يف األداء الفعال ألسواق رأس املال والنمو االقتصادي السليم، ويمثل االت

ويقـوم علـى   . 28يف أنشطة وضع املعايري اخلاصة ما التزاما آخر لتعزيز التعاون بني السني، وذلك دف ضمان مزيد من االتساق
؛ حيـث تعتمـد   )IPSASB(تنفيذ عملية التقارب من جهة اإلحتاد الدويل للمحاسبني، جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

 )IFRS(معايري احملاسـبة الدوليـة    على استخدام (IPSASs)استراتيجية هذا األخري لتطوير جمموعة من املعايري احملاسبية للقطاع العام 
، مع لتوفري الوقت واملوارد، فنجده يجري تغيريات طفيفة على معايري احملاسبة الدولية إلعداد معظم معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام

ذلك، فإن النسخة النهائية ؛ ومع )مثل الضرائب أو أصول التراث(وضع عدد حمدود من املبادئ اليت هي حمددة وخاصة بالقطاع العام 
 .30؛ ويؤخذ عوضا عنه باإلطار التصوري إلعداد التقارير املالية29م2013لإلطار التصوري للقطاع العام مل تعتمد رمسيا حىت اية سنة 

االستحقاق يف  إن التقارب بني معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ومعايري احملاسبة الدولية مبين أساسا على استحداث أساس
حماسبة القطاع العام، األمر الذي أشار إليه الكتيب اخلاص بإصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، فاملعايري تتعامـل مـع   

عايري يف جانب أساس االستحقاق على م IPSASsالتقارير املالية وفقا ملبدأ احملاسبة النقدية واحملاسبة على أساس االستحقاق، وتستند 
لكن التحول إىل أساس االستحقاق كان حوله جدل كـبري  . 31احملاسبة الدولية، حيث متطلبات تلك املعايري تنطبق على القطاع العام

، تشيد مبزايا أساس االسـتحقاق والتقـارير   م1990سنة  Tudor & Mutiuبني املؤيدين واملعارضني له، ولكلٍ حجته؛ فهذه دراسة 
كنموذج جديد يتم التركيز فيه على الكفاءة، مشرية إىل أن تطبيقه يف القطاع العام ) التقارير اخلاصة بالقطاع اخلاص( املالية املبنية عليه

اليف يمكننا من تعظيم اآلثار املترتبة على عملية املنافسة والكفاءة يف اإلدارة العامة حبيث ينبغي أن يتحقق هذا مع احلد األدىن من التك
  . 32بالنسبة للمجتمع

، حيـث  )FEE(وبالنظر إىل اهليئات احملاسبية املتخصصة يف حماسبة القطاع العام بأوروبا جند احتاد اخلرباء احملاسبني األوروبـيني  
، ومع تأكيد جلنة القطاع العام لــ  IFACكانت لديه جلنة القطاع العام اليت تضمن وتكمل وتدعم عمل  1987ومنذ تأسيسه سنة 

IFAC احملاسبة الدولية للقطاع العام، لعب على تطوير معايري FEE     أحد أدواره كمعلق من وجهة النظر األوروبيـة علـى تلـك
على األنشطة اليت تساعد على جعل عمل القطاع العـام   FEEومن ناحية أجندا اخلاصة، ركزت جلنة القطاع العام لـ . 33املعايري

يري احملاسبة اليت دف إىل ضمان أن تقارير القطاع العام تقـدم بطريقـة   هذا على النقيض من قيمة معا. أفضل من جهة نظر اإلدارة
أو اسـتخدام مصـطلح   (معنية، على سبيل املثال، حبوكمة الشركات  FEEواضحة ومفهومة؛ لذلك، كانت جلنة القطاع العام لـ 

ودور ومسؤوليات املدققني حنـو الغـش؛   ، وقياس األداء، والقياس، وختطيط األعمال يف القطاع العام ")حوكمة احلكومة"اهلولندي 
  . 34وتوسعت أيضا إىل حتديد املمارسات اجليدة بني خمتلف الدول األوروبية وجعل ذلك على نطاق أوسع
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يبني وضع احملاسبة القطاع العام يف فرنسا وأملانيا كنموذجني لدول أوروبا، حيث يتضـمن اجلـدول وضـع    ) 3(رقم  اجلدول
؛ إضافة إىل اهليئة املسؤولة عـن  2005قاق ألغراض التقارير املالية للحكومة املركزية يف الدولتني قبل سنة احملاسبة على أساس االستح

  .حتديد معايري احملاسبة احلكومية املركزية
  وضع حماسبة القطاع العام يف فرنسا وأملانيا: )3(جدول رقم 

 أملانيا فرنسا البيان

وضع احملاسبة على أساس 
ض التقارير املالية االستحقاق ألغرا

 2005للحكومة املركزية قبل سنة 

االستعمال الكامل ألساس 
 االستحقاق

  

األساس النقدي باستثناء بعض 
  X املعامالت على أساس االستحقاق

 X  االستعمال الكامل لألساس النقدي

اهليئة املسؤولة عن حتديد معايري 
 احملاسبة احلكومية املركزية

 X  وزارة املالية
وزارة املالية  بعد النظر من قبل 

  X الس االستشاري الرمسي
وزارة املالية تعني جملس مستقل 

   لتحديدها
  ) بتصرف: (املصدر

Noel Hepworth, The European Experience Of And Attitudes To The Development Of International Accounting Standards, in 
Vicente Montesinos & Jose Manuel Vela (eds), Innovations in Governmental Accounting, pp. 177-190, Springer Science+Business 
Media New York, 2002, p. 76; 77.  

 

مـن   يتضح من خالل اجلدول أن لفرنسا وأملانيا اختالفات مبدئية يف األسس اليت ستبىن عليها عملية توحيد حماسبة القطاع العام
وذلك من حيث وضع احملاسبة على أساس االستحقاق ألغراض التقارير املالية للحكومة املركزية، فنجد فرنسا  IPSASخالل معايري 

النقدي باستثناء بعض املعامالت على أساس االستحقاق يف مقابل اعتماد أملانيا كليا على األساس النقـدي؛ ومـن    األساستستعمل 
حتديد معايري احملاسبة احلكومية املركزية، جند أن فرنسا تعتمد على وزارة املالية بعد النظر من قبـل الـس    حيث اهليئة املسؤولة عن

  .االستشاري الرمسي، بينما تعتمد أملانيا على وزارة املالية

I.    معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام اعتماد(IPSAS) يف أملانيا 
الذي طور على أساس تقنيات امليزانيـة يف األسـلوب    Josef Schrottانب امليزانية جند أعمال يف ج األملانية من أهم املسامهات

، ما يعرف مبقارنة النتائج احملاسبية مع ما مت حتقيقه يف املاضي؛ باملوازاة )قيد واحد يف مسك الدفاتر احلكومية( Cameralisticاألملاين 
مع انتشار خطوط السكك احلديدية؛ وجتلت مشاكل التكاليف والتسعري مع إدخـال  مع هذه، جتلت مشاكل االهتالك والتقييم أكثر 

يف  Schmalenbachمعايري العمل املنهجي واستغالل دراسات الوقت واالحتكاك مع نظريات اإلدارة العلمية؛ فكانت مسامهة األملاين 
 منـذ  حتـدث  هي من التطورات الـيت  أملانيا، مة واحملاسبة يفضرورة أصالح امليزانية العا إن. 35الفصل بني التكاليف الثابتة واملتغرية

 املـوارد  وفعالية وكفاءة الشفافة اإلدارة هدف الوصول إىل فلتنفيذ اجلديدة؛ العامة باإلدارة يسمى ما حتت تسعينيات القرن العشرين
 مـن  يواجه وقتا أملانيا يف احملاسبة ونظام لديةالب ميزانية فقد كان وضع .36أساسي شرط اجلديدين واحملاسبة امليزانية فإن وضع العامة،

التقليـدي   Cameralistic نظام  حتديث على أملانيا تعمل حاليا يف بلدية 12.500 حوايل من العظمى األساسي، فالغالبية االضطرابات
 حـني  يف. )Doppik( االسـتحقاق  أساس واحملاسبة على امليزانية وضع إىل التحول طريق عن) نقدية حماسبة( احملاسبة ونظام للميزانية

 extended cameralistic‘‘ يسـمى  مـا  حنـو  التحـول  أملانيـا  يف االحتاديـة  الـدول  ومعظـم  االحتاديـة  احلكومـة  قررت
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accounting’’ )erweiterte Kameralistik(، احتادية واليات أربع حيث قررت )،وسـتفاليا  الراين ومشال هيس برمين، هامبورغ (
كغالبيـة دول   احملاسبة على األساس النقدي، االحتادية احلكومة مستوى يستخدم أملانيا ففي 37.اخلاص القطاع اسبةحم ترتيبات اعتماد

 املسـتوى  علـى  سـواء  هدفا ليس) IPSAS( العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري اعتماد فإن اآلن وحىت. االحتادية أملانيا مجهورية
 التنفيذ شأن ومن نظرا ألن فكرة تطبيق املعايري الدولية هي غري معروفة إىل حد كبري بالنسبة هلم،  ،38الدولة مستوى على أو االحتادي

 ومـع  .مناسـب  زمين جدول واعتماد املعرفة ونقل مالية، موارد أن يتطلب االستحقاق أساس على الدولية احملاسبية للمعايري املباشر
 إعـداد  وحاليـا فـإن  . ومناسب حديث حماسبة نظام متطلبات تلبية أجل من روريةض يعترب مسألة احملاسبية النظم  تطوير ذلك، فإن

املركزية تستخدم احملاسـبة علـى األسـاس     احلكومة ذلك يف مبا الكيانات موحدا؛ فبعض ليس بأملانيا العام القطاع يف املالية التقارير
  . 39االستحقاق أساس على احملاسبة بأسالي اعتماد فقد تزايد للكيانات األخرى املستويات يف بينما النقدي،

، أن حتول املانيا إىل أساس االستحقاق يف حماسبة القطاع العـام  2003سنة  Lüder & Jonesمن الناحية التارخيية تشري دراسة 
 ، ففي الوقت الذي كانت فرنسا تطبق أساس االستحقاق على املستوى احمللي يف التسـعينيات مـن القـرن   فرنساكان متأخرا على 

متجانسـة؛   غري تقييم العشرين؛ فإن أملانيا مل تطبقه حمليا إال مع مطلع القرن الواحد والعشرين وعلى املستوى احمللي ومن خالل قواعد
، فإن فرنسا أيضا هلا السبق مع مطلع القرن الواحـد  IPSASومن ناحية تطبيق أساس االستحقاق على املستوى الدويل اعتمادا على 

  .200340و 2000ا بعض الواليات االحتادية االملانية بالتحديد يف سنيت والعشرين، لتلحق 
  اعتمدت أملانيا اصالح حماسبة القطاع العام بالتحول إىل أساس االستحقاق من خالل قانون االدارة املالية البلديـة اجلديـدة   

(Neue Kommunale Finanzmanagement :NKF)  وضعت وزراء ،2003 نوفمرب ؛ يف2003، واملعتمد سنة 2000املقترح سنة 
 طبقـت  وقد. الدفاتر مسك املزدوج يف إىل القيد  Kameralistik البلديات من نظام حماسبة بتحويل للواليات يسمح إطار الداخلية

 قـانون  شـترط حيث ي. 2004 نوفمرب يف املزدوج بناء على القيد البلديات مليزانيات القانونية األسس وستفاليا الراين مشال والية أول
 يف احملددة املزدوج القيد طريقة على 2009 عام حبلول حساباا تغيري احمللية السلطات مجيععلى  ) NKF( اجلديدة البلدية املالية اإلدارة
 األملاين التجاري قانون أحكام على أساسا NKF تقدم مستمر؛ حيث يستند يف التشريعية العملية أخرى كانت واليات ويف. القانون

)HGB (عموما املقبولة احملاسبة ومبادئ )GAAP(، 41احمللية اخلصوصيات مراعاة مع.  
 حـول  وإيضـاحات  النقدية، التدفقات بيان الدخل، العمومية، بيان امليزانية NKF، يوفر IPSASو  NKF يف مقارنة بني يوفر

. الدولية لقطاع العام احملاسبية معايري مع تتوافق املكونات هذه. اإلدارة تقرير السنوية املالية البيانات تتضمن أن وجيب. املالية البيانات
 الفردي حتديد عن فضال والقياس، االعتراف متطلبات يف وخاصة اخلالفات امللكية؛ تنشأ حقوق يف التغريات تتطلب ال NKFكما أن 

 ؛ كل من IAS  /IFRS الدويل احملاسيب واملعيار ةاألملاني احملاسبة مبادئ بني املصاحلة مماثلة مشاكل هناك األساس، القواعد؛ يف وشرح
NKF وIPSAS أغلبيـة  حصص املثال سبيل على - األخرى كيانات شركة على سيطرت إذا املوحدة، املالية البيانات إعداد یتطلب 

  .42اخل واملستشفيات الثقافية، واملؤسسات البلدية، املرافق يف
. اجلديـدة  البلدية املالية اإلدارة اىل وستفاليا الراين مشال يف حساباا تغريت البلديات مجيع سنوات، أربع مدا انتقالية فترة بعد
 البيانـات  يف حتسـن  2014 جانفي 1 للرأي يف جديد استطالع ويظهر. وستفاليا الراين مشال يف بشكل شامل NKF طبق وهكذا،

 ومع. NKFلتطوير  خطة يف الوالية حكومة قبل من القوة تأخذ العديدة احمللية السلطات ضيق؛ نطاق على ذلك كان وإن  عامة املالية
 الوقت يف البيانات من املزيد على احلصول لتلبية ضرورة احملليني جانب من إضافية جهود وهناك مرض غري يزال ال الوضع فإن ذلك،

 . IPSAS  44للقطاع العام  لدوليةا احملاسبة معايري مبادئ مع فإا تتماشى احلسابات دمج أما يف ما خيص عملية .43املناسب
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II.  معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام اعتماد(IPSAS)  فرنسايف 
كان  ما كثريا املاضي ويف ستينات القرن العشرين، أوائل من والتنظيمية التشريعية النصوص على الفرنسية العامة احملاسبة استندت

يف  املتخصصني مسؤولية من أخريا أصبحت السنوات، مرور ومع نسبيا، غامضة بقيت نهااملوازنة؛ ولك قانون نتاج أا على إليها ينظر
  .45قريب وقت حىت الفرنسي العام القطاع حملاسبة عامة مناقشة هناك تكن ومل احملاسبة،

 الشـفافية  إىل تقـاره اف بسـبب  املاضية القليلة السنوات خالل الفرنسية للحكومة وامليزانية احملاسبية املعلومات نظام انتقد كثريا
  للمالية سنة الفرنسي العام القانون ؛ وقدم46للميزانية الفعالة اإلدارة ضمان وال حقيقي برملاين بإشراف يسمح مل األمر الذي والرتاهة،

2001 )Loi Organique 2001-692,” August 1, 2001, or LOLF” (مفـاهيمي  إطار ذلك يف مبا احملاسبية املعايري من جمموعة 
 اإلطـار  ، حيث يأخذ هذا47املركزية احلكومة لألنشطة احملاسبة من حمددة جوانب مع احملاسيب االستحقاق أساس بني للتوفيق واضح

 واملفـاهيم  احملاسبية املعايري عليها تقوم اليت ، وحيدد االفتراضاتIPSASB و  IASBمن اإلطار التصورين املفاهيمي لسي  املفاهيمي
 معيـارا "البيانات، وال ميثـل   من املقدمة املالية املعلومات على املفروضة والقيود نطاق ويناقش االفتراضات هذه من املستمدة الرئيسية

 خمتلـف  اتسـاق  لضـمان  حكم لصناع املفاهيمي معيارا" و ،"قواعد وتفسري لفهم مفيدة مواد" ولكن ،"ذاته حد يف القواعد لوضع
  .بعة عشر فهي تتشابه يف عناوينها وحمتواها إىل حد كبري مع معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام؛ أما املعايري الس48"واملعايري القواعد
 قلب ويف بشفافية أكثر، احلكومية املعامالت إلجراء األساسي اهلدف مع للحكومة املالية املعلومات نظام حتديث جيري فرنسا، يف

  :رئيسية اهتمامات ثالثة اجلهد هذا
   والعادلة؛ احلقيقية احلكومة حسابات وتقدمي واألحداث للمعامالت قالصاد التمثيل -
    الربملان؛ لسلطة وفقا امليزانية تنفيذ -
 .الفعال احلكومي اإلنفاق -

 عدة وقد كانت هناك فيها، رجعة ال االستحقاق تطورات أساس على احملاسبة إىل واالنتقال احلكومية احملاسبة يعد حتديث حيث
  :49التحديث عملية لبدء أسباب

  : الدويل املستوى على -
 االستحقاق؛ أساس على احملاسبة بتقدمي ملتزمون الكربى الصناعية الدول حكومات   
 للمحاسبني الدويل لالحتاد العام القطاع جلنة وضعت وقد )IFAC( ميكن ال اليت العام للقطاع احملاسبية املعايري 

 .لفرنسا جتاهلها
  : األورويب املستوى على -

 للحسابات ألورويبا النظام )ESA 95( االستحقاق أساس على جديدة حماسبية معايري حدد.  
 الضمان وصناديق احمللية، احلكومة( العام القطاع قطاعات مجيع تقود الفرنسية املركزية احلكومة فإن الوطين، املستوى على -

 إىل احلكومة حتتاج سوف القيادة، ولتوفري. اقاالستحق أساس على احملاسبة حنو للتحرك) الوطنية العامة واملؤسسات االجتماعي
 :يلي ما ضمان

 وهذا للجمهور، املقدمة للخدمات الكاملة التكاليف بشأن الصلة ذات للمعلومات العامة املالية مديري توفري 
  التكلفة؛ حيث من عملياا ضمان فعالية اإلدارات على يساعد سوف

  ا شفافية تكاليفهااملواطنني صحيح من قبل كل من  بشكل العامة السياسة يمتقي ميكن حبيث وحسابا 
 .والدوليني األوروبيني شركائها قبل الربملان و كذلك من وأعضاء الضرائب ودافعي الفرنسني،
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 هـذه  تعـزز  2001 جوان 28 يوم الفرنسية اجلمعيات من كل عليها وافق اليت امليزانية أعمال على اجلديدة الدستورية الالئحة
 امليزانيـة  عرض على احلفاظ مع ،2005 جانفي 1 يف االستحقاق أساس على العامة احلكومية احلسابات إدخال على وتنص ،العملية

، ملخصا لتواريخ رئيسية يف عملية )4(ويوضح لنا اجلدول رقم  ).املعدل النقدي األساس( واملدفوعات املقبوضات حيث من التقليدي
 .لعاماالصالح احملاسيب الفرنسي للقطاع ا

  

  اإلصالح احملاسيب للقطاع العام لعملية الرئيسية التواريخ ملخص):4(جدول رقم 
  احلدث  التواريخ
  للحسابات املوضوعة للقطاع العام جديد خمطط  1982

1999  
  املالية وزارة إىل قدمت" االستحقاق احملاسبة عمل فريق" تقرير

  احلكومة  حساب حتديث يف األوىل تقدمي املرحلة
  الربملان جملسي من كل املعتمد من طرف الدستوري الالئحة  2001وان ج 28
  الدستوري الالئحة وضعتها اليت اجلديدة امليزانية قواعد  2001أوت  1

  )CPAS( العامة احملاسبة معايري جلنة: إنشاؤها مت جديدة هيئة  2002
  نيةامليزا سياسة مناقشة سياق يف املطبقة املالية القواعد  2003جانفي  1
  اخلزانة يف النقدية إليداع احمللية احلكومية متطلبات للسلطات باستثناء األخرى، باألحكام يتعلق فيما املطبقة امليزانية قواعد  2004جانفي  1
  املعدل النقدي األساس يف اجلديد امليزانية قانون قدم  2005جانفي  1
  ستحقاقاال أساس على العامة احلسابات إعداد ينبغي 2006جانفي  1

  : املصدر
IFAC Public Sector Committee, The Modernization Of Government Accounting In France:The Current Situation, The Issues, 

The Outlook, January 2003, p.3, https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/no-6-the-modernization-o.pdf, 12/08/2014. 
  

من خالل اجلدول نالحظ أن البدايات األوىل لعملية االصالح احملاسيب للقطاع العام متتد منذ مثانينات القـرن العشـرين، وان   
، االمر الذي يوحى بالسبق الفرنسي يف جمال تطوير حماسـبة  1999حقاق يف احملاسبة احلكومية كان منذ سنة التفكري يف أساس االست

  .2006العزم على اعداد احلسابات العامة على أساس االستحقاق كان منذ بداية سنة  وانقطاعها العام، 
 جلنـة  حمل وحل 2008 ديسمرب 30 لـ لسنويا امليزانية قانون مبوجب )CNOCP(العام  القطاع توحيد حسابات جملس تأسس

 هـو  اجلديـد  الـس  هذا. 200950 سبتمرب 7 العامة يف  احلسابات وزير قبل من بعد تثبيته رمسيا )CPAS(العامة  احملاسبة معايري
 ذلـك  يف مبا العام، يلالتمو طريق عن أساسا الكيانات ذات األنشطة غري السوقية واليت متول جلميع احملاسبية املعايري وضع عن املسؤول

 كلـها  االجتماعي الضمان واملنظمات احمللية، العامة واهليئات اإلقليمية والسلطات احلكومية، واملنظمات املركزية احلكومة. املسامهات
 املركزيـة  احلكومة احملاسبة معايري لتنظيم تستخدم اليت العامة احملاسبة معايري السابقة اللجنة نطاق ، وتوسيعCNOCP اختصاص ضمن

ومع ايـة   .فقط الفرنسية العامة اإلدارات لعموم املتبعة احملاسبية السياسات مع التعامل على القدرة مع العامة املالية وسلطة الفرنسية
  :، مت تكوين ثالثة جمموعات عمل دائمة ومتخصصة هي على التوايل2009سنة 
  

  العام القطاع لس توحيد حساباتجلان وجمموعات العمل املكونة من طرف جم): 5(جدول رقم 
  املهام  جمموعات العمل  اللجان

الدولة واملنظمات ''جلنة 
  ''التابعة للدولة

 من جمموعة استعراض"جمموعة 
  "للدولة احملاسبية املعايري

 حتتاج اليت القضايا حتديد وبدأت احملاسبية للدولة ملعايري نقدية مراجعة جتري
 أو احملاسبة أحكام يف تغيريات تتطلب اليتتلك  على تركز أن قبل توضيح إىل

  .جديدة معايري صياغة



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 47 - 

واملادية  األصول املعنوية" جمموعة
"  

 النقاط بعض لتوضيح وتسعى للدولة، مساكن وتقييم االعتراف تدرس
 موعة املقرر ومن. اخلدمة إمكانية فكرة أو الحقة للنفقات احملاسبية واملعاجلة

 تكلفة تطبيق شروط( والسجون للطرق خاصة حالة يف النظر هذه العمل
 الفنية األعمال أو ،)اخلدمة إمكانات تراجع مع واالرتباط املستهلكة االستبدال

  ).التقييم طريقة(
 واملؤسسات الدولة"جمموعة 

  "العامة
 يف العامة، املؤسسات على املطبق احملاسيب اإلطار بشأن مناقشات تعمل على

  "جنب إىل جنبا" الدولة حسابات نشاءإل املدى البعيد املنظور

 االجتماعي الضمان''جلنة 
  ''املماثلة واهليئات

 ظل يف  سياق يف املنتجات هذه حماسبة بشأن مناقشات دف إىل إجراء  "التقنية املنتجات حماسبة"جمموعة 
  .االجتماعي للضمان املفاهيمي اإلطار حيث من التطور

 مسامهات عن احملاسبة"جمموعة 
 حلسام والعاملني العمل ابأصح

  "اخلاص

 االجتماعي لوكاالت الضمان واحدة خمطط حسابات لتوضيح احلاجة يعاجل
)PCUOSS( العمال املستقلني بدخل اخلاصة مبحاسبة املسامهات يتعلق فيما.  

 احمللية السلطات"   جلنة
  "احمللية العامة واملؤسسات

 على األوىل العامل جمموعة
  االعانات

 على أوسع انعكاسات يف الدخول البداية، قبل يف املنح آلية استهالك ةملراجع
 )املصروفات مقابل امللموسة غري املوجودات(االعانات  هذه عن احملاسبة من كل

  .احمللية السلطات تلقتها اليت لتلك

 على الثانية العمل جمموعة
  املالية األدوات

 واألدوات القروض حول قاملالح يف املناسبة املعلومات حتديد يف شروع
 يسمى مبا يتعلق فيما خاصة احمللية، السلطات يف التحوط وأنشطة املشتقة املالية

 يف مبا األدوات، ذه املتعلقة احملاسبية املبادئ املكتتبة، وتعريف املهيكلة القروض
  .التحوط حماسبة قضية اخلصوص وجه على ذلك

  جمموعات مشتركة

 تزاماتواالل املصروفات"جمموعة 
  "واالحتياطات

اخلاصة  باخلصوم واالعتراف حول التعريف احملتمل بدأت يف مناقشات
 األساسي املوضوع هذا. احمللية والسلطات االجتماعي الضمان جمال بالدولة،

  .العام القطاع لكيانات املفاهيمي اإلطار ميس

 والشراكات االمتيازات"جمموعة 
  "واخلاص العام القطاعني بني

 بني الشراكة وعمليات امتياز لألصول احملاسبية املعاجلة تعريف إىل يهدف
 السلطات وثانيا، سواء كان اجلانب املنتنازل هو الدولة، واخلاص العام القطاعني

  .احمللية
  : املصدر

Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), Rapport d’activité 2009-2010, p.9; 10, 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnocp/missions/rapports-activite/Rapport_d_activite.pdf, 12/08/2014. 

  
 هـذه  عـززت . العـام  القطاع وخصوصيات خصائص عن األفكار تطوير خالل من الدويل، املستوى على 2011 سنة متيزت

 بـني  العالقة وأيضا العام، القطاع ملؤسسات احملاسبية واألساليب واملبادئ واألهداف العام القطاع خصوصيات حتليل منطقيا األفكار
 احملاسـبية  املعـايري  حيـث  أما من .املالية التوقعات وحتليل املعلومات جمال يف تدخل اليت كوتل احملاسبة جمال يف تدخل اليت العناصر

 واألوروبيـة،  الوطنيـة  املعايري يف احملدد النحو على املؤسسات، على املطبقة املعايري لتلك لالمتثال تسعى فإا عام، وبشكل الفرنسية،
يعمل  CNOCP ذلك، فإن إىل باإلضافة .االمتثال سيضمن هذا الس ومداوالت لأعما يف )ANC(احملاسبية  املعايري هيئة ومشاركة

 علـى  ردود سـتة  أرسل ، حيثIPSAS جملس من املشاورات ملختلف االستجابة خالل من الدولية احملاسبة توحيد عملية يف بنشاط
  .51العام القطاع لكيانات املفاهيمي باإلطار املتعلقة تلك فيها مبا ، IPSAS جملس مشاورات
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 UE/2011/85 التوجيهـة  مـن  3-16 العام، املادة القطاع يف احملاسيب التوحيد حول األورويب التفكري بتعمق 2012 عام اتسم
 مالءمـة " أن تقييم جيب اللجنة أن على ، حول املتطلبات املطبقة على اطر امليزانية للدول األعضاء، تنص2011 نوفمرب 8الصادرة يف 

 عـام  يف اليت اعتمـدت   اآلراء الفرنسية، من بني احملاسبية املعايري حيث ؛ من"العام للقطاع الدولية احملاسبية ملعايريوا األعضاء، للدول
  :52هناك رأيني هلما امهية خاصة ،2012

 من املشتقة املالية واألدوات املالية االلتزامات عن احملاسبة يف 2012 جويلية يف الصادر 04-2012 الرأي رقم -
احمللي على  القطاع كيانات من قبل املخاطر أفضل بشكل تعكس حماسبية قواعد يقترح العامة، حيث احملاسبة ذات الكيانات

 .وجه اخلصوص
 الفراغ، الرأي ميأل والثقافية، هذا التارخيية باألصول واملتعلق 2012 أكتوبر 18 الصادر يف 07-2012 رقم الرأي -

 .متفرقة أحكام بضعة فقط سرد مت قد ذلك، ومع املوضوع، هذا حول عام نص أي يضع مل ألن كل ما نشر من قبله

 أيضا علـى مشـروعي   بالرد CNOCPجملس  العامة، وقام للكيانات املفاهيمي اإلطار تطوير على العمل IPSAS جملس واصل
 حـول  التشـاور  إىل ضاأي تستجيب CNOCPالعام؛ جملس  لكيانات القطاع واخلصوم األصول وتقييم مبحاسبة البنود املتعلق العرض

  .53الدويل النقد الصادرة عن صندوق) احلكومة مالية إحصاءات( GFSو IPSAS بني االختالفات
 عام مارس 6 يف األوروبية املفوضية العام، نشرت للقطاع األوروبية احملاسبية املعايري بشأن املناقشات باستمرار 2013 عام اتسم

 ،)EPSAS معايري مبا يسمى" (األعضاء الدول يف العام للقطاع املتوافقة احملاسبية املعايري تطبيق وحن" والربملان الس إىل تقريرا ،2013
 علـى  جهوده الس ركز الفرنسية، احملاسبية املعايري حيث من. UE/2011/85التوجيهة  من 3-16 املادة ألحكام استجابة وذلك
 متكيفة وكاملة موعة حماسبية مرجعية أن توفر هو هذه املعايري من اهلدف. لعامةا للمؤسسات احملاسبة ملعايري مستقبلية جمموعة تطوير
 الدوليـة  معايري مع االتساق وتضمن واحملاسبة، ، امليزانية تعليمات خمتلف ألحكام خاضعة اآلن هي العامة اليت املؤسسات من متنوعة

 )آراء(اشـعارات   يف حمددة مسائل عدة كانت ذلك، إىل اإلضافةوب معايري، كانت هنالك عشرة ،2013 عام اية اإلمكان؛ يف قدر
 .54املستقبل يف اموعة هلذه املناسبة املعايري يف املواضيع حيث جرى العمل على دمج هذه. الس
  

IAS-IFRS-IPSAS 
بة الدولية يف البلدين من املعوقات، اليت صعبة االعتماد الكلي، أو حىت اجلزئي لبعض املعـايري  اعتماد معايري احملاس عمليةمل ختلو 

احملاسبية؛ واليت ترجع حسب أغلب الدراسات وآراء الباحثني إىل اختالف البيئات احملاسبية وعدم تكيفها مع متطلبات معايري احملاسبة 
  .الدولية

I. أملانياية يف معوقات اعتماد معايري احملاسبة الدول 
إن االستمرار يف عملية التقارب بني املعايري األملانية واملعايري الدولية أمر طموح للدولة األملانية، لكن يواجهه عقبـات حماسـبية،   

سبة الوطنيـة  فعلى الرغم من التعديالت اليت مت إجراؤها على قانون احملا. قانونية، ضريبية وتطبيقية، خاصة ببيئة النظام احملاسيب األملاين
الية امعـة  متاشيا مع القواعد احملاسبية، قد قلصت الفروقات بني التقارير املالية امعة املعدة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية، والتقارير امل

علـى محايـة املقرضـني    املعدة وفقا للمبادئ األملانية، إال أنه قد بقيت هناك اختالفات بني املرجعيتني، مع استمرار التركيز التقليدي 
قـانون  " من خالل سن  2009إن آخر حتديث للقانون التجاري األملاين لسنة . واحملافظة على رأس املال يف النموذج احملاسيب األملاين

ملانيـة  كان له هدف اجياد بديل بسيط للمعايري احملاسبية الدولية، حيث هدف إىل احلفاظ على حجر الزاوية يف  احملاسبة األ" التحديث 
هناك اختالفات كثرية بني معـايري  . 55أال وهو مبدأ املوثوقية، وختفيض الضغوطات على الشركات على اعتماد معايري احملاسبة الدولية

ية لدولاحملاسبة الدولية واحملاسبة األملانية، وهي يف بعض األحيان متعلقة بنقاط يف غاية األمهية؛ خاصة فيما يتعلق بكون معايري احملاسبة ا
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ولية ميكـن  تتميز بالديناميكية على عكس احملاسبة األملانية التقليدية اليت تتميز بالثبات؛ كما أنه على سبيل املثال وفقا ملعايري احملاسبة الد
ه ال ميكـن  انشاء مصاريف البحث والتطوير، وتقييم قيمتها النفعية، يف حني أنه يف احملاسبة األملانية ال وجود لالستثمارات املعنوية، ألن

النموذج احملاسيب التقليدي األملاين  خيتلف بشكل كبري عن معايري احملاسبة الدولية اليت تعكـس  . بيعها إال يف حاالت خاصة واستثنائية
 تم بالقيمة احملاسبة األجنلوسكسونية املوجهة ألسواق رأس املال مع التركيز على مبدأ القيمة العادلة، اضافة إىل أن احملاسبة األملانية ال

يبقى االتصال القوي بني احملاسبة واجلباية يف أملانيا العائق األهم، يف حني أن معـايري  . السوقية لألصول إال يف إطار التنازالت املعزولة
اسبة الدولية، كما أبدى أصحاب املصاحل األملان حتفظات قوية على معايري احمل. احملاسبة الدولية ال تشري إىل املشاكل املتعلقة بالضرائب

كدت املناقشات يف أملانيـا أن املعـايري   أواعتربوها تقدم أحكاما تعسفية مما أثار خماوف حول قابلية مقارنة ومالئمة هذه املعايري؛ كما 
عـايري  كهيئة خاصـة إلعـداد امل   (IASB)الدولية للمحاسبة مل تلق الدعم الكامل، ألن القبول األملاين لس معايري احملاسبة الدولية 

 .56يتعارض مع النظام احملاسيب األملاين، والذي يعتمد أساسا على التشريعات القانونية اليت تسنها احلكومة

II. معوقات اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف فرنسا 
تمـاد  ، تبني أن فرنسا هي البلد األكثر مقاومة لعمليـة اع 2005سنة  Cabinet Français Mazarsيف دراسة أوروبية من قبل 

؛ كما تبني أن أهم األسباب اليت أدت إىل مقاومة التغيري ترجع إىل اختالفات يف املعاجلات احملاسبية مردهـا إىل  الدوليةمعايري احملاسبة 
  .57خصائص النظام احملاسيب الفرنسي، وإىل أسباب ثقافية رمبا كان هلا األثر األهم يف مقاومة التغيري اخلارجي

تمر وبوترية حمددة، مع احلفاظ على هدف حياد الضريبة؛ حيث اشارت احلكومة الفرنسية وبصراحة اس PCGإن حتديث الـ   
نية لتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف احلسابات الفردية أو اإلطار القانوين الفرنسي، ألن العالقـة قويـة بـني احملاسـبة      توجدأنه ال 

؛ فبعد اإلبقاء على العالقة بني احلسابات الفردية والضريبة، حددت IFRS58الـ  والضرائب، يعين هذا أنه ال وجود لتقارب كلي حنو
؛ حيث أن احلسابات املوحـدة وفقـا   PCGمعايري احملاسبة الدولية أهدافا للتقارب ال ترتكز على التكامل مع املخطط احملاسيب العام 

الدولية، اليت تبني طرق املعاجلة إلظهار أحسـن للمعلومـات    ، جمربة على احلفاظ على تكامل تطبيق املرجعيةIFRSللمعايري الدولية 
مالية؛ كما أن هناك انقطاع يف العالقة بني احلسابات الفردية واملوحدة، عندما تكون هنالك خيارات حماسبية بالنسـبة للحسـابات   

ب األخذ جبزء منها فقط، فرغم األسـاليب  جي أن القواعد اجلديدة اليت جاءت ا معايري احملاسبة الدولية،. 59الفردية ألغراض ضريبية
أو التحضري إلصـدار معـايري خاصـة     IFRS، ال يوجد حتديد دقيق لتطبيق الـ IFRSاملتبعة منذ إصدار وحىت بداية استعمال الـ 

لية، وال باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وكمثال على ذلك أساليب حساب اخنفاض قيمة األصول القائمة على أساس القيمة االستعما
، هذه الطريقـة تطبـق يف احلسـابات    )IAS 36على عكس ما جاء يف املعيار (توجد هناك أي مؤشرات حمددة لتحديد هذه القيمة 

بالنظر إىل درجة التعقيد والتأثري املايل على القوائم املالية . 60املوحدة، وكذلك تطبق يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بطريقة مبسطة
. اللذين يرتبطان باألدوات املالية، األثر األكرب، وهذا ما دعى اىل رفض اعتمادمها بشكل كلـي  (IAS 32, IAS 39) كان للمعيارين

ر ان االرتباط القوي بني القانون ومعايري احملاسبة الدولية، مع اعتماد تقنيات خمتلفة، من حيث معاجلة املفاهيم؛ نتج عن هذا، أن اإلطا
أولوية احلقيقـة االقتصـادية علـى املظهـر     (ألسس احملاسبية الفرنسية، وبعيد جدا عن النظرة القانونية التصوري أساسا خيتلف عن ا

كذلك فإن الـتحفظ  . 61، كذلك اإلمهال أو التعريف بطرق خمتلفة، يف عديد احلاالت بالنسبة للمبادئ احملاسبية وموضوعاا)القانوين
احلكومة دائما تواجه أي تغيري ميكن أن ميس مبواطنيها مـن اخلـارج، بالسـلطة    هو شيء أساسي يف التنظيم االجتماعي الفرنسي، و

؛ اضافة اىل مجلة من االختالفات الثقافية يف احملاسبة، واملوجودة أساسا يف القانون، الدين، التنظيمات االجتماعية، اللغـة،  62والتقييد
 .السياسة وكذلك التنظيمات الوطنية ملهنة احملاسبة
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أملانيا وفرنسا يف اعتماد معايري احملاسبة الدولية، على املستوى احمللي لكل دولة، اضـافة إىل تقييمهمـا علـى     جتربيتميكن تقييم 

  .املستوى األورويب والدويل، نظري متيز الدولتني باملكان االقتصادية والسياسية املؤثرة دولياً

I. تقييم التجربتني على املستوى احمللي 
دولتني متيز بالطوعية الناجتة عن احلاجة ملصادر متويل، والرغبة يف االنفتاح وجتنب العزلة يف ن اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف الإ

فكل دولة حافظت على التوجه العام لنظامها احملاسيب، مع حتقيق تقارب مع معايري احملاسبة الدولية مبا يضمن . مرجعيات حماسبية حملية
القياس والعرض واإلفصاح الدولية؛ كانت مصلحة اقتصادها الداخلي أولوية حتمية، تتكيف معها احلاجة إىل  متطلباتد األدىن من احل

إن العوائق األساسية اليت تعرضت هلا التجربتني على الصعيد احمللي هي اختالف بيئة األعمـال  . انفتاح اقتصادها على الصعيد الدويل
واالقتصادية والثقافية، اضافة إىل خلفية النظامني احملاسبيني، اليت تتعارض مع النظام االجنلوسكسـوين يف عديـد    القانونية والسياسية

 .النقاط
II.  األورويبتقييم التجربتني على املستوى 

ي، ساعد يف اجناحهما االحتاد كقوة ضغط دولية ذات وزن سياسي واقتصادي عـامل  التجربتني رائدتني على املستوى األورويب،
. جانب ضغط سليب على الدولتني يف اجبارمها على اعتماد معايري ال تتناسب واالحتياجات احمللية املختلفة األحيانكما شكل يف بعض 

 أن الدولتني رغم توحيد ممارستهما احملاسبية على مستوى االحتاد األورويب، مل تطبقا معايري احملاسبة الدولية بالكيفية نفسـها، وكانتـا  
 . بشكل متفاوت وبشكل اجيايب يف اعتماد باقي دول االحتاد األورويب ملعايري احملاسبة الدوليةمؤثرتني

III.  الدويلتقييم التجربتني على املستوى 

على  التجربتني من التجارب النموذجية يف اعتماد معايري احملاسبة الدولية، واليت اثرت تأثريا اجيابيا يف اعتماد معايري احملاسبة الدولية
اليت ثبت تأثريها السليب بعد دراسات واختبارات مستفيضة قام ـا  ) 39IASمثل (صعيد الدويل، كما أدت اىل تغيري عديد املعايري ال

  .ثةخرباء اكفاء يف اال احملاسيب هلذه الدول، نتج عنها حتسني جودة معايري احملاسبة الدولية، وإعطاء ثقة أكرب بالنسبة للتجارب احلدي
 

 
ممارساما احملاسبية مـع احملاسـبة    ، يف اطار تقاربانطالقا من مقارنتنا بني جتربيت أملانيا وفرنسا يف اعتماد معايري احملاسبة الدولية

اسبة القوة والضعف يف التجربتني، وتبيني تأثري بيئة األعمال وخلفية النظام احملاسيب يف البلدين على تبين معايري احمل نقاطالدولية، وحتليل 
 احملاسيب ومراحله وأهم معوقاته؛ توصلنا إىل جهود التقاربالدولية؛ وابراز واقع مهنة احملاسبة يف البلدين، والتطرق ألهم اإلصالحات و

  : التاليةالنتائج 
م معايري احملاسبة الدولية يف أملانيا وفرنسا كانت ضمن إطار تكتل اقتصادي عاملي أمدها من جهة بالدع اعتمادعملية  -

 السياسي والتقين واملادي وكان مبثابة إجبار من جهة أخرى؛
عند دراسة التاريخ احملاسيب للبلدين يتجلى بوضوح أن الفرنسيني واألملانيني بالرغم من اختالف جداول العمل اخلاصة  -

بني البلدين خبصوص التنميط بعملية التنميط احملاسيب، إال أم يتجهون يف نفس االجتاه وبنفس الوترية، مع وجود تناظر حقيقي 
 احملاسيب الدول؛

إن اجتاه الدولتني حنو اعتماد معايري احملاسبة الدولية كان من املدرسة القارية األوروبية حنو املدرسة األجنلوسكسونية، مع  -
 متحور أهم االختالفات احملاسبية حول االختالف يف خلفية النظام احملاسيب؛
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 األملاين والفرنسيب حنو معايري احملاسبة الدولية، كان مع احلفاظ على مبدأ احلياد الضرييب، سيادة إن تقارب النظامني احملاسبيني -
اإلطار القانوين؛ فاحملاسبة يف كال البلدين متثل اتفاقية مقننة، دف لتتبع النشاط االقتصادي لإلنتاج، للصفقات، أو لوضعية ذممية؛ 

يل احملاسيب قبل كل شيء عليه أن حيترم القواعد اليت حتكم اإلنتاج، الصفقات والذمة، وهذه فبالنسبة لكل من فرنسا وأملانيا التمث
 القواعد مل تأت من العدم، وإمنا هي قواعد القانون التجاري؛

ن حافظت الدولتني على التوجه العام لنظامها احملاسيب، مع حتقيق تقارب مع معايري احملاسبة الدولية مبا يضمن احلد األدىن م -
متطلبات القياس والعرض واإلفصاح الدولية؛ كانت مصلحة اقتصادها الداخلي أولوية حتمية، تتكيف معها احلاجة إىل انفتاح 

 اقتصادها على الصعيد الدويل؛
ية إن العوائق األساسية اليت تعرضت هلا التجربتني على الصعيد احمللي هي اختالف بيئة االعمال القانونية والسياسية واالقتصاد -

  .والثقافية، اضافة إىل خلفية النظامني احملاسبيني، اليت تتعارض مع النظام االجنلوسكسوين يف عديد النقاط

  :الباحثني مبايلي يوصيبناء على نتائج الدراسة 
عتماد ومراحل اال أساسيات، خاصة من حيث معايري احملاسبة الدوليةيف اعتماد  ملانية والفرنسيةتبع التجربة األت أننقترح  -

 ؛لذلك، لكل التجارب اليت هي يف بداية االجناز والتجارب اليت ستأيت الحقا سخرةامل اإلمكاناتو
على الدول ان تراعي وبشدة واقعها احملاسيب واالقتصادي، وأن تعتمد حبذر وبتحفظ املعايري اليت تشك يف تأثريها السليب  -

 بعية العمياء ملرجعية اصبحت تتحكم يف معايريها مصاحل الدول الكربى؛على اقتصادها يف احلاضر أو املستقبل، وأال تتصف بالت

ذات بيئة االعمال املتشاة ان حتاول العمل كتكتل واحد يف وجه املعايري احملاسبية الدولية اليت قـد ال تـتالءم مـع     الدولعلى 
  .ة الكربىاحتياجاا وواقعها، وهذا حىت تشكل قوة ضغط فعالة يف وجه التكتالت االقتصادي
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Britain's experience in the adoption of international accounting standards: between actual 

and future challenges 
 

. )*(& )**( 
&1 

  
 

  نسعى من خالل هذه الدراسة إلى إبراز االهتمام الكبير الذي توليه السلطات في المملكة البريطانية لألنظمة
المحاسبية بشكل عام وللقوائم المالية بشكل خاص، وهذا من أجل تحسين جودة هذه األخيرة، حيث اعتمدت في ذلـك  

ات محاسبية بارزة أوكلت لها مهمة وضع نظام دولي قابل لمقارنة المعايير والقوائم المالية المحاسـبية، وقـد   على هيئ
توصلت هذه الدراسة بعد اإلشارة إلى تجربة بريطانيا في التوجه نحو المعايير المحاسبية الدولية، إلى أن هذه الدولـة  

المحاسبية البريطانية، و أن إدخال المعايير الدولية لبريطانيا سوف تتبني إستراتيجية تقوم على ضرورة إبقاء المعايير 
  .يكون من خالل معايير بريطانيا صادرة عن المجلس البريطاني

  

 القوائم الماليةةالمعايير المحاسبية البريطانية، المعايير المحاسبية الدولي ، 

Abstract : This study aims to highlight the fact that Britain interested in accounting and financial 
statements and reflects its interest in the broad impact of multinational companies on the global 
economy, and this interest came from in order to improve the financial statements through 
accounting bodies prominent aimed to develop an international system met to compare standards 
and consolidated financial accounting,       
     The study found that after referring to the experience of  Britain in the trend towards 
international accounting standards, that Britain adopt a strategy based on the need to keep the 
British accounting standards, and that the introduction of international standards of Britain will be 
through Britain standards issued by the British Council. 
 
Keywords : International accounting standards, British accounting standards, financial 
statements. 
 

 
 

إن منو األنشطة االقتصادية عرب العامل أثر إجيابيا على تطور احملاسبة والفكر احملاسيب، فبتطور نشاط املؤسسات وتوسـعها وكـذا   
تنوعها ظهرت وظائف جديدة للمحاسبة وبرزت احلجة امللحة للتنظيم احملاسيب، إذ أن النتشار شركات املسامهة وانفصال امللكية عن 

ما يسمى بامللكية الغائبة الفضل يف تطور وظائف احملاسبة من قياس الثروة وحتديد النتيجة إىل توفري معلومـات إىل خمتلـف   اإلدارة أو 
  .اجلهات فبدأ االهتمام املتزايد يف وضع مبادئ وقواعد للمحاسبة من قبل العديد من الدول

واقع، إذ اعتربت بريطانيا من الدول األوائل اليت ظهرت فيهـا مهنـة    يعترب املرياث الذي ورثته احملاسبة الربيطانية لبقية العامل أمر
قـانون  : احملاسبة وساعدها يف ذلك التجارة والصناعة وأكثر من ذلك وجود الشركات، حيث أن مصدر املعـايري احملاسـبية هـو   

  .الشركات، مهنة احملاسبة، فقد كانت تصدر معايري حماسبية خاصة ا
العامل بالنسبة للمعلومات املالية، نشأ أساسا مـن اخـتالف األنظمـة     االختالفات والتباين بني دول ويف ظل وجود العديد من

الية، االقتصادية واملالية املستخدمة عامليا، وبعد انتشار الشركات متعددة اجلنسيات وتنامي األسواق العاملية نتيجة الحتوائها لألسواق امل
  موحدة فبانت  مستثمرين أو غريهم على اختاذ القرارات اليت تستند إىل معايري املالية سواء منأدى إىل عدم قدرة مستخدمي البيانات 

_______________________________________ ___  
eMail :   (*) : kouachimourad@yahoo.fr &  (**): guemazi19@hotmail.com  
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تبين املعايري احملاسبية  وظهرت جتربةحملاسيب الدويل والتوحيد احملاسيب الدويل، حمدودية األنظمة احملاسبية الوطنية وظهرت فكرة التوافق ا
     :بناًء على ما سبق تنحصر اإلشكالية فيما يلي، الدولية عن طريق املعايري احملاسبية الوطنية

 ؟قبلية يف ظل حتديات الواقع والرهانات املست الدولية تبين املعايري احملاسبية بريطانيا استطاعتكيف 
 

 
  1:تبان أهم احملطات التارخيية اليت مرت ا احملاسبة يف بريطانيا كالتايل ميكن

 ولكنه مل يظهر يف بريطانيا إال بعد الثورة الصناعية وال يتعلق إال  1673ابتداء من  إن القانون احملاسيب موجود يف فرنسا
املؤسسات الفردية بتفويض من الربملان والقواعد احملاسبية يف تلك الفترة إن وجدت  إنشاءفردية لذا كان من الضروري باملؤسسات ال

 joint stock(كبرياً من نظام وهيكل املؤسسة، وملا أخذ عدد املؤسسات الفردية يتزايد أصدرت الدولة قوانني  تأخذ جزء

companies (ان مما شجع انتشارها، وتطلب هذا القانون وجود ميزانية صادقة وشاملة حىت ظهر نشاءها دون تدخل الربملإتسمح ب
 ؛الذي أقر دور املسامهني وأن امليزانية أصبحت خاضعة لرقابتهم 1855 قانون جديد سنة

  صدور مع 20ظهر ثالث قانون يطرح عدة أشكال لعرض امليزانية وأن مراقبتها أمر اختياري إىل غاية القرن  1856ويف سنة 
يف امليزانية أمراً ضرورياَ ويقتضي أن تعكس امليزانية الصورة احلقيقية والدقيقة ألوضاع املؤسسة  واإلفصاحالقانون اجلديد جعل التدقيق 

 ؛املالية
 يف هذه الفترة أخذت مهنة احملاسبة يف بريطانيا تتطور وبشكل سريع وظهرت مكاتب تطرح خدمات يف احملاسبة والتسيري املـايل 

  ؛1930ظهرت حسابات األرصدة وطُبقت فعالً من قبل الشركات الكربى عام  1920وقد استمرت يف التطور إىل غاية 
فلعدة سنوات تعلن الشركة أرباح وقسائم غري منتظمة دون وجود مؤشرات  Royal Mail Line حدثت فضيحة مالية للشركة  وقد

احلقيقة للمسامهني،إن هذه الكارثة املالية دعت إىل تطور  إظهارمن املستحيل  ، وقد أعلن رئيس الشركة على أنهاألمرتعكس خطورة 
  ؛املعاجلة احملاسبية وضرورة شفافية املعلومات احملاسبية

   صدر قانون ألغى كافة أحكام القوانني السابقة وتضمن اخلطوط العريضة حملاسبة الشركات املعروفة  1948ويف سنة
الصورة الوفية والصادقة وأهتم أكثر جبدول النتائج وأصبحت قائمة هامة بعدما كانت مهملة،كما  ارإظهوأصبح من الضروري .حاليا

أن الشركات األم أصبحت جمربة بتقدمي أرصدة احلسابات بشكل شامل ودقيق وصارت املؤسسات تزود مبعلومات  ثانوية يف 
 .املالحق 
  بعدما  إصالحهاة إىل إعادة النظر يف احملاسبة األجنلوسكسونية وإعادة وبعد تتابع الفضائح املالية دعت الضرور 1970ويف سنة

  .أظهرت املبادئ احملاسبية العامة أا تنجح يف إعطاء حقيقة لتوجيه الشركات لعدة خيارات إلعداد قوائمها املالية
ة االحتاد األوريب الرابعة اليت طبقت توجيه 1981وعلى مر السنني جتدد وتطور قانون الشركات ليعكس الواقع اجلديد، ويف عام

  .أضافت قواعد ملزمة فيها ختص الشكل واملبادئ احملاسبية واملصطلحات احملاسبية األساسية
ونتيجة لذلك توحدت أشكال القوائم املالية ألول مرة يف بريطانيا وميكن للشركات االختيار من بني عدة بدائل ألشكال امليزانية 

  2:سائر وقد نص هذا القانون على مخسة مبادئ أساسية هيوأشكال حلساب األرباح واخل
 باملصروفات على أساس االستحقاق؛ اإليراداتمقابلة  -
 يقوم كل بند من بنود األصول داخل كل جمموعة أصول أو خصوم بشكل مستقل؛ -
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 يطبق مبدأ التحفظ خصوصاً عند االعتراف بالدخل احملقق وكل االلتزامات واخلسائر املعروفة؛ -
 ة االستمرار يف تطبيق السياسات احملاسبية من عام إىل آخر؛ضرور -
يطبق مبدأ املنشأة املستمرة للوحدة االقتصادية اليت يتم القياس عنها ويشمل القانون على قواعد عريضة للتقييم من حيث  -

 .التكلفة التارخيية والتكلفة اجلارية
  مع  1989ات بقي ساري املفعول إىل يومنا هذا وعدل سنة أصدرت الدولة قانون جديد خيص اندماج الشرك 1985ويف سنة

احلكومة عالنية يف سياق  السابعة اليت تعترب مرحلة أساسية يف التشريع احملاسيب بربيطانيا ألنه ألول مرة تتدخل األوربيةتبين التعليمة 
عملية  هذا التوحيد كان ممارساً فعالً وقد تركت يتطلب القانون املعدل توحيد القوائم املالية على الرغم من أنو التنميط احملاسيب،

  .توحيد معايري احملاسبة للقطاع اخلاص والقطاعات املهنية املنظمة ذاتياً
هيئة مستقلة للمهنة  إنشاءتقرير حول مشاكل التنميط، فقرر  إعدادمن ) مهين قدمي( Ron Dearingطلبت اجلهات املهنية من السيد 
عملت هذه اهليئة على بناء نظام  FRCومع اتفاق مع . املعايري، ومستوحاة من النموذج األمريكي ختصص جهوداا من أجل نشر
  .1990 سنة Dearing جديد للتشريعات اقترح من قبل

  القانوين للمؤسسات الذي أصبح تدرجييا أقل تعقيداً إلدارة املؤسسات الصغرية  اإلطارمن اجل حتديث  2006وجاء قانون
من أجل تشجيع أكثر للمؤسسات الصغرية  -فكر أوالً يف الصغرية–) Think Small Frist(الوزارة سياسية  نإعالخصوصاً مع 

  .واملتوسطة
وبشكل عام التطبيقات احملاسبية يف بريطانيا تتأثر بأسواق األوراق املالية كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكيـة، إال أن  

واق املالية مل تكن املسيطرة على عملية تنظيم وتقنني احملاسبة يف بريطانيا؛ حبيث يكون التأثري األكـرب  يف أن األس يكمنالفرق بينهما 
لقانون الشركات أكثر منه يف قانون األوراق املالية، كما هو احلال يف الواليات جند أن قانون الشركات حيتوي على كافة املتطلبـات  

 .3احملاسبية
الية تقدمي معلومات عن الوضع املايل والتغريات يف املركز املايل للمؤسسة والذي ميكـن أن يكـون   ويكمن اهلدف من القوائم امل

 4.مفيد موعة واسعة من املستخدمني
  

 
  :هاعلى العديد من اهليئات املهنية اليت سامهت بشكل كبري يف تنطيم مهنة احملاسبة نذكر بريطانياحتتوي 

I.احملاسبية جملس املعايري:Accounting  Standard Boerd ASB   

  معايري التقارير املاليةمعايري تدعى  أعضاء تعمل على تطوير وإصدار تسعة على وحيتوي 1990 هو منظمة مستقلة، أنشأت عام
FRS)Financial Reporting Standard (5 لس بتحديداحملاسبية والذي يضم  ملعايريالفكري إلصدار ا اإلطار، ويهتم هذا ا

يف  املالية واالعتراف بالبنود  وكذلك عناصر القوائم تشمل أهداف التقارير املالية واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، سبعة فصول
 .6حتكم إجراءات االندماج والتوحيد القوائم املالية باإلضافة إىل املبادئ اليت

II.جملس التقرير املايل:Financial Review Council FRC   
على جملس املعايري احملاسبية ،أنشأ من قبل احلكومة وجيمع كل املنظمـات الـيت ـتم باملعلومـة      اإلشرافهو منظمة واجبها 

كذلك بوضع السياسة العامة فهو هيئة مستقلة يتكون أعضاؤه  من خمتصني يف احملاسبة والصناعة واملؤسسـات   الس، يقوم 7احملاسبية
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الية وجملس معايري احملاسبة رئيس متفرع ومدير فين وسبعة أعضاء غري متفرعني كما أن الس يضع معايري التقرير املـايل، يتكـون   امل
  8:الس من
يهتم حبل املشاكل النامجة عن تطبيق وتفسري   Ungeut IssuesTask Force UITF:جملس مواجهة املهمات العاجلة -

 املعايري احملاسبية؛
وحيمل على عاتقه مراقبة املؤسسات    Fincial Reporting Review Panel FRRP: هاز مراجعة التقارير املاليةج -

 . حتترم تطبيق املعايري احملاسبية اليت ال
III. اللجنة اإلستشارية للهيئات احملاسبية:CCAB  

Consultative Committe of Acconting Bodies  
وحتتوى على ستة هيئات مهنية حماسبية وهي مسـؤولة عـن   1986احملاسبية املالية أنشأت عام  املكلفة بوضع املعايري اهليئةتعترب 

اسـبية  تطبيق ومراقبة احملاسبة ويتوافق مع جملس املعايري احملاسبية ،إن أعمال جملس املعايري احملاسبية الدولية هي مستوحاة من املعايري احمل
وحاليـا املعاهـد    ،9وأكرب الشركات املتعددة اجلنسيات ومكاتب التدقيق أجنلوسكسونيةاألجنلوسكسونية ألن أكرب املؤسسات املالية 

  :الستة هي كالتايل
  ICAEW معهد احملاسبني القانونيني يف إجنلترا وويلز -

Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
 ICAS اسكتلندا معهد احملاسبني القانونيني يف -

Institute of Chartered Accountants of Scotland 
 ICAIايرلندا معهد احملاسبني القانونيني يف -

Institute of Chartered Accountants in Ireland 
 ACCAاحتاد احملاسبني القانونني املعتمدين -

Association ofChartered Certified Accountants 
 CIMAاملعهد القانوين للمحاسبني االداريني -

Chartered Institute of ManagementAccontants 
 CIPFAاملعهد القانوين للمالية العامة واحملاسبة -

Chartered Institute of Public Finance and Accontancy  
يف الفرق بني هذه املعاهد يصعب وصفه أساساً ألا متثل آراء اجتماعية أكثر منها تقنية، إن املعاهد الثالثة األوىل تعتـرب القائـد   

 تطـوير  يف العلمية املسامهات من الكثري احملاسيب الفكر أغنت اليت املشهورة العلمية املعاهد من ICAEWمهنة احملاسبة يف بريطانيا، 
 لعلـم  والتطبيقـي  العلمي اجلانب بني لربط نشاطها اقترن والذي اجنلترا يف للمحاسبة العلمية املعاهد أهم من اعترب لذا احملاسبة، مهنة
عون يفهم يسـتط  ACCA املعهد، أما أعضاء معهد  هذا عن صدرت اليت والدراسات والبحوث الكتب خالل من وذلك 10سبةاحملا

سنوات يف مكتب مهين، أضف إىل أنه يوجد اختبار انتقاء هلم ألجـل التوظيـف    3القيام بأعمال التدقيق، شريطة القيام بتربص ملدة 
كما تطرح اختبارات خارج بريطانيا يف الدول اليت تتوافق  قوانينها مع القانون احمللـي ،إن  ائياً عن النظام الدراسي،  مستقليكون 

  .أعضاء، مما زاد يف قيمة وجعله ذو قيمة عالية على املستوى الدويلوا ليكون املهنيني ألفضل انتقاء حتتم هذه الشروط
حملاسيب فاألوىل أعضاؤها جماهلم املهين مرتكـز علـى   ال يهتمان مبهنة التدقيق بل خمتصني يف اجلانب ا CIPFAوCIMA وأما 

  .،أما أعضاء  مهتمني باحملاسبة العمومية...حماسبة التسيري، امليزانية، تسيري اخلزينةّ
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إن كل املعاهد السابقة تتنافس فيما بينها، وهذا ال يدل على أا مل تعمل معاً أبداً، بل العكس فكلها تعمل حتت مشرف واحـد  
  CCAB.11وهو ايوحد عمله

 

 
I.تعريف املعايري احملاسبية:  

معيار إىل الكلمة الالتينية نورما، واليت تعين مبفهومها األصلي أداة قياس مكونة من قطعتني متعامـدتني تعطـي    كلمةيعود أصل 
  12.زاوية قائمة وتسمح بالقياس اهلندسي

  .شكل عام للداللة على قاعدة، هدف أو منوذجويستعمل مصطلح معيار ب
بيان كتايب تصدره هيئة تنظيمية رمسية حماسبية أو مهنية، ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم املالية أو نوع من :"واملعيار احملاسيب هو

  13".التواصل املناسب العمليات أو احلوادث اخلاصة باملركز املايل ونتائج األعمال، وحيدد أسلوب القياس أو العرض أو
ميكن تعريف املعيار احملاسيب على أنه منوذج أو إشارات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف احملاسبة والتدقيق  كما

  14.أو مراجعة احلسابات
ة، سواء كانـت إجباريـة أو   املعايري احملاسبية هي كل القواعد واإلجراءات اليت تتعلق بتطور مهنة احملاسب إنومنه ميكن أن نقول 

 .اختيارية التطبيق، صادرة من هيئات مؤهلة خاصة أو عامة، يف شكل تشريعات أو توصيات دف إىل خدمة العمل احملاسيب
II. الربيطانية أسباب دفعت لوضع املعايري:  

قوائم املالية وذلـك ألهـداف   من املعروف سواء يف كافة الدول أو يف بريطانيا أن الشركة وعن طريق حماسبيها تقوم بإعداد ال
القانونية كمتدخل يف عامل األعمال، واستخدامات ذاتية هلذه القوائم من طرفها، لكن األهم من أجـل تلبيـة    اإللزاميةعديدة، منها 

  15.حاجيات املستخدمني اخلارجيني خاصة عندما تكون يف أشد احلاجة إليهم كاملسامهني أو املقرضني
وتكون بصورة واضحة وعادلة وكاملة، وإلعـداد  ) اية السنة(ية املالية للشركة يف وقت وزمن حمدد تصور هذه القوائم الوضع

إمكانية التحيز وعدم الدقة والغموض واألهم من كل ذلك خطأ التفسري أو التفسـري  : احملاسبني خماطر عديدة منها يواجههذه القوائم 
التقليل من املخاطر السالفة الذكر كان لزاما على مهنة احملاسـبة أن تضـع   غري الصحيح من طرف مستخدمي تلك التقارير من أجل 

هيكال نظريا حيدد اإلطار العام للممارسة، ومعايري يلتزم ا اجلميع، وبدون ذلك يصبح لزاما على هؤالء املستخدمني تطويع أنفسـهم  
تبنت مهنة احملاسبة جمموعة عامة من املعايري واإلجـراءات   وقد، وبذل جهد كبري لفهم القوائم املالية وهم يف غىن عن بذل ذلك اجلهد

  .أطلق عليها املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما أو املتعارف عليها
  :املقبولة عموما يعين شيئني أساسني مصطلحإن 

 إما قيام جهة بتنظيم حماسيب ذات سلطة بوضع مبدأ للتقرير املايل يف جمال معني؛ -
 فاملبـادئ  ممارسة حماسبية معينة قد حظيت بالقبول العام على مدار الزمن بسبب تطبيقها على نطـاق واسـع  أو إىل أن هناك 

 أخـرى  إىل دولة من خيتلف عددها احملاسبية املبادئ أن األخرى،إال العلوم بقية مثل مثلها احملاسبة، عليها تبىن قواعد تشكل واألسس
، وبغية تقليص هذه )التشريعية االقتصادية، السياسية،(الدول، والظروف اخلاصة  هذه يف تبعةامل احملاسبية النظم باختالف تتعلق ألسباب

فانطالقا من توصيات للمبادئ احملاسـبية الـيت    16وطنيا، احملاسبية املعايري وإعداد صياغة عملية جاءت تعددة،امل اسبيةاحملاالختالفات 
  .17ز،حتركت عملية وضع املعايري احملاسبية يف بريطانياأصدرها معهد احملاسبني القانونيني يف اجنلترا وول
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قـوائم املمارسـة املعياريـة    املعروفة بلجنة معايري احملاسبة اليت نشرت  1970تكونت جلنة توجيهات معايري احملاسبة املالية عام 
لى املعايري، إن قوة اعتراض هـذه  هذه املعايري مقررة ومعتمدة من ستة هيئات حماسبية ولكل منهما حق االعتراض ع  SSAPاحملاسبية

ذا مـا مت  إىل زيادة التأخري يف وضع وتطبيق هذه املعايري لذا اعتربت مبثابة توصيات غري ملزمة وال تتمتع بالسلطة ، وه أدىاملنظمات 
املعـايري   الذي أوصى كما ذكرنا سابقا بإنشاء هيكل جديد لوضـع  1988لسنة  Ron Dearing يف تقريرا التعبري عنه بعدم الرض

ليس فقط للتماشي مع توجيهـات االحتـاد    1988احملاسبية وان يكون له سلطات تدعمه، ولقد جاء قانون الشركات الصادر عام 
األورويب ولكن لتنفيذ توصيات ذلك التقرير، كما أن هذا القانون أوجد جملس جديد هو جملس التقرير املايل املشرف علـى جملـس   

، يقوم جملس التقرير املايل بعد ان يأخذ يف اعتباره  املالحظات حـول  1990ل حمل جلنة معايري احملاسبة عام احملاسبة والذي ح معايري
 العمليـات  لقيـاس  األساسـي  تعترب املرشـد  اليت،18بوضع املعايري احملاسبية مسودة املناقشة واملذكرة التفسريية للتقرير املايل وكذلك

  .19املستفيدين إىل املعلومات وإيصال أعماهلا ونتائج للمؤسسة املايل كزاملر على تؤثر اليت والظروف واألحداث
العقوبات املفروضة على الشركات اليت ال تتماشى مع املعايري احملاسبية وميكن لكل من جهاز مراقبـة   1989وقد وضع قانون 

احملكمة إلجبار الشـركات علـى    وميكنه اللجوء إىلوزارة التجارة والصناعة أن تتحرى عدم تطبيق معايري احملاسبة  أوالتقارير املالية 
  .تعديل القوائم املالية وجيب أن تقر على أن قوائمها املالية تتماشى مع متطلبات معايري احملاسبة

كما تقع مسؤولية إعداد معايري املراجعة على عاتق معهد املمارسة احملاسبية الذي تديره اللجنـة  االستشـارية كمـا ذكرنـا     
املبادئ األساسية وأساليب املمارسة اليت يتوقع أن يقوم ا املراجع والفشل يف تطبيقهـا يعـرض املتسـبب     املعايري ضع هذهسابقا،تو

  .198520 وتتماشى مع قانون الشركات عامللمؤسسة للتحقيق ويؤكد تقرير املراجعة أن القوائم املالية تعطي صورة حقيقية وعادلة 
 

 
احملاسبية الدولية، فلكل دولة تشريع ونظام حماسيب خاص ا، له إطاره  إن االختالف احملاسيب حالة كانت تتصف ا التشريعات

ومل تظهر أمهية تناول موضوع اختالف األنظمة احملاسـبية إال مـع تطـور    ... التصوري وقواعده احملاسبية وطرق التقييم اخلاصة به
ع حركة التجارة الدولية وتطور األسواق املالية فدعت احلاجة إىل البحث عن التنميط الدويل، وهنا أردنـا أن حنـدد موقـع    وتسار

  .بريطانيا يف املنظومة احملاسبية لنبني اخلصائص اليت تتميز ا احملاسبة الربيطانية ومدى مسامهتها يف املعايري احملاسبية الدولية
املمارسة احملاسبية يف دول عديدة كانت حمل توافق وتقارب، نتيجة االرتباطات الثقافية والتارخييـة بـني    لقد ثبت يف الواقع، أن

جهة أخرى، ظهر هناك اختالف كبري بني األنظمة احملاسبية للدول اليت ال ترتبط مع بعض بعالقات ثقافية و تارخيية،  ومنهذه الدول 
  .21"ملنتظر اإلجابة عليها من طرف احملاسبة باعتبارها أداة ضبط اقتصادينظرا لطبيعة االحتياجات املعرب عنها وا" 

  .ولنتمكن من حتديد موقع بريطانيا يف املنظومة احملاسبية وجب أوالً معرفة أسباب االختالف احملاسيب بني دول العامل
I. يف بريطانيا وباقي الدول أسباب االختالف احملاسيب:  

 تلك اختالف فإن وبالتايل والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية العوامل تشمل املالعو من جمموعة من تتشكل بيئة كل
 اختالف يعترب كما فيها املتبعة احملاسبيةواإلجراءات  املعايري بني اختالفات وجودإىل  بالضرورة يؤدىأن  البد العامل دول بني العوامل

  .22واإلجراءات املعايري تلك بني التنسيق األقل على أو لتوحيدا حماوالت أمام كبرية عقبة مبثابة العوامل تلك
  23:أهم أسباب االختالفات احملاسبية فيما يلي ذكرميكن  
توصال إىل أن ، 199224سنة  SALTER ET DOUPNIK بناء على دراسة قام ا):القانوين(النظام القضائي  -

ام احمليط القانوين الذي تمارس فيه،وأن مصادر االختالف من هذا املمارسة احملاسبية السائدة يف أي بلد غري مستقلة عن النظ
املنظور تنبع أساسا من طبيعة األنظمة القضائية السائدة يف كل دولة، فهناك الدول األجنلوسكسونية اخلاضعة للقانون العريف، 
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، وهناك الدول )سلطة القضاء(رتاع واليت يتميز التشريع فيها بإصدار مبادئ عامة، ويترك اال واسع للقضاة يف حالة ال
 ؛الفرنكوفونية اليت تعتمد على القانون املكتوب، فهي تتميز بتشريع مفصل ال يترك فيه اال واسعا لتقدير القضاة

يف الدول األجنلوسكسونية تعتمد املؤسسات يف متويلها بدرجة كبرية على األسواق املالية اليت  :طرق متويل املؤسسات  -
ات خمتلفة وغري متجانسة من املستثمرين، لذلك فإن االهتمام األساسي للمحاسبة ينصب على تلبية احتياجات هذه تستقطب فئ

الفئات، اليت حتتاج بدرجة أكرب إىل معلومات حول األداء املايل للمؤسسة، ومعلومات حول التدفقات النقدية وقدرة املؤسسة 
 إعداد وعرض معلومات مقصلة تساعد املستثمر على اختاذ القرارات مثل شراء على حتقيق أرباح، وهذا ما يؤدي باحملاسبة إىل

 األسهم، أو االحتفاظ ا أو التنازل عليها؛
، لذلك فإن احملاسبة تقوم )البنوك(الفرنكوفونية فإن املؤسسات تعتمد يف متويلها بالدرجة األوىل على الوساطة املالية  الدولأما يف 

ب اهتمامها على محاية املقرضني وهذا ما يؤدي إىل تكوين مؤونات، حىت ولو كان ذلك على حساب إعطـاء  على مبدأ احلذر، وينص
  .صورة صادقة عن وضعية املؤسسة

يعود سبب االختالف احملاسيب من املنظور اجلبائي أساسا لكون حساب الربح يف دول املنظومة : النظام اجلبائي -
األجنلوسكسونية مستقل متاما عن احلسابات االجتماعية للمؤسسة، وأن أمهية املسائل اجلبائية تتبع عادة ثقافة املؤسسة، وعلى 

حماسبة املؤسسة بالقواعد اجلبائية، نظرا الرتباط حساب الربح  العكس، فإن حساب الربح يف املنظومة الفرنكوفونية يقتضي دمج
 ؛اخلاضع للضريبة ذه القواعد

هناك العديد من العوامل الثقافية اليت تؤدي الختالف النظم احملاسبية واملمارسة احملاسبية بني الدول، ميكن : عوامل ثقافية -
 :ذكر منها
 مستوى التعليم و التكوين احملاسيب؛ 
  والدور املنوط للمحاسبة؛املكانة 
  تمع جتاه األنشطة االقتصادية ومهناملستوى الثقايف للمجتمع من خالل التحفظ و احلرص والنظرة االجيابية اليت يبديها ا

 .احملاسبة
عوامل أخرى قد تؤثر على الفكر احملاسيب واملمارسات احملاسبية بشكل جوهري كقانون الضـرائب، قـوانني    هناككما توجد 

  .سواق رأس املال، طبيعة النظام العام للدولة و مدى تدخلها يف العملية االقتصاديةأ
مجيع هذه العوامل قد تساهم يف اختالف املمارسات احملاسبية بني دولة وأخرى، ومن هنا جاءت فكرة التوافق احملاسيب، وميكـن  

  25. التوافق احملاسيب الدويل األساسي لوضع املعايري احملاسبية الدولية هو حتقيق اهلدفالقول أن  
  

II. 26:تكمن يف ا الدوليةاالختالفات الرئيسية بني بريطانيا واملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عام 
 املصطلحات؛ -
 التركيز الدويل على دورة التشغيل؛ -
 األشكال املنصوص عليها يف التشريعات الربيطانية يفسح اال ملنهج دويل أكثر مرونة؛ -
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امليزانية يف بريطانيا تدرج األصول الصافية ضمن األصول اإلمجالية هلا أما دوليا فامليزانية إمجالية بالنسبة معظم أشكال  -
 .للخصوم وحقوق امللكية بشكل منفصل

 :كما يليامليزانية املوجودة يف  االختالفات املوجودة يف تسمية املصطلحات احملاسبيةيوضح أهم ) 01(رقم  واجلدول
  US GAAPو  UK GAAPاالختالفات يف تسمية عناصر امليزانية حسب): 01: (جدول رقم

UK GAAP  US GAAP  
 األصول الثابتة  
 األصول املادية  
 )STOCKS(املخزونات   
 املدينني  
 الدائنني  
 الدائنني األقل من سنة 
  الدائنني األكثر من سنة 

 املوجودات غري املتداولة  
 املمتلكات، املباين واملعدات  
 )INVENTORIES(ات املخزون  
 املستحقات  
 الذمم الدائنة 
 اخلصوم املتداولة 
  اخلصوم غري املتداولة 

Source: Paul Rodgers, op cit, P39. 
 

ينص على شـكلني أو صـيغتني   1985من قانون الشركات الربيطانية لعام  04االختالفات الرئيسية فإن اجلدول  خبصوصأما 
  .للميزانية

ل من الشكلني فهي جمربة على املواصلة يف استخدام نفس الشكل خالل الفترات الالحقة وهناك بعض فعندما ختتار املؤسسة شك
  27.اليت تسمح للمدير بالتغيري يف حالة وجود أسباب مقنعة وخاصة الصالحيات

  :باخلروج عن الشكل املنصوص عليه يف الظروف الشديدة ويسمح
 املطلوب أن تعطى احلسابات قيمة حقيقية وعادلة؛ 
 ميكن جتاهل البنود غري املادية؛ 
 ميكن إعطاء بعض املعلومات يف شكل مالحظات على الكشوف املالية بدال من وضعها يف واجهة امليزانية نفسها؛ 
 ميكن اجلمع بني بعض العناوين احملددة. 
 :القوائم املالية كالتايلاالختالفات املوجودة يف تسمية يوضح أهم ) 02(رقم  اجلدولأما 

 US GAAPو  UK GAAP االختالفات يف تسمية القوائم املالية حسب): 02(ل رقم اجلدو
UK GAAP  US GAAP  

  امليزانية 
 قائمة الدخل 
  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني 
  قائمة التدفقات النقدية 
 ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة 
 مالحظات توضيحية  

  امليزانية 
  حساب األرباح واخلسائر 
 اقائمة ا ملكاسب واخلسائر املعترف 
  قائمة التدفقات النقدية 
 ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة 
 مالحظات توضيحية  

Source : Paul Rodgers, op cit, P29. 
  :فصاحاتإلأما خبصوص احلد األدىن ل

  28:املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما يف بريطانيا جيب اإلفصاح على فحسب
 باين واملعدات؛املمتلكات، امل -
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 االستثمارات العقارية؛ -
 األصول الثابتة املادية؛ -
 األصول الثابتة املالية؛ -
 األصول البيولوجية؛ -
 املخزونات؛ -
 املدينون وغريها من املستحقات؛ -
 الدائنون والذمم الدائنة األخرى؛ -
 النقدية والنقدية املعادلة؛ -
 اخلصوم املالية؛ -
 ؛الضريبة على األصول واخلصوم املتداولة -
 الضريبة املؤجلة على األصول والضريبة املؤجلة على اخلصوم؛ -
 حقوق األقلية؛ -
 .عائدات األسهم واالحتياطات -

  .ينب موضع بريطانيا يف النموذج الديناميكي 03املوجودة يف األنظمة احملاسبية بني الدول، اجلدول رقم  لالختالفاتونظراً 
  ديناميكيموضع بريطانيا يف النموذج ال): 03(اجلدول رقم

  النواتج  املصاريف  نوع  

  النموذج الديناميكي
  االقتصاد اجلزئي

  )التوجه حنو الوحدات الصغرية(

  رأمسايل
  بريطانيا: مثال

فائدة (التكلفة الكلية للمنتجات املباعة = املصاريف
املوارد خارج مسامهات أصحاب رؤوس األموال 

  ).ومصاريف املستخدمني املدرجة

  
ت والعوائد املبيعا= اإليرادات

الناجتة عن تدفقات اخلزينة  
املنتجات املخزنة واملستثمرة (

  )ال يؤخذ يف احلساب
  
  

  اإلدارة الذاتية
  يوغوسالفيا سابقا: مثال

فائدة (التكلفة الكلية للمنتجات املباعة = املصاريف
املوارد خارج مسامهات أصحاب رؤوس األموال 

  ).ومصاريف املستخدمني غري املدرجة

  موذج الديناميكيالن
التوجه حنو بناء أو تصميم (

  )الوحدات املكو اقتصادية
  االستهالك الفوري= التكاليف  

اإلنتاج اإلمجايل = اإليرادات
املنتجات املباعة، املنتجات (

) املخزنة، املنتجات املستثمرة
  .العوائد املمكنة+ 

Source : Alexis Ngantchou, le système comptable OHADA, place de la dimension européenne 
dans la comptabilité contrôle et audit, Strasbourg, France, 2009, P7. 

 

III. خصائص احملاسبة يف بريطانيا:  
  29:احملاسبة يف بريطانيا بــــــ خصائصتتميز 
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ال التقدير واسعا للقضاة يف حالة تتميز باعتماد التشريع فيها على إصدار مبادئ عامة بينما يترك جم: جمموعة القانون العريف -
 وتوكل عمليات التوحيد احملاسيب هليئات مهنية مستقلة غري حكومية؛. الرتاع

وأن أمهية املسائل اجلبائية تنبع . يكون حساب الربح فيها مستقل متاما عن احلسابات االجتماعية للمؤسسة: حساب الربح -
 عادة ثقافة املؤسسة؛

ة محاية لكل األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية وعامال لتطوير األسواق املالية لذلك فإن ترى يف الشفافي: الشفافية -
 املعلومة احملاسبية تساعد وختدم عملية اختاذ القرارات االستثمارية؛

عنه بالنتيجة  دف احملاسبة إىل اإلمداد بالقوائم املالية إىل اإلخبار عن أداء املؤسسة املعرب :مفهوم النتيجة احملاسبية -
 ومكوناا؛

يعد أمرا يف غاية األمهية وال يترك حملاسيب املؤسسة تقديره، بل ينتج عن تطبيق قواعد مستقلة عن : حتديد النتيجة اجلبائية -
 تلك اليت يتم تطبيقها يف احملاسبة؛

صادية واضطالع أصحاب املهنة أهم ما مييزه هو املرونة والتكيف السريع مع التحوالت االقت :أهم ما مييز مسار التوحيد -
 احملاسبية واملراجعة فيه بدور رئيسي ومطلق؛

تصوري وترافقها طرق تطبيقها بشكل مفصل، علما أن املعايري  إلطاريتم االستناد  :إعداداامعايري احملاسبية اليت يتم  -
حمالت، (شطة االقتصادية األخرى يف البورصة دون باقي أشكال األن) املسعرة(احملاسبية ملزمة فقط للشركات املدرجة 

 ).مؤسسات صغرية
 

 
سامهة بريطانيـا  ملفريق خاص  إنشاءللهيئة اخلاصة للشركات العامة يف عدة دول اقترح فيها  1978لقد تقدم فريق اخلرباء عام 

مندوب يعمل يف هيئة دولية تعين بدراسـة مسـائل احملاسـبة     34من نومكون من خرباء حكوميني يتكون الدولية احملاسبيةيف املعايري 
عليها بقوائم الشركات اليت تعمل بعـدة دول   اإلفصاحوإعدادا تقارير من أجل حتسينها، وإمكانية توفري معلومات قابلة للمقارنة ويتم 

 30.وقد قدمت جمموعة اخلرباء تقريرها إىل األمني العام لألمم املتحدة
يطانيا لتطوير قوانني تتعلق مبمارسة الشركات متعددة اجلنسية أعماهلا الدولية توجـت بظهـور منظمـة التعـاون     إن جهود بر

دولة من الدول املتقدمة والصناعية غري الشيوعية وتعمل هـذه املنظمـة    24تتكون من  1960االقتصادي للتنمية اليت أسست عام 
شون املشاكل ي تواجههم وحياولون وضع سياسة للتوافـق يف اـاالت الدوليـة    كمنتدى يتالقى فيه أعضاء الدول الرمسيون ويناق

 31.احلرجة
دف املنظمة إىل تشجيع النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يف الدول األعضاء وكذلك تشجيع التجارة الدويل على أسـاس  

اجلنسية فريق عمل املعايري احملاسبية لدراسـة حمـاوالت   االستثمار الدويل والشركات متعددة  جلنةأنشأت  1981غري متحيز يف عام 
  32.قامت ا هيئات خاصة ومؤسسات دولية من أجل حتسني إمكانية املقارنة أو من أجل حتقيق التوافق بني املعايري احملاسبية

دية األنظمة احملاسبية الوطنية، وهناك العديد من األسباب اليت دفعت إىل التنميط الدويل منها أن تطور األسواق املالية أظهر حمدو 
بسبب ازدواجية احملاسبة بالنسبة للمؤسسات الفرعية املوجودة يف الدول األجنبية اليت تكون حماسبتها خمتلفـة   اإلضافيةزيادة التكاليف 

  . 33مقارنة مع حماسبة الشركة األم
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شركة فقط نظـراً للتكـاليف    1000حوايل  2010كان عدد الشركات األجنبية املسجلة يف أسواق األسهم األمريكية عام 
مريكيـة   املرتفعة املصاحبة إلعادة إعداد القوائم املالية وفقاً ملبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها األمريكية؛ ألن أسواق األسـهم األ 

لسنة املالية للشركة  وفـق منـوذج    خالل ستة أشهر من اية ا تفرض على الشركات الراغبة يف التسجيل عندها تسوية قوائمها املالية
20-F  34وتقدميه للجنة األوراق املالية .  

كما أن االختالف يف تطبيق املعايري احملاسبية عند إعداد القوائم املالية يؤدي إىل التوصل إىل نتائج خمتلفة فبعض املؤسسات ميكن 
د تلك القوائم نفسها وفق معايري حماسبية أخـرى مت التوصـل إىل   أن حتقق ربح مبقدار معني باستخدام معايري حماسبية لكن ملا مت إعدا

 :نتائج خمتلفة وكدليل على ذلك نأخد املثالني التاليني
مليون جنيه استرليين وفق  65أنه حقق ربح مبقدار British National West Minesterيف بنك 1992ما أُشري إليه سنة    

لكن عندما مت اعداد قوائمه مرة ثانية لنفس السنة وفق املعايري احملاسبية األمريكية وجد بأنه حقق  1991احملاسبية الربيطانية عام  املعايري
مليون جنيه إسترليين لذا فاالعتماد على معايري موحدة يؤدي إىل حتقيق نتائج موحدة وهذا ما تصـب إىل حتقيقـه    59خسارة قدرها 
 .35احملاسبة الدولية

ن الشركات الربيطانية اليت تنتج وتسوق احللويات واملشروبات ومنتجات أخرى يف مجيع م Cadbury Schweppesشركة   
كانت ترغب يف بيع أوراق مالية يف أسواق رأس املـال  ...  Seven UpSquirt ,Mottsمشروبات  :العامل ومن بني منتجاا أحناء

 .بادئ احملاسبة األمريكيةاألمريكية، وبالتايل عليها إعداد التسوية وفق منوذج لكي تتماشى مع م
مليون  373اظهرت رحبا حبوايل  US GAAPوفق 2003بعد اإلطالع على القوائم املالية املعدلة تنب أن قائمة الدخل لسنة    

، بينما أظهرت نتائجـا املاليـة لسـنة    ماليني جنيه 7اليت كانت حوايل  UK GAAP ، أي اكرب من تلك املفصح عنها وفقاً دوالر
  .UK GAAP36.أقل من األرباح وفقUS GAAP  األرباح وفقأن  2002

بعدما رأينا اآلثار السلبية لالختالف احملاسيب بني خمتلف دول العامل وأسقطناها على بعض الشركات الربيطانية، أوجـب علـى   
ـ  التحول كيفية ولخمتلفة ح تنظر وجها بريطانيا التوجه حنو التنميط الدويل للتقليل من فجوة االختالف احملاسيب، وهناك  املعـايري  نم

  37:ذكرها كالتايل الدولية،وميكن املعايري إىل الوطنية
 يف التسجيل يف ترغب أواليت املال، سوق يف املسجلة التزام الشركات على للنص والنظامية التشريعية التعديالت بعض إدخال -

  دولية؛ال احملاسبة معايري مع املتوافقة الوطنية املعايري سوق املال،بتطبيق
 مل ما الدولية املعايري مع للتوافق االختالفات هذه  وتعديل الدولية واملعايري احلالية الوطنية املعايري بني فيما االختالفات حتديد -

  للدولة؛ واالقتصادية السياسية األوضاع مع ذلك يتعارض
  الدولية؛ احملاسبة معايري مع افقةاملتو الوطنية احملاسبة مبعايري هلا يشار املعايري تلك من معدلة نسخة إصدار -
  رة؛م ألول تطبيقها عند الدولية املعايري مع املتوافقة الوطنية املعايري تطبيق كيفية للشركات حيدد وطين معيار إصدار -
 الدولية للمعايري جديد إصدار كل مع الدويل املعيار مع متوافق وطين معيار إصدار -

 38:عتربت اجلمعيات الوطنية للمحاسبة أنما سبق جتدر اإلشارة إىل  علىبناًء 
 الدويل؛ ىصوت الدولة احملاسيب على املستو -
  .بوابة عبور املعايري الدولية -
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مواكبة التطورات العاملية والتـأثري بفاعليـة يف   كان املطلوب ومها وظيفتان أساسيتان ال ميكن التخلي عنهما وجيب دعمهما إذا 
  . لدويلاحملاسبية على املستوى ا السياساتصنع 

للمحاسبة الصادر من دليالً ومرجعاً حملاوالت الحقة للتوحيد احملاسـيب يف    FASBالتصوري احملاسبة الصادر من  اإلطاراعترب 
قريب مـن توجيهـات    1990احملاسيب الربيطاين سنة  اإلطاردول عديدة تتسم بنفس خصائص االقتصاد األمريكي، ومنها بريطانيا 

وعلى الرغم من التشابه الكبري الذي مييز النشاط االقتصادي بني كـل  يعكس أساساً احتياجات السوق املايل،  حبيثاحملاسيب   اإلطار
وبريطانيا خاصة فيما يتعلق باملكانة اليت حتتلها السوق املايل باعتباره احملرك الرئيسي لعجلة االقتصاد إال  األمريكيةمن الواليات املتحدة 

الدور احملدود الذي تؤديه البورصة يف عملية إصدار املعايري احملاسبية واضطالعها مبهمة مراقبـة الشـركات   أن أهم ما مييز بينهما هو 
       املسعرة وهذا يف ظل غياب هيئة رمسية مكلفة ذه املهمة على غرار ما هو معمول به يف كثري من الدول مثــــــــل 

SEC  األمريكيةبالواليات املتحدة  ،COSOB ائر وعلى خالف من منحى جملس باجلزFASB    يف تفصيل املسـتثمرين وترتيـب
يقر بوجود تشـكيلة   ASBالتصوري  اإلطارعلى احتياجام من املعلومات يف قمة اهلرم مقارنة بباقي األطراف األخرى فإن  اإلجابة

والدائنني، املقرضني املوردين واحلكومة مبختلـف   واسعة من مستخدمي القوائم املالية ، تشمل املستثمرين احلاليني واملستقبلني والعمال
  39.إداراا باإلضافة إىل اجلمهور

ورغم أن بريطانيا من الدول املؤسسة للجنة معايري احملاسبة الدولية وتستضيف بالدها مقر اهليئة الدولية، كمـا أن أول رئـيس   
إال أا مل يكن لديها خطة حمددة للتوافق مع املعايري الدوليـة   بريطاين وعمل رئيساً للمجلس الربيطاين للمحاسبة  هوللمجلس الدويل 

  .حيث كان الس الربيطاين يصدر املعايري الوطنية حسب احتياجات السوق الربيطاين رغم نشاطها يف صياغة املعايري الدولية
واملعايري الدولية، وأصدر جملس معـايري   ، بدأ الس الربيطاين يف دراسة االختالفات بني املعايري الوطنية2002وألول مرة سنة 

التوفيق  فإستراتيجيةمعايري اعتربت خطوة هامة وكبرية حنو توفيق معايري احملاسبة الربيطانية مع املعايري الدولية ،لذا  6احملاسبة الربيطانية 
لدولية لربيطانيا سوف يكون من خـالل معـايري   املعايري ا إدخالعلى املعايري الربيطانية وأن  اإلبقاءمع املعايري الدولية كانت تتضمن 

  40.بريطانيا صادرة عن الس الربيطاين
 

 
تعترب بريطانيا من احملركني الرئيسني لفكرة صناعة املعايري الدولية وتستضيف بالدها مقر اهليئة وأول رئيس لس معايري  -

جلس معايري احملاسبة محاسبني وهلا أكرب متثيل يف عضوية يف كاحملاسبة الدولية اجنليزي وعمل رئيس للمجلس االجنليزي للم
 ؛)للواليات املتحدة األمريكية  4مقابل 3( الدولية

رغم أن بريطانيا من الدول املؤسسة للجنة معايري احملاسبة الدولية إال أا مل يكن لديها خطة حمددة للتوافق مع املعايري الدولية  -
ر املعايري الوطنية حسب احتياجات السوق الربيطاين رغم نشاطها يف صياغة املعايري حيث كان الس الربيطاين يصد

 ؛الدولية
التطبيقات احملاسبية يف بريطانيا تتأثر بأسواق األوراق املالية كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية، إال أن الفرق  -

ى عملية تنظيم وتقنني احملاسبة يف بريطانيا؛ حبيث يكون التأثري األكرب بينهما يكمن يف أن األسواق املالية مل تكن املسيطرة عل
لقانون الشركات أكثر منه يف قانون األوراق املالية، كما هو احلال يف الواليات جند أن قانون الشركات حيتوي على كافة 

 ؛املتطلبات احملاسبية
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بسبب ازدواجية  اإلضافيةزيادة التكاليف وساهم يف لوطنية، ن تطور األسواق املالية أظهر حمدودية األنظمة احملاسبية اإ -
 احملاسبة بالنسبة للمؤسسات الفرعية املوجودة يف الدول األجنبية اليت تكون حماسبتها خمتلفة مقارنة مع حماسبة الشركة األم

 ؛إىل التنميط الدويل كل هذا كان من األسباب الدافعة
املعايري الدولية  أن إدخالو  ،على املعايري الربيطانية اإلبقاءمع املعايري الدولية تتضمن  التوفيق كانت إستراتيجية بريطانيا يف -

 .لربيطانيا سوف يكون من خالل معايري بريطانيا صادرة عن الس الربيطاين
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 US-GAAP IAS/IFRS–20022013 

Manufacture  of accounting standards in the United States of America 
« the convergence project between US-GAAP and IAS / IFRS » (2002-2013)  

 
 )*( 

1 
  

 

   ،تحاول هذه الورقة التعرف على مختلف مراحل تطور المعايير المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكيـة
ها وكيف تـؤثر كـل هيئـة علـى إصـدار المعـايير       من خالل تحديد الهيئات التي تشرف على التنظيم المحاسبي ب

المحاسبية، كما أن هذه الورقة تحاول إبراز عدم تطبيق الواليات المتحدة األمريكية للمعايير المحاسبية الدوليـة رغـم   
  .المساهمة التي تقدمها لتطويرها

المحاسـبية الماليـة   وإلثراء هذا البحث تم الوقوف قليال حول انجازات مشروع التقـارب بـين مجلـس معـايير     
(FASB)  ومجلس معايير المحاسبة الدولية)IASB(  والذي يؤكد محاولة الواليات المتحـدة  2013إلى  2002من ،

  .األمريكية الضغط على مسار المعايير المحاسبية الدولية بدال من اتباعها وتطبيقها بشكل مباشر
  

 مجلس معـايير المحاسـبية الماليـة،   ، عايير المحاسبية الدوليةالم، المعايير المحاسبية األمريكية 
 .ومجلس معايير المحاسبة الدولية، مشروع التقارب

Abstract : This paper attempts to identify various stages in the development of accounting 
standards in the United States of America, through selecting the bodies which oversees accounting 
profession organization, and how each body affects accounting standards issuance. Furthermore, 
this paper tries to highlight the reasons of United States reluctance to apply the  international 
accounting standards  despite its contribution to develop them. 

To enrich this research we stand a little bit on the achievements made on the convergence project 
between International and American Accounting Standards from 2002 to 2013, which confirms the 
attempt of United States to influence the convergence process. 
 
Keywords : American Accounting Standards (US-GAAP) ,  International Accounting Standards 
(IAS / IFRS) ,  Financial Accounting Standards Board (FASB), International Accounting Standards 
Board (IASB), the convergence project. 
 

 
 

لقد أدركت الواليات املتحدة األمريكية أمهية تنظيم احملاسبة يف مواكبة التطورات االقتصادية وانطلقت من موقف قوة، فأنشأت 
، GAAPالعديد من اهليئات العلمية واملهنية يف فترات متعاقبة، حيث أن هذه اهليئات سعت يف وضع املبادئ احملاسبية املقبولة عموما 

الت إال حد اآلن تعترب أساس املمارسة احملاسبية، وكذا كانت هذه املبادئ نقطة انطالق لتحفيز إصدار معايري حماسبية ماليـة  واليت ماز
  .حتكم التنظيم احملاسيب يف الواليات املتحدة األمريكية

املالية، ظهرت فكرة التوافـق  لكن بعد انتشار الشركات متعددة اجلنسيات و تنامي األسواق العاملية نتيجة الحتوائها لألسواق 
 احملاسبية على الصعيد الدويل  تاحملاسيب الدويل والتوحيد احملاسيب الدويل، والواليات املتحدة األمريكية أدركت أمهية توحيد املمارسا

  

___________________ ___  
eMail :   (*) : mmebahlouli @yahoo.fr  
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فقدمت اهتمام كبري بالتوحيد احملاسيب على املستوى الدويل، إذ تعد من أبرز الدول الـيت   وخاصة وأا يمن على األسواق العاملية،
  .سامهت يف وضع وتطوير املعايري احملاسبية الدولية، حيث أن هذه األخرية تعترب منوذج للمعايري احملاسبية ذات اجلودة العالية

، وال ااجلهاز احملاسيب الذي حيكم املمارسة احملاسبية  US-GAAP ريكيةتعترب الواليات املتحدة األمريكية املعايري احملاسبة األم
املعايري  تعترباملقابل يف  لكنميكن االنكار املنصب اهلام الذي حتتله هذه املعايري يف تنظيم وتوحيد احملاسبة على املستوى اإلقليمي، 

اسبة على املستوى الدويل، واإلشكالية اليت ميكن أن تعتري هذا املرجع األساسي يف تنظيم وتوحيد احمل IAS/IFRSاحملاسبية الدولية 
لكن تطبق املعايري احملاسبية  IAS/IFRSملاذا الواليات املتحدة األمريكية تساهم وتدعم يف وضع املعايري احملاسبية الدولية : البحث

  ؟US-GAAP األمريكية 

 أمهية البحث 
املتحدة األمريكية للمعايري احملاسبية يف التنظيم احملاسيب سواء على املستوى اإلقليمي تكمن أمهية البحث يف أمهية صناعة الواليات 

أو على املستوى الدويل، وخاصة أن الواليات املتحدة االقتصادية يمن على االقتصاد العاملي وكذا تساهم بقوة يف وضع املعايري 
 (FASB)احملاسبية املالية  جملس معايريعلى املشروع التقارب بني  احملاسبية الدولية، وكذا تكمن أمهية هذا البحث يف الوقوف

  .)IASB(  جملس معايري احملاسبة الدوليةو

 فروض البحث 
  :يقوم هذا البحث على فرضيتني أساسيتني تساعد يف اإلجابة على اإلشكالية املطروحة

كية ترجع إىل كون أن اهليئة احملاسبية املشرفة على هذا التنظيم املكانة اهلامة اليت حيتلها التنظيم احملاسيب للواليات املتحدة األمري -
 هي هيئة خاصة ومستقلة؛

  .الواليات املتحدة األمريكية ال تعتزم تبين املعايري احملاسبية الدولية -
 البحث حماور 

  :حماور رئيسية، وهي كالتايلأربعة مت تقسيم البحث إىل 
 ؛ظيم احملاسيب بالواليات املتحدة األمريكيةاهليئات احملاسبية املشرفة على التن :أوال -
 مسامهة الواليات املتحدة األمريكية يف وضع املعايري احملاسبية الدولية؛ :ثانيا -
 .)IASB( جملس معايري احملاسبة الدوليةو (FASB)احملاسبية املالية  جملس معايريمشروع التقارب بني  :ثالثا -

 .وصل إليه من خالل هذا البحثوأخريا عرض النتائج وتوصيات اليت مت الت

 
بعد فشل اإلدارة يف تويل التنظيم احملاسيب يف الواليات املتحدة األمريكية، ومطالبة من اتمع بتدخل الدولة يف التنظيم املبادئ 

ري خاصة بعد أزمة الكساد الكربى، حفز الكثري من اهليئات وامعات املهنية احملاسبية بتكوين احملاسبية ومحاية اتمع االستثما
احتادات وإنشاء معاهد علمية دف إجياد مبادئ حماسبية تلقى القبول السنة وترفع من مستوى املعرفة احملاسبية، وحاليا توجد ثالث 

  :بالواليات املتحدة األمريكية، وهيهيئات حماسبية رئيسة تتحكم يف التنظيم احملاسيب 
 جلنة تداول األوراق املالية (SEC)؛ 
  املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني(AICPA)؛ 
 احملاسبية املالية  جملس معايري(FASB). 
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I. جلنة تداول األوراق املالية (SEC) Standars Advisory Council    
نني املتعلقة باالستثمارات وتبادل األوراق املالية يف البورصات، إذ تضمن تقدمي هي هيئة حكومية مسؤولة عن إصدار خمتلف القوا

 احملاسبة معايري حتديد جلنة تداول األوراق املالية سلطة أعطيت ولقد ا،  املدرجة الشركات قبلتقارير مالية صادقة وواضحة من 
  .1نفوذها لدائرة اخلاضعة من الشركات إتباعها الواجب

 جلنة تداول األوراق املالية هي الوكالة الرقابية اليت تتوىل مسؤولية إدارة قوانني األوراق املالية الفيدرالية، وغرض هذه وكذلك تعترب
القوانني هو محاية املستثمرين وضمان حصوهلم على مجيع املعلومات املالئمة عن الشركات اليت تطرح أوراقا مالية بتداوهلا اجلمهور، 

كذلك على تعزيز مجيع القوانني اليت ميررها الكوجنرس، وتؤثر على تداول اجلمهور لألوراق املالية، ومن بني هذه كما تعمل اللجنة 
 2002لسنة  Sarbanes-Oxley، وقانون 1934، قانون تداول األوراق املالية لسنة 1933القوانني، قانون األوراق امللية لسنة 

تزويد املستثمرين املتوقعني إلفصاح كامل وعادل عن أنشطة الشركات اليت تطرح وتبيع  وتأكد هذه القوانني مجيعا على احلاجة إىل
    .2أوراقها املالية للجمهور

I.1. جلنة تداول األوراق املالية  هدف(SEC): 
  :3دف (SEC)جلنة تداول األوراق املالية أنشأت 

 ؛األوراق املالية وتنظيم أسواق األوراق املالية تنفيذ قوانني األوراق املالية واإلشراف على تطبيق قانون تداول  -
إصدار التعليمات اخلاصة بالتقارير واملبادئ احملاسبية والقواعد امللزمة الواجب تطبيقها بواسطة الشركات املسامهة اليت تتداول   -

 ؛أوراقها املالية يف األسواق املالية
  4:زامها بإعداد وتقدمي نوعني من التقارير املاليةالتأكد مبدى التزام الشركات بتلك التعليمات عن طريق إل -

  ؛وهو التقرير املايل السنوي املصدق يف اية الفترة ويتطلب تصديق من احملاسب القانوين K-10تقرير  -
  .وهو تقرير ربع سنوي يعد ويقدم للهيئة ملراجعته وال يستلزم مصادقة احملاسب القانوين للشركة Q-10تقرير  -

I.2.جلنة تداول األوراق املالية  إصدارات(SEC): 
  :بنشر متطلباا وآراءها احملاسبية بعدة صور منها (SEC) جلنة تداول األوراق املالية تقوم 

 ؛FRRنشرات التقرير املايل   -
 ؛الذي يتضمن تعليمات ومناذج إلعداد القوائم املالية S-Xالتنظيم  -
   .قراراا يف احلاالت اليت تعرض عليها -

 املهنية امعات وحفز احملاسبية املبادئ تطوير يف كبري تداول األوراق املالية أثر جلنة القانوين وإنشاء التنظيم ن هلذاكا ولقد
 ال احملاسبية، املعرفة مستوى وترفع عاما تلقى قبوال حماسبية مبادئ إجياد دف متخصصة وجلان ومعاهد احتادات تكوين على احملاسبية

 .5ذلك عن واحتاداا املهنة عجزت إذا احملاسبية املعايري إصدار ستتوىل مباشرة أاب1938 سنة  أعلنت جلنة قد وأن سيما
II. املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني: American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) 
للمحاسبني القانونيني، وقد كان له دورا هاما يف توحيد ، ويعترب مبثابة منظمة وطنية أمريكية 1887تأسس هذا املعهد يف سنة 

سبة املمارسة املتبعة عن طريق املبادئ احملاسبية املقبولة عموما، وقد امتد نفوذه إىل خارج الواليات املتحدة فكان له أثر يف تطور احملا
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اليات املتحدة بل أصبحت تستخدم من قبل أغلبية واملبادئ احملاسبية املقبولة عموما، حيث أن هذه األخرية مل تبقى تستخدم يف الو
  7:، وقد كون املعهد العديد من اللجان واهليئات، من أمهها6احملاسبني يف كثري من أقطار العامل

  جلنة اإلجراءات احملاسبيةCommittee on Accounting  Procedures  (CAP) 
جلنة اإلجراءات احملاسبية دف تضييق جمال االختالف يف  1938سنة  (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني املعهد كون 

م التقارير و القوائم املالية، وقد تعرضت هذه اجلنة لالنتقاد يف بطء أعماهلا ويف طريقة صياغتها وإصدارها للمعايري احملاسبة، ففي معظ
هليئة هم من أعضاء املعهد األمريكي للمحاسبني احلاالت ظهر عدم التناسق بني املعايري، والسبب هو أن أعضاء املنتسبني هلذه ا

من العمل باللجنة، وكنتيجة لذلك قام املعهد األمريكي  نالقانونيني مما منع الكثري من املدراء املاليني، املستثمرين و كذلك األكادمييو
 للمحاسبني القانونيني بتأسيس جملس مبادئ احملاسبة؛

 جملس املبادئ احملاسبية Accounting Principles Board (APB) 

دف تطوير وتضييق مفهوم املبادئ  جملس املبادئ احملاسبية 1959سنة  (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني املعهد كون 
احملاسبة املقبولة عموما، لكن كل إصدار كان يقوم بنشره هذا الس كان يواجه ردود فعل سلبية من خمتلف اجلهات ونقص التأييد 

كثري من املشاكل، ويف اية الستينات من القرن العشرين ظهرت االنتقادات جمددا لتطوير مبادئ احملاسبة، وقد تركزت حول وال
  8:العوامل التالية

تأثري على آرائهم يف والذي أدى بالفقد كان أعضاء الس موظفني جبهات أخرى  :استقاللية أعضاء جملس مبادئ احملاسبة -
 بعض املسائل؛

متنح العضوية بشكل تلقائي، وكان هناك عادة مخسة أو ) آنذاك(حيث كانت شركات املراجعة الكربى الثماين  :الس هيئة -
 ستة مراجعني آخرين بالس؛

 . بالسمل يكن البحث يف املشاكل احملاسبية املستجدة وحلها ينجزان بسرعة كافية من أعضاء يعملون على  :زمن االستجابة -

II.1 .املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  إصدارات(AICPA): 
بإصدار العديد من املطبوعات اليت تم باملمارسة العملية ملزاولة املهنة  (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني يقوم املعهد 

  9:ومشاكل التطبيق العملي، ومن أهم مطبوعاته 
 قاالت واألحباث اخلاصة باملمارسة العملية ملهنة احملاسبة وكذلك النشراتتصدر شهرياً وتتناول العديد من امل: جملة احملاسبة -

 ؛(FASB)احملاسبية املالية  جملس معايرياليت يصدرها ومعايري املراجعة 
 ؛)سنوية(فهرس احملاسبني  -
 ؛)سنوية(احملاسبة  أساليباجتاهات و -
 ؛يف احملاسبة أحباثدراسات و -
 قوائم مبعايري املراجعة؛ -
  .وجهات نظر جملس مبادئ احملاسبةاحملاسبية  األحباثنشرات  تشمل ، واليتاحملاسبية اإلجراءاتبادئ و املعايري و قوائم بامل -

II. 2 . املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني دور(AICPA): 
  :األساسي يف(AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني املعهد   يتمثل دور 
 ؛من أجل خدمة أعضائه يف جمال مزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة القانونية تطوير معايري احملاسبة املهنية  -
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اإلشراف على قوانني تنظيم مهنة احملاسبة و املراجعة و متابعتها، ومازال املعهد رائدا يف وضع معايري املراجعة من خالل جملس  -
نية و االلتزام ا، وتقدمي برامج التعليم املهين و يف تنظيم ممارسة املراجعة و وضع األخالقيات امله ASBمعايري املراجعة 

 املستمر؛
 .واليت تعقد يف مجيع الواليات األمريكية اخلمسون  CPAإعداد و تصميم اختبارات الزمالة  -

III. احملاسبية املالية جملس معايري  Financial Accounting Standards Board (FASB) 
األمريكي للمحاسبني القانونيني جلنة عرفت باسم جلنة ويت القتراح شكل جديد  كون املعهد جملس املبادئ احملاسبية بعد فشل

ملنظمة تم باملعايري احملاسبية، واليت قررت تشكيل هيكل جديد لوضع املعايري يف الواليات املتحدة األمريكية يتكون من ثالث 
  :منظمات هي
  مؤسسة احملاسبية املالية(FAF)؛ 
 الية احملاسبية امل جملس معايري(FASB)؛ 
  لس االستشاري ملعايري احملاسبة املاليةا(FASAC). 

  :والشكل املوايل يبني العالقة بني املنظمات الثالث
  واملنظمات األخرى (FASB)احملاسبية املالية  جملس معايريالعالقة بني ) :  01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
  

، مذكرة مقدمة 1، سطيفوآفاق التقارب بينهما (US- GAAP)عايري احملاسبية واملعايري األمريكية أثر االختالف بني املجودي إميان، : املصدر
  .8:ص ،2013-2012ضمن متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، 

FAF 
 

،  ASACو  FASBاختيار أعضاء 
   .أنشطتها وممارسة الرقابة العامة ومتويل

FASB 
 

تطوير وحتسني معايري احملاسبة واإلبالغ من 
أجل توجيه وتعليم الشركات املصدرة، 
مراجعي احلسابات ومستخدمي املعلومات 

   .املالية

FASAC 
 

استشارا بشأن املسائل التقنية والسياسات 
 .أولويات املشاريع واخبار وتنظيم فرق العمل

 تعيني األعضاء

 تقدمي التقارير

 تقدمي املنشورات

 اللجان
مساعدة الس يف مسائل 
التقرير عن طريق القام 

بوظائف البحوث، التحليل 
   .والكتابة
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ا كما أ (FASB)احملاسبية املالية  جملس معايريهي اليت تقوم باإلشراف على اختيار أعضاء  FAFمن الشكل السابق تضح أن 
حول النواحي الفنية  (FASB)احملاسبية املالية  جملس معايريإىل  تفإنه يقدم االستشارا FASACتقوم بتمويل نشاطه، أما 

منهم ميثلون مهنة احملاسبة  4يتكون الس من سبعة أعضاء متفرغني باإلضافة لعدد كبري من اإلداريني واملساعدين و إلصداراته،
الباقيني يتم اختيارهم من ذوي التأهيل  3لمهنة يف حني أن ل زاولنياملوجيب أن يكونوا من احملاسبني القانونيني  واملراجعة القانونية

لس جيب أن ينهي كل عالقاته أو صالته اأي عضو يتم تعيينه يف ، و العلمي والعملي يف جمال احملاسبة املالية والتقرير املايل
احملاسبية املالية  جملس معايريولكن ما جيب التأكيد عنه أن  ،وجود تعارض له يف املصاحل بالتنظيمات األخرى حىت ميكن جتنب

(FASB)  متيز و 1973يعترب أهم منظمة ألنه هو الكيان املسؤول عن إصدار وتطوير املعايري احملاسبية األمريكية، وقد تأسس يف سنة
 واملنهج عمله وأسلوب أعضائه تشكيلة حيث من خاصة السابقة هليئاتوا اللجان فشل يف تسببت اليت بأنه راعى يف عمله العناصر

فعالية وجناح الس واليت افتقدها جملس مبادئ احملاسبة إىل ، ومن املقومات اليت أدت لديه املثارة واملواضيع القضايا و يتبناه الذي
APB 10:بدون تفصيل  
 ؛العضوية األقل -
 ؛العضوية طوال الوقت ومبقابل -
 ؛ية أكربإدارة ذات -
 املزيد من االستقالل؛ -
 .التمثيل األوسع -

III. 1 . احملاسبية املالية  جملس معايريمهمة(FASB):  
 وتنفيذ ويف حماولة للقيام، وضع و حتسني معايري احملاسبة و التقرير املاليني لالسترشاد و تعليم اجلمهور يف جتسدت مهمة هذا الس

  :11إىلذه املهمة يسعى الس 
 ودة وقابلية املقارنة والثبات؛واجلمثل املالءمة واملوثوقية األساسية ة التقرير املايل بالتركيز على اخلصائص حتسني فائد -
 و التغريات يف البيئة االقتصادية؛ باألعمالعلى حتديث املعايري مبا يعكس التغريات يف طرق القيام  اإلبقاء -
 املعايري؛و اليت ميكن حتسينها من خالل عملية وضع  ،املايلالدراسة السريعة االت القصور يف التقرير  -
 املايل؛جانب تعزيز جودة التقرير  إىل احملاسبية،تعزيز قابلية املقارنة دوليا بني املعايري  -
 . لطبيعة و أغراض املعلومات الواردة يف التقارير املالية عامتعزيز الفهم ال -

III. 2 . احملاسبية املالية  جملس معايريإصدارات(FASB):  
اسبة واضحا جلميع اجلهات املعنية، كان غياب نظرية احمل 1973سنة  (FASB) عند صدور تكليف جملس معايري احملاسبة املالية

، فقد كلف بتكوين APBوبدال من تكليفه مبهمة حتديد الفروض واملبادئ العلمية كما كان ذلك بالنسبة لس املبادئ احملاسبية 
اسبة وإصدار معايري التطبيق العملي، لذا فقد جتلى اهتمام الس اتني املهمتني، وقام بإصدار العديد من اإلطار املفاهيمي لنظرية احمل

 :البيانات واملعايري والنشرات، ميكن تقسيمها كما يلي

   Statements of Financial Accounting Concepts  (SFAC)قوائم مفاهيم احملاسبة املالية -أ
، (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية ذا النوع من اإلصدارات هو تنفيذ املهمة األوىل اليت كلف ا إن اهلدف من وضع ه

دف لتكوين جمموعة من  (SFAC) قوائم مفاهيم احملاسبة املالية تكوين اإلطار املفاهيمي لنظرية احملاسبة، حيث أن واملتمثلة يف 
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، وكذا ميكن القول أا األسس 12يشكل أداة حلل املشاكل احلالية واملستجدة بصورة متسقةاملفاهيم الشاملة واملتكاملة أو إطار نظري 
  . اليت تبىن عليها معايري احملاسبة املالية

  13:مبادئ حماسبية مقبولة عموما، بل يتم إصدارها لألغراض التالية تقوم بإرساء إن قوائم مفاهيم احملاسبة املالية ال
 بة املالية يف وضع املعايري؛إرشاد جملس معايري احملاس -
 إرشاد احملاسبني املهنيني يف التعامل مع املسائل غري احمللولة؛ -
   . املساعدة يف تعليم غري احملاسبني -

ومازال حىت  2000، وقائمة سابعة يف سنة 1985إىل  1978يتسم اإلطار املفاهيمي بالثبات النسيب، فلقد صدر ستة قوائم من 
وجيه عملية إصدار معايري جديدة وحتسبني املعايري القائمة، وهو يساعد يف تطوير إجراءات حماسبية متناسقة اآلن يعتمد كدستور لت

املعايري احملاسبية املالية إىل أنه ال يتوقع إصدار قوائم  ، وقد أشار جملس14ملواجهة مشكالت جديدة أو حاالت أو أوضاع غري  عادية
  .دة النظر فيها وتعديلهامفاهيم مالية جديدة، لكن إمكانية إعا

 SFAS( Statements of Financial Accounting Standards(بيانات معايري احملاسبة املالية  -ب
إصدار معايري التطبيق (ذه املعايري يعترب تنفيذا للمهمة الثانية اليت كلف ا هل(FASB) إن إصدار جملس معايري احملاسبة املالية 

 معيارا حماسبيا تناولت تعديل وإعادة صياغة وتوضيح املبادئ السابقة، ومتثل هذه املعايري 168ن حوايل ، وقد صدر حىت اآل)العملي
وهي ، 15واملمارسني يف احلياة العملية (SEC)من املهنة ومن جلنة تداول األوراق املالية  (GAAP)من مبادئ احملاسبية املقبولة عموما 

اسبية املطلوبة يف قضايا حماسبية حمددة، وهي تطبق أو تشكل رمسيا مبادئ احملاسبية املقبولة إصدارات تشري إىل الطرق واإلجراءات احمل"
ختتلف قوائم مفاهيم احملاسبة املالية عن قوائم معايري احملاسبة املالية من حيث أا ال تضع املبادئ احملاسبية املقبولة عموما ، 16"عموما

سبة املالية ذاته هو املستفيد األساسي منها، لكن معرفة األهداف واملفاهيم اليت يستخدمها ومن املتوقع أن يكون جملس معايري احملا
كما جيب  ،17الس جيب أن متكن مستخدمي القوائم املالية من احلصول على فهم أفضل حملتوى وحمددات معلومات احملاسبة املالية

املبادئ احملاسبية املقبولة عموما وهي عبارة عن بيانات سلطوية  النظري وإىل الذكر بأن املعايري احملاسبية تستند إىل اإلطار املفاهيمي
    .18يتوجب إتباعها من مهنة احملاسبة، ويتم باستمرار إصدار معايري جديدة وتعديل وإعادة صياغة معايري قائمة

اإلطار "باسم  1989ابقا، صدر سنة إطارا مفاهيميا ممثال، بل يكاد يكون متط (ISAC)اعتمدت جلنة معايري احملاسبة الدولية 
  19.، ومازال معتمدا حىت اآلن كموجه لعملية إنشاء وتطوير املعايري احملاسبية الدولية"النظري إلعداد وعرض البيانات املالية

  Interpretation التفسريات   -جـ
للمعايري املوجودة، ويكون هلذه التفسريات أيضا تفسريات متثل تعديل أو استكمال (FASB) جملس معايري احملاسبة املالية يصدر 

جملس معايري نفس سلطة اإللزام اخلاصة باملعايري كما تتطلب نفس نسبة التصويت اخلاصة باملعايري للموافقة عليها، ومع ذلك فإن 
املعايري، وتعترب ملزمة ألغراض احملاسبة املالية عند إصداره هلذه التفسريات ال يقوم بنفس اإلجراءات العلنية اليت يقوم ا عند إصدار 

، وهي فتاوى لتوضيح مضمون وأسلوب تطبيق مشكالت حماسبية اقترحت حلوهلا من جملس 20حتديد املبادئ احملاسبية املقبولة عموما
جملس معايري  والتفسريات هي تعديالت وتوسع يف قضايا ترتبط بقوائم، 21املعايري احملاسبية املالية مبادئ احملاسبة أو الصادرة من جملس

، وهدف التفسريات هو توضيح وشرح وبيان القوائم معايري احملاسبة املالية وآراء جملس مبادئ احملاسبة (FASB)احملاسبة املالية 
حوث احملاسبية القائمة حاليا، تتطلب تأييد غالبية أعضاء جملس معايري احملاسبة املالية، وهي تطبق أو تكون كذلك مبادئ بونشرات ال

  .22اسبية املقبولة عمومااحمل
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   Technical Bullentinsالنشرات الفنية -د
 (APB)العديد من التساؤالت املطروحة حول تطبيق معايريه أو تفسرياته أو آراء (FASB) جملس معايري احملاسبة املالية يتلقى  

لية وهنا يقوم بإصدار نشرة فنية سريعة بالردود املناسبة أو نشرات األحباث احملاسبية باإلضافة للمبادرة حبل مشاكل احملاسبة والقوائم املا
استرشادات حول مشاكل احملاسبة والتقرير املايل، يصدرها موظفو جملس معايري احملاسبة املالية، وال "هي  النشرات الفنيةوأو املعاجلات، 

، إن هذه 23"للمساعدة يف العمل مع مشاكل التنفيذ تؤدي رمسيا إىل خلق أو تكوين املبادئ احملاسبية املقبولة عموما، وتستخدم أساسا
  24:ال تصدر إال عندماالنشرات تتسم بالطابع العملي التخصصي يف قطاعات معينة و

 يكون من املتوقع أال حتدث تغيريا كبريا يف املمارسة احملاسبية لعدد من املنشآت؛ -
 تكون تكلفة تطبيقها منخفضة؛ -
  .ة مع أي مبدأ حماسبة أساسي ومتعارف عليهال يتعارض التوجيه الوارد يف النشر -

 Emerging Issus القضايا الطارئة  -ه
تعرض جملس معايري احملاسبية املالية لالنتقاد لفشله يف توفري استرشادات وقتية ملشاكل املمارسة والتطبيق الطارئة، وخالل سنة 

  :استجاب الس هلذه االنتقادات مبا يلي 1984
د املشاكل والقضايا اليت قد تطلب العمل عليها واختاذ إجراءات بشأا، وهذه يصة للمساعدة يف حتدتشكيل جلنة مهام خا -

 ؛"جلنة عمل القضايا الطارئة" اللجنة مسيت بـ

توسيع نطاق نشرات جملس معاير احملاسبة املالية الفنية، يف حماولة لتوفري استرشادات سريعة موعة من كبرية من املوضوعات   -
 .لفةاملخت

مبناقشة القضايا احملاسبية الراهنة اليت مل تتناوهلا اإلصدارات الرمسية الراهنة، وتنشأ القضايا  (EITF)تقوم جلنة عمل القضايا الطارئة 
الطارئة بسبب وجود أنواع جديدة من العمليات، أو تباين املعاجلات احملاسبية ألنواع العمليات املوجودة أو وجود أنواع جديدة من 

وراق املالية، أو وجود خدمات أو منتجات جديدة تنطوي يف الغالب على رغبة الشركة يف حتقيق متويل خارج امليزانية، أو معاجلة األ
حماسبية خارج امليزانية، أو معاجلة حماسبية خارج قائمة الدخل، وميكن أن تنشأ من مصادر أخرى كاألسئلة اليت تطرحها جلنة تداول 

مث يتم إعداد ملخص بالقضية، ويشكل هذا امللخص أساس كل قضية تطرح أمام اللجنة، وتشمل  نفسها،  (SEC)األوراق املالية
ملخصات القضايا عادة املناقشات حول املوضوع، واملداخل البديلة حلل القضية واملرجعيات املتوفرة هلا، وأمثلة للعمليات املطروحة، 

فقط وجهات أعضاء املهام اخلاصة للقضايا الطارئة يف ذلك الوقت، مث حتاول اللجنة  وال يشكل ملخص القضية إصدارا رمسيا، بل ميثل
عضوا، ويؤدي اإلمجاع إىل الوصول إىل حل  13اإلمجاع يف هذه احلالة، بأنه اتفاق  الوصول إىل إمجاع حول كل قضية، ويعرف

 .25القضية الطارئة

IV. لواليات املتحدة األمريكيةالعالقة بني اهليئات املشرفة على التنظيم احملاسيب با: 
احملاسبية املالية  جملس معايريإن صناعة املعايري احملاسبية يف الواليات املتحدة األمريكية تشهد تطورا مستمرا، لكن تكوين 

(FASB)  ،احملاسبية املالية  جملس معايريلكن احلقيقة أن ما عزز من عمل  يعد القفزة اليت نقلت التنظيم احملاسيب(FASB)  هي
إلصداراته، وجعلت التوحيد احملاسيب على املستوى اإلقليمي يلق النجاح يف  (SEC)السلطة اليت منحتها جلنة تداول األوراق املالية 

  :يةألمريكالواليات املتحدة األمريكية، والشكل املوايل ينب العالقة بني اهليئات احملاسبية املشرفة على التنظيم احملاسيب بالواليات املتحدة ا
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  العالقة بني اهليئات احملاسبية يف الواليات املتحدة األمريكية): 02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Carmichael, D. R., Vhittington O. R., Graham, L., Accountants’ Handbook, Financial 
Accounting and General Topics, 11th ed, New Jersey: John Wiley & Sons Inc ,2007, P. 28 

هو اهليئة املكلفة بوضع املعايري احملاسبية يف الواليات املتحدة  (FASB)احملاسبية املالية  جملس معايريمن الشكل السابق يتضح بأن 
لوضع املعايري املستخدمة  (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني املعهد األمريكية وهو هيئة مستقلة لكنه خيضع لكل من سلطة 

  . لوضع املعايري املستخدمة من طرف الشركات العامة (SEC)جلنة تداول األوراق املالية قبل الشركات اخلاصة، وسلطة  من

 
كن هناك قواعد تحيث مل ، مع بداية القرن املاضي املهنية يئاتاهلوضع قوانني و قواعد للمحاسبة من قبل باالهتمام املتزايد  بدأ    

م مع مفاهيمها تتالءيت ترى أا الو ،مشتركة علمية جيرى تطبيقها وكانت كل هيئة يف معظم الدول تضع قواعد حماسبة خاصة ا
اوالت ات احملاسبية بني الدول، فبدأت احمل، لكن سرعان ما أدركت اهليئات احملاسبية أمهية تقليل االختالفات بني املمارساحملاسبية

 26:أمهها ،دوليةال احملاسبية ؤمتراتامل من خالل انعقاد جمموعة منوضع املعايري على املستوى الدويل ل
  يف سانت لويس يف والية ميسوري يف الواليات املتحدة األمريكية برعاية احتاد   1904يف سنة :األول دويلال احملاسيب املؤمتر

، و قد بلغ عدد املسجلني يف 1917ت احملاسبني القانونيني يف الواليات األمريكية قبل تأسيس جممع احملاسبني األمريكيني سنة مجعيا
عضوا من الواليات املتحدة األمريكية و سبعة من كندا و اثنان من اجنلترا و واحد من هولندا، وقد دار البحث يف ذلك  83املؤمتر 

 ؛وحيد القوانني احملاسبني بني الدولاملؤمتر حول إمكانية ت
  يف أمستردام، و قد حضره مندوبون من كل دول أوروبا تقريبا، باإلضافة إىل  1926يف سنة  :دويل الثاينال املؤمتر احملاسيب

 الواليات املتحدة و كندا و أمريكا الالتينية و كانت نسبة املشاركة من الدولة املضيفة هولندا كبرية ؛
  وهي، حيث قدمت فيه ثالثة أحباث رئيسية 1929عقد يف نيويورك يف سنة  :دويل الثالثالحملاسيب املؤمتر ا: 

 ر؛االستهالك و املستثم -
 ؛ميواالستهالك و إعادة التق -
 .التجارية أو الطبيعية السنة -

اهليئات 
احلكومية 

SEC 

الشركات  
 اخلاصة 

الشركات   
 العامة

FASB 

 سلطة وضع القواعد سلطة وضع القواعد

 جمموعة واحدة من املعايري

 سلطة التنظيم والتنفيذ سلطة التنظيم والتنفيذ
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   دوبا عنها باإلضافة إىل من 90منظمة حماسبية عينت  49شاركت فيه ، يف لندن 1933يف سنة  :دويل الرابعالاملؤمتر احملاسيب
 ؛وبعض الدول اإلفريقية ادولة منها استراليا ونيوزيلند 22زائرا من اخلارج وقد بلغ عدد الدول اليت مثلت يف املؤمتر  79حضور 

   مشارك من باقي أحناء العامل؛ 250وفدا فضال عن  320يف برلني، و ذلك مبشاركة  1938سنة  :دويل اخلامسالاملؤمتر احملاسيب 
   بعد أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها بادرت لندن الحتضان املؤمتر حيث سجلت  :دويل السادسالاملؤمتر احملاسيب

دولة  22من دول الكومنولث و الباقي من  196من املنضمات اليت رعت املؤمتر يف بريطانيا، و  1450أعضاء من بينهم  2510
 أخرى؛

  حددت الفترة الفاصلة بني مؤمتر و آخر خبمس سنوات و بقيت على  1957ستراد سنة أمعقد يف  :ابعاملؤمتر احملاسيب الدويل الس
زائرا من اخلارج و  1650دولة، حضره  40منظمات حماسبية من  104هذا النحو حىت يومنا هذا و قد شارك يف املؤمتر السابع 

 ا ؛عضوا من البلد املضيف هولند 1200
  من دول  2101عضوا من الواليات املتحدة باإلضافة إىل  1627حضره  1962 سنةيف نيويورك  : الثامناملؤمتر احملاسيب الدويل

 ؛حبثا 45دولة و قد قدم فيه  48منظمة متثل  83أخرى و شارك فيه 
  يف باريس 1967سنة  :الدويل التاسع احملاسيب املؤمترهودات اليت بذلت يف تلك املؤمترات يف حد ذاا تعد من ، ورغم أن ا

اجلهود اهلامة يف تقليل االختالفات بني معايري احملاسبة اليت تطبقها مؤسسات أخرى يف دول أخرى، إال انه مل تتخذ خطوات 
 ؛وإجراءات أكثر فاعلية كإنشاء جلان مهمتها تضييق تلك الفوارق يف معايري احملاسبة اليت تستخدمها املؤسسات يف الدول املختلفة

  دولة، حيث اختذت فيه  59مندوب من  4347يف سيدين بأستراليا،  حضره  1972يف سنة  :سيب الدويل العاشراملؤمتر احملا
خطوات رئيسية لكي يتم إنشاء منظمتني ميكن أن تكون لديهما القدرة على التعامل مع مشكالت احملاسبة الدولية واالختالف 

واالحتاد الدويل   1973سنة  )IASC(مت تأسيس جلنة احملاسبة الدولية  بني احملاسبة اليت تستخدمها الدول املتعددة ، وبالفعل
، واللذان كان هلما دورا كبريا يف إرساء معايري للمحاسبة واملراجعة لقيت قبوال واسعا على املستوى )IFAC(للمحاسبني 

 .العاملي
 جلنة معايري احملاسبية الدولية  )IASC( International Accounting Standards committee    
 احملاسبية واملنظمات اهليئات طرف من 1973 ةسن يف تأسست بربيطانيا، لندن مدينة يف مقرها يوجد مستقلة خاصة هيئةهي 

، )وهولندا املكسيك اليابان، ايرلندا، بريطانيا، فرنسا، األمريكية، املتحدة الواليات كندا، أستراليا، أملانيا،( هي دول  10  لعشرة
، كما ىأخر دول يف املهنية اجلمعيات من كبري عدد ا التحق مؤسسيها إىل فباإلضافة واسعا، دوليا اعترافا اللجنة لقيت وقد

قرار ينص على اعترافه بأن جلنة معايري احملاسبة الدولية هي صاحبة احلق يف   1982سنة )IFAC(اصدر احتاد احملاسبني الدوليني 
تسميتها  إىل منسوبة بأرقام إحدى وأربعني معيار حماسيب 2001حىت إصدار املعايري، وقد أصدرت اللجنة 

)…IAS3 /IAS2/IAS3( ،27 :التالية األهداف لتحقيق وتسعى  
 مقبولة جلعلها والسعي املالية البيانات عرض عند العامة املصلحة فيه ملا مراعاا ينبغي اليت احملاسبية املعايري ونشر صياغة -

 ؛يعامل نطاق على ا ومعموال
 ؛املالية البيانات لعرض احملاسبية واملبادئ األنظمة حتسني على عام بوجه العمل -
 ؛دويل نطاق على املشاركة الدول بني فيما الوطنية احملاسبية القضايا مناقشة -
 ؛العامة املصلحة ختدم دولية كمعايري وإصدارها تبنيها ميكن حماسبية أفكار طرح -
 ؛للمقارنة بالقابلية يسمح املشاركة الدول بني فيما احملاسبية ساتاملمار بني التوافق من قدر قيقحت -
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  .معايري من اللجنة عن يصدر ملا الدويل القبول من قدر حتقيق على العمل -
  جملس معايري احملاسبة الدولية)IASB( International Accounting Standards Board   
ا تغيري التسمية من جلنة املعايري احملاسبية الدولية عنه نتج إصالح، إىل للمحاسبة الدولية املعايري جلنة خضعت 2001 سنة ويف

)IAS( إىل جملس معايري احملاسبة الدولية )IASB( الدولية للمحاسبة بترقيم دويل املعايري واعتماد بإعداد املكلفة اهليئة وأصبح 
)IFRS3/IFRS2/IFRS1(... الدولية املعايري أي التسمية بنفس تبقى تغيريها أو تعديلها يتم مل واليت السابقة املعايري، أما 

  (IAS). للمحاسبة
  28:و من أهم مالمح املعايري اجلديدة أو التعديالت يف املعايري السابقة

 ؛ا املسموح البديلة املعاجلات من كثري إلغاء -
 ؛املختلفة املعايري ومعاجلات ومتطلبات تعريفات بني االنسجام -
 :على حتتوى منها جزًءا ليست ولكنها املعايري ضلبع مرافقة مالحق وجود -

 ؛املعيار يف املستخدمة املصطلحات .أ 
 ر؛للمعيا توضيحي دليل  .ب 
  .توضيحية أمثلة  .ج 

   :ةالتالي واللجان اهليئات من )IASB( للمحاسبة الدولية املعايري جملس هيكلة تتشكل 
 املعايري لوضع التقنية اخلربة توفري عن ئيسيةر بصورة مسؤولة وهي  (IASB):املختصر االسم حتت التنفيذية اللجنة -

 ؛(IFRS) الدولية املعايري مع التكييف و احملاسبية
 األموال مجع أجل من التنفيذية اللجنة أعضاء تعيني عن مسؤولني وهم أمناء من تكون و(IASCF):  اإلشراف جملس -

 ؛التأسيسية التعديالت يف قدما واملضي
 بشرح املكلفة السابقة للجنة أعطيت اليت اجلديدة التسمية هي :)(IFRIC املالية مةاملعلو لشرح الدولية اللجنة  -

عضوا يتم تعيينهم من قبل األمناء ملدة ثالثة سنوات قابلة  12، تتكون من )SIC( الدائمة الشرح جلنة املتمثلة يف املعايري،
 املالحظات وإعداد )IASB(عن  تصدر اليت املعايري حول الشروحات إصدار يف اللجنة هذه  مهمة وتتمثلللتجديد ، 

 ؛معني ملعيار ائي تعريف تقدمي قبل حمددة مسائل حول التقنية
 كبرية، عاملية شركات من واخلربات التخصصات من متنوعة تشكيلة ميثل :)SAC( للمعايري االستشاري الس  -

 و وطنية، حماسبية جمالس من وأعضاء كربى يةحماسب مكاتب يف شركاءو ماليني، وأكادمييني وحمللني مالية ومؤسسات
 29:يف أعماله ختصصت

 ؛تلبيتها تتم اللجنة مجهور حاجات بأن قناعة على لتكون وخططه الس استراتيجية على والتعليق راجعةامل .أ 
 ؛بأعماله والقيام أهدافه حتقيق يف الس فعالية حول سنوي تقرير إعداد .ب 
 املهتمة واألطراف املالية القوائم ومستخدمي األعمال، وجمتمع احملاسبة مهنة قبل من اللجنة عمل وقبول املشاركة تشجيع .ج 

 ؛األخرى
 مل اللجنة بطريقة ال تضعف من استقالليتها؛لع متويل على واحلصول البحث .د 
 ؛املالية وقوائمها اللجنة موازنة مراجعة .ه 
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 ؛العمل أولويات بشأن املعايري لس املشورة وتقدمي معايري إىل حتتاج اليت املواضيع وترتيب حتديد .و 
 .عنه الناجتة املالية املعلومات استخدام على املقترحة املعايري تطبيق أثار إظهار .ز 
  دولة من  100وقد حضره مندوبون من أكثر من  1977استضافته أملانيا االحتادية يف : املؤمتر احملاسيب الدويل احلادي عشر

 ؛العامل
   ؛1982يف املكسيك سنة  :لثاين عشرالدويل ا احملاسيباملؤمتر 
  ؛1987سنة  يف طوكيو: الدويل الثالث عشر احملاسيب املؤمتر 
  106شارك فيه حنو  ،كان موضوعة دور احملاسبني يف اقتصاد شامل الذي عقدو 1992سنة  :املؤمتر احملاسيب الدويل الرابع عشر 

ف أحناء العامل، ومل تغب املشاركة العربية عن املؤمتر اليت متثلت مندوبا من خمتل 2600دولة وحضره حنو  78هيئات حماسبية من 
حيث استضافته ثالثة منظمات  )IFAC( بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية االحتاد الدويل للمحاسبني

الراجعني  معهدو )IMA(  دارينياحملاسبني اإل معهدو (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني املعهد : حماسبية أمريكية من
 ؛)IIA( الداخليني

 قد يف باريس يف سنة  :املؤمتر احملاسيب الدويل اخلامس عشر؛1998ع 
  املؤمتر احملاسيب الدويل السادس عشر: عنوانا تدرجت  90حيث متت مناقشة حوايل  ،يف هونغ كونغ 2002قد سنة ع

 ؛قيات املهنة إىل أثر اقتصاد املعرفة على مهنة احملاسبةموضوعاا من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخال
 2006 سنةيف اسطنبول  :املؤمتر احملاسيب الدويل السابع عشر قد حتت شعاروع: 

 ؛حتقيق النمو و االستقرار القتصادي العاملي  -
 ؛مسامهة احملاسبة يف تطوير األمم  -
 ؛استقرار أسواق رأس املال يف أحناء العامل  -
 .ني يف عملية التقييم يف املشروعاتدور احملاسب  -

 بإلقاء نظرة سريعة حول أهم املؤمترات اليت سامهت يف إنشاء وتطوير املعايري احملاسبية الدولية، فال ميكن إنكار الدور الفعال واملهم
 املعايري إصدار عمليةور بأن الذي لعبته الواليات املتحدة يف دعم جناح وضع معايري تلقى القبول على املستوى الدويل، وال ميكن التص

 بتقليل 1988 سنة منذ الدولية احملاسبة عايرية مجلنت امق حبيث دقيقة موازنة األمر يتطلب بل سهلة، عمليةاحملاسبية الدولية هي 
 :يتآلا يف اجلدول امجاهلإ ميكن واليت مبراحل مرت قد الدولية عايريامل إصدارو ،السابق املصدرة املعايري وتنقيح املتاحة البديلة الطرق

  الفترة  البيان  املرحلة
  1979 -1973   عامة معايري أصدرت  األوىل
  1989 - 1980  تفصيلية معايري تطور         الثانية
  1995 -1990                       املرونةل تقلي  الثالثة
   2 1995-000  جوهريا تتوافق معايري إصدار  الرابعة

مدى التزام املنظمات غري احلكومية بتجهيز و عرض القوائم املالية وفقا حممد فايق عبد الرمحان حمسن، : باالعتماد علىمن إعداد الباحث  :املصدر
  .30 :، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ماجستري، اجلامعة اإلسالمية ، غزة،  ص1ملتطلبات املعيار احملاسيب الدويل رقم 

 

 :مراحل، وهي بية الدولية يف أربعيلخص اجلدول السابق إصدار املعاير احملاس
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 أمور على أساسي بشكل منصب فيها التركيز وكان للجدل، مثرية وغري أولية معايري عن عبارة كانت :األوىل املرحلة 
 عمل قبول حيث من مهمة املرحلة هذه وكانت بالقياس، وتتعلق للجدل مثرية قضايا وعلى واإلفصاح بالعرض تتعلق
 ة هلا؛ارضاملع وتقبل اللجنة
 تناول ذلك يف والسبب، البديلة للمعاجلات املتزايد بالسماح تتميز الفترة هذه يف املصدرة املعايري كانت :ةالثاني املرحلة 

 بديلة ومعاجلات بطرق املعايري هذه مسحت وبالتايل املتقدمة، البلدان يف ونقاش جدل حمل كانت ملشاكل املعايري هذه
 ؛املعيار داخل
 زيادة بسبب وذلك املالية، للقوائم املقارنة إمكانية جبعل اللجنة قامت حيث 1989 سنة يف بدأت واليت: ثةالثال املرحلة 

 ؛املتحدة واململكة املتحدة الواليات يف التطبيقات مع مقارنة البديلة، املعاجلات يف التقليل إىل ذلكى وأد التمويل،
 املنظمة من بدعم املعايري جلنة حظيت الفترة هذه وىف مستمرة مازالت يتوال اجلوهرية املعايري مرحلة وهي: الرابعة ةاملرحل 

  .الدعم هلذا ماسة حاجة يف اللجنة وكانت املالية، لألسواق الدولية

(FASB)
IASB 

 الصعيد على للتطبيق قابلة لتكون (US- GAAP)املعايري احملاسبية األمريكية  تطبيق اختيار ةفكر األمر بادئ يف أثريتلقد 
 من املفروضة وااللتزامات األمريكية األجنبية الشركات على للتأثريات بالنظر أخرى دول من رفضها مت الفكرة هذه لكن العاملي،

 معايري اعتماد مبدأ خيالف ذلك أن باعتبار األمريكية، املالية لسوقا إىل الدخول عند (SEC)جلنة تداول األوراق املالية ف طر
 ومن األمريكية، احملاسبية املعايري على تأثري أي ممارسة ميكنها ال األورويب االحتاد دول وخاصة العامل دول أن كما عامليا، موحدة

 املتحدة الواليات خارج من إسهامات بدون عدتأُ اكو هي عامليا، املعايري هذه اعتماد عدم بررت اليت كذلك األسباب
 التوحيد منوذج من مستمدة اأ باعتبار األمريكية، احملاسبية املبادئ من كثريا تقترب للمحاسبة الدولية املعايري أن غري ،األمريكية

  ).(IASB للمحاسبة الدولية املعايري جملس على األمريكية للهيمنة نتيجة وذلك، األنكلوسكسوين احملاسيب

 املالية احملاسبة معايري وجملس (IASB) الدولية احملاسبية املعايري جملس ايصدرا اليت املعايري بني والتوفيق التقريب وبغية 
 توقيع 2002 أكتوبر يف مت اهليئتني، بني املستمر والتعاون الختالفات،ا من ميكن ما أقصى استبعاد بغرضو ،(FASB) األمريكي

 ذلك  مع وباملوازاة ،حملاولة تقليل االختالفات بني إصداراما إىل أكرب حد ممكن (FASB)و(IASB)  نيلسا بنيق اتفا
 األمريكية البورصة يف املقيدة األجنبية الشركات لتشجيع 2004 جوان يف منشورا  (SEC)جلنة تداول األوراق املالية  أصدرت

 من اإلفصاح متطلبات تعديل على باملوافقة قامت2007 نوفمرب 15 ويف لية،املا واملعلومة للمحاسبة الدولية املعايري تطبيق على
 الدولية املعايري يف يتمثل األجنبية، الشركات على وحيد مرجع بتطبيق وذلك األمريكية، البورصات يف املسعرة األجنبية الشركات
 بعض ختفيف دف وذلك األمريكية، احملاسبية رياملعاي مع لتتوافق املالية القوائم معاجلة إعادة بدون )IAS/IFRS( للمحاسبة
 حماسيب مرجع وفق األجنبية للشركات املالية القوائم وتقدمي ا،  االلتزام األجنبية الشركات على يتعني اليت اإلفصاح متطلبات

 للمعايري متزايدا قبوال يةاألمريك اهليئة مقترح ويعكس ة،متعدد حماسبية معايري باستعمال األمريكي املستثمر تضليل لعدم وحيد،
 جملس بني املتواصل التقارب عملية يف حدث الذي الكبري التقدم أيضا يثبت كما اجلودة، عالية املالية واملعلومة للمحاسبة الدولية
 حيققها اليت سةامللمو باملزايا اعترافا ويظهر(FASB)  األمريكي املالية احملاسبة معايري وجملس (IASB) الدولية احملاسبية املعايري
  .العامل مستوى على األموال رؤوس بأسواق استخدامها يتم احملاسبية، املعايري من واحدة جمموعة وجود
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فسيتم  الوصول إىل  )IAS/IFRS( واملعايري احملاسبية الدولية  (US- GAAP)إذا متت املقارنة بني املعايري احملاسبية األمريكية
نهما، خاصة وأن الواليات املتحدة األمريكية بأجهزا احملاسبية تعد اليد األوىل املسامهة يف إعداد مالحظة تشابه كبري إىل حد ما بي

سواء يف املفاهيم أو  (US-GAAP) و )IAS/IFRS(املعايري احملاسبة الدولية، لكن ال ميكن النفي أبدا وجود اختالفات جوهرية بني
الظروف تواجه الشركات املدجمة يف البورصات األمريكية والشركات متعددة اجلنسيات  يف التقييمات أو املعاجلات احملاسبية، ويف هذه

 (IASB)  الدولية احملاسبية املعايري جملسو  )IAS/IFRS(املالية مشاكل ضخمة يف إعداد تقاريرها، لذا قرر جملس معايري احملاسبة 
  . إعداد مشروع يقرب بني إصداراما

I.  بداية مشروع التقارب بني(US- GAAP)  و )IAS/IFRS(:  

تعلن أن على الشركات املدرجة يف البورصة ستكون هناك  (SEC)جلنة تداول األوراق املالية عين أن ي )IAS/IFRS(اعتماد 
 ، لكن هذا مل حيصل وال تزال تتمسك باملعايري(IASB) الدولية احملاسبية املعايري جملسحاجة الستخدام املعايري الدولية والصادرة عن 

 (FASB)املالية جملس معايري احملاسبة والتقارب هو اخلطوة احلقيقية اليت متت بني  ،(FASB)املالية جملس معايري احملاسبة الصادرة عن 
والذي من شأنه مواصلة العمل معا لتطوير جودة عالية، ومزيد من التقارب سيجعل ، (IASB) الدولية احملاسبية املعايري جملسو

احملاسبية أسهل وأقل كلفة، ألنه من احملتمل حتمل تكاليف كبرية إذا مت حتول إىل املعايري الدولية، واليت تتعلق إىل حد  اعتماد املعايري
 كبري حبجم وطبيعة الشركة املعنية، يف حني أن التكلفة األولية لتحديد وقياس االختالفات بني املعايري احملاسبية األمريكية واملعايري

تحويل أيضا ميكن أن يؤدي يف اية لكن الاملوظفني ، وتنفيذ ودعم تكنولوجيا املعلومات ميكن أن تكون كبرية، الدولية، وتدريب 
يف يف خريطة الطريق املقترحة لنقل كافة الشركات املتداولة واملطاف إىل ختفيض تكاليف رأس املال والتقارير املالية املتعلقة بالعمليات، 

األوراق املالية والبورصات األمريكية أن اعتماد املعايري الدولية يف وقت مبكر  تداول وقع جلنةتايري العاملية، وتالواليات املتحدة إىل املع
الواليات املتحدة ستتكبد  الشركات يفوإىل أن  دوالر لكل شركة يف تكاليف إضافية،مليون  32تكبد حوايل  يؤدي إىل من شأنه أن

، لذا قررت الواليات عدم اعتماد املعايري احملاسبية الدولية مباشرة 30٪ من العائدات 0.13٪ إىل  0.125متوسط خسائر من بني 
  .)IAS/IFRS( و (US- GAAP)ولكن ستحاول التوافق معها، ولكن التقارب وحده لن يقضي على االختالف بني

II.  مشروع التقارب بني إجنازات(US- GAAP)  و )IAS/IFRS(:  
عايري احملاسبية وبعد أن تشكلت مالمح وأسس كيان دويل متماسك من املعايري احملاسبية، وكذلك نتيجة مع تزايد نربة العوملة يف امل

وجملس معايري  (SEC)جلنة تداول األوراق املالية لبعض الكوارث احملاسبية اليت وقعت يف أمريكا يف مطلع هذا القرن، بدأت كال من 
من املعايري الدولية، وأخذ االقتراب يف هذا الصدد ذو شقني، األول تغيري بعض املعايري باقتراب شيئا فشيئا  (FASB)احملاسبة املالية 

حملاسبية األمريكية،  احملاسبية األمريكية لتتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية، والثاين تغيري بعض املعايري احملاسبية الدولية لتتوافق مع املعايري ا
ميكن تقسيم  (IASB) 32الدوليةواملوقع الرمسي لس معايري احملاسبة و  (FASB)31ري احملاسبة املالية من املوقع الرمسي لس معايو

  :اجنازات مشروع التقارب إىل ثالث مراحل رئيسية

II.1.  2006-2002املرحلة األوىل: 

بوالية  Norwolkيف اجتماعا  (IASB) الدولية احملاسبية املعايري جملسو (FASB)عقد جملس معايري احملاسبة املالية 
Connecticut  وقد اعترفت اهليئتان بالتزامهما بتطوير معايري حماسبة عالية اجلودة ميكن استخدامها لكل من 2002نوفمرب  18يف ،

ق برنامج عملية التقرير املايل احمللي، والتقرير املايل العابر للحدود، وقد تعهدا باستخدام أفضل املعايري بأسرع ما ميكن تطبيقه، وتنسي
  33:عملها للمحافظة على املالءمة، وقد اتفق السان هلذا الغرض على ما يلي
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معايري و(US- GAAP)  املعايري احملاسبية األمريكيةالعمل على مشروع قصري األجل موجه الستبعاد الفروق املتعددة بني  -
 ؛)IAS/IFRS(اإلفصاح املايل الدولية 

، تكون (US- GAAP)املعايري احملاسبية األمريكية و )IAS/IFRS(اح املايل الدويل استبعاد أي فروق بني معايري اإلفص -
 عن طريق القيام مبشروعات يتناوهلا السان معا؛ 2005جانفي 1قد تبقت بعد 

 استمرار التقدم يف املشروعات املشتركة القائمة حاليا؛ -
 .تشجيع اهليئات التفسريية املعنية بتنسيق ألنشطة -
 .شروع هو حتقيق قابلية املقارنة عن طريق احللول ذات اجلودة العاليةوهدف هذا امل -

 أجل إزالة من (Roadmap) " طريق خريطة"اقتراح   2005أفريل يف   (SEC)للجنة تداول األوراق املالية احملاسبني مدير قدم
 املعايري مبوجب القوائم اليت تعد مريكيةاأل األسواق يف املدرجة األجنبية الشركات تقدمي شريطة ،2009 عام حبلول التسوية شرط

 .احملاسبية معايري وفق اخلاصة واألموال الصافية النتيجة تسوية الدولية احملاسبية
II.2 .2008- 2006 املرحلة الثانية:  

تفاهم  مذكرة 2006يف فيفري (IASB)  الدولية احملاسبية املعايري جملسو (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية  أصدر
(MOU) االهداف تسطر اخلريطة هذه ،"التقارب أجل من الطريق خريطة" خالل من لتحقيقه الذي خيططان التقدم فيها وضعا واليت 

  :كالتايل األجل وقصرية األجل طويلة التقارب مشاريع حتديد مت ، وقد2008 سنة حىت السني تقارب لربنامج

 لسني ، وأغلبية هذه املشاريع تتطلب أ2008بل هي مشاريع يهدف حتقيقها ق: مشاريع قصرية األجلن يقوم احد ا
  :مبراجعة متطلبات معايريه ومقاربتها مع متطلبات الس اآلخر، كما يلي

 IASB :تكاليف االقتراض واملشاريع املشتركة؛ 
 FASB :الحقة؛والتطوير واألحداث ال البحث العقاري، االستثمار املالية،  لألدوات العادلة القيمة خيار 
 تدهور القيمة وضرائب الدخل: املواضيع املشتركة. 
 لسني تاريخ املباشرة يف تنفيذها حبلول سنة : مشاريع طويلة األجلواليت تتناول املواضيع 2008هي املشاريع اليت حدد ا ،

 التقاعد، بعد ما منافع ية،املال القوائم عرض العادلة، القيمة قياس املفاهيمي، توجيهات اإلطار األعمال، اندماج :التالية
 غري الغرض اخلاص، األصول ذات والكيانات التجميع املالية، األدوات املسامهني، وحقوق اخلصوم باإليراد، االعتراف

 .اإلجيار امللموسة وعقود

 الدولية احملاسبية عايريامل املعدة وفق األجنبية للشركات املالية القوائم قبول حول قرارا  (SEC)جلنة تداول األوراق املالية أصدرت
 الدولية، وهذا ما املعايري تستخدم اليت األجنبية للشركات املسجلة يكون التسوية شرط األمريكية، والغاء املعايري إىل التسوية دون من
، (IASB) دوليةال احملاسبية املعايري جملسو (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية بني  التقارب ملشروع بالنسبة مهمة خطوة ميثل

 .أجنبية شركات هي 1100أكثر من  منها ، (SEC)جلنة تداول األوراق املالية لدى مسجلة شركة 15000يقارب  ما حيث

II.3 .2013- 2008 املرحلة الثالثة: 

 ذكرةمل حتديثا ،2008سبتمرب 11يف (IASB)  الدولية احملاسبية املعايري جملسو (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية   أصدر
 أنه اعترفا ، وقد)2008-2006(الفترة  هذه يف أجنز الذي التقدم وأقرا السني عن ، 2006صدرت سنة  اليت(MOU) التفاهم
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 حمدودة، كانت أخرى مشاريع يف اإلجنازات نه توجد العديد من احملددة، إال أ املشاريع من عدد يف كبري تقدم إحراز الرغم من على
 االستبعاد، اإلجيار، عقود التجميع، :ملشاريع املشتركة الكربى ستؤخذ بعني االعتبار، واليت ختص املواضيع التاليةوأشارا السني أن  ا

 واألدوات باإليراد االعتراف املالية، القوائم عرض التقاعد، بعد ما العادلة، منافع القيمة قياس توجيهات اخلاصة، واألموال اخلصوم
 .املالية

 االستخدام املمكن للمعايري فيها مقترحة العام للتعليق الطري خريطة 2008يف نوفمرب   (SEC)ألوراق املاليةجلنة تداول انشرت 
 الشركات أن أيضا  (SEC)جلنة تداول األوراق املالية اقترحت ، كما2014سنة  من بداية احمللية الشركات قبل من الدولية احملاسبية

 احملاسبية املعايري جملس عن الصادرة املعايري الدولية باستخدام املعدة املالية القوائم يف اعداد ياراخل هلا يعطى معينة معايري تستويف اليت
  .2009ديسمرب  15تنتهي بعد  اليت السنوات يف مبكر وقت يف (IASB)  الدولية

على  (FASB)وأكد  املقترحة، الطريق خريطة على للتعليق (SEC) طلب على (FASB) و )FAF( ردت 2009يف مارس
 املعايري جملسو (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية ومنذ ذلك التاريخ كان كال من  دعمه وحماولته لتحقيق األهداف املرجوة،

 برنامج يف تقدمهما عن تقريرا أصدرا ،2011أفريل يفيقومان بنشر تقرير حول التقدم يف املشاريع، حىت (IASB)  الدولية احملاسبية
 االعتراف املالية، األدوات(ما  اخلاصة التفاهم مذكرة يف أساسية مشاريع لثالثة األولوية أعطى السني وقد ب،للتقار العمل

  .)االجيار باإليرادات، وعقود
 حالة واجلدول عن ديثاحت (IASB)الدولية  احملاسبية املعايري جملسو (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية  نشر 2013سنة  يف
 املشروع يف القيمة تدهور موضوع عن مستكملة معلومات التقرير ويتضمن عليها، التركيز اليت مت املتبقية التقارب ملشاريع الزمين

  .املالية على األدوات املشترك

 
، لكن حتت (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية انتقلت مسؤولية التنظيم احملاسيب إىل القطاع اخلاص املتمثل يف  1973منذ سنة 

 (SEC)جلنة تداول األوراق املالية وبالنسبة للشركات العامة،  (AICPA)األمريكي للمحاسبني القانونيني املعهد إشراف كال من 

، حيث كان الفضل هلذه اهليئة احلكومية يف التحفيز على إصدار املعايري احملاسبية املالية بدال من املبادئ بالنسبة للشركات اخلاصة
، واليت ميكن حصراها يف (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية بية املقبولة عموما، من خالل سلطة تدعيمها ملختلف إصدارات احملاس

، التفسريات والنشرات الفنية، باإلضافة إىل القضايا (SFAS)، بيانات معايري احملاسبة املالية (SFAC)قوائم مفاهيم احملاسبة املالية 
يقة تنوع هذه اإلصدارات وسعيها وراء إجياد حلول للمشاكل احملاسبية هو ما عزز عمل املعايري احملاسبية األمريكية الطارئة، ويف احلق
   .وزاد من أمهيتها

ه التوحيد احملاسيب على املستوى اإلقليمي للواليات املتحدة األمريكية، إال أنه بعد ظهور العوملة وانتشار ارغم النجاح الذي تلق
املتعددة اجلنسية أصبح هذا التوحيد غري كاف وظهرت احلاجة إىل التوحيد احملاسيب على املستوى الدويل، صة منها خاالشركات 

، خاصة )IAS/IFRS(لسباقة يف املسامهة يف وضع وتطوير املعايري احملاسبية الدولية من الدول افكانت الواليات املتحدة األمريكية 
دويل نظرا لعدم مشاركة دول غريها يف وضع تلك املعايري، باإلضافة إىل أا اعتمدت يف بعد رفض معايرها كأساس للتوحيد ال

إعدادها التركيز على مصلحة املستثمرين أكثر من باقي املستخدمني، لكن ال ميكن اإلنكار أن املعايري احملاسبية الدولية استمدت 
املعايري   وهذا ما جعل نقاط التالقي بنيلك على النموذج األجنلوسكسوينواعتمدت كذحماسبتها من املبادئ احملاسبية املقبولة عموما، 

كثرية، لكن برغم من ذلك فهناك نقاط اختالفات  )IAS/IFRS( واملعايري احملاسبية الدولية (US-GAAP)احملاسبية األمريكية 
ه الظروف تواجه الشركات املدجمة يف البورصات سواء يف  املفاهيم أويف التقييمات أو املعاجلات احملاسبية، ويف هذبينهما جوهرية 
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و جملس  (FASB)املالية األمريكية والشركات متعددة اجلنسيات مشاكل ضخمة يف إعداد تقاريرها، لذا قرر جملس معايري احملاسبة 
 .إعداد مشروع يقرب بني إصداراما ويقلل االختالفات بينهما (IASB) الدوليةمعايري احملاسبة 

 :النتائج
  :على اإلشكالية املطروحة والفرضيات املعتمدة مت التمكن من استخالص النتائج التاليةبناء 
يثبت صحة فرضية حتكم   ،بإصدار املعايري احملاسبية األمريكية (FASB)املالية معايري احملاسبة إن إنشاء وتكليف جملس   -

 هيئة حكومية تتمثللكن جزئيا، ألن هذا الس خيضع لسلطة  القطاع اخلاص يف التنظيم احملاسيب بالواليات املتحدة األمريكية
 ؛(SEC)جلنة تداول األوراق املالية 

رغم أن الواليات املتحدة األمريكية تساهم بقوة يف وضع املعايري احملاسبية الدولية إال أا مل تتمكن من جعلها تتطابق متاما مع  -
أا حتاول الضغط على إصدار هذه املعايري من خالل مشروع التقارب الذي معايريها وال تطبقها حىت اآلن، بل ميكن القول 

 معايري وجملس (IASB) للمحاسبة الدولية املعايري جملس، وهو مشروع حياول تقريب إصدارات 2002باشرت فيه منذ 
 .للمعايري احملاسبية الدوليةالواليات املتحدة األمريكية  وهذا ما يؤكد فرضية عدم تبين (FASB) األمريكي املالية احملاسبة

 :التوصيات
  :على ما سبق ميكن طرح التوصيات اآلتية بناء

 احملاسبية؛ للمعايري الدويل التوحيد مقومات مراعاة -

  احملاسبية؛ للمعايري الدويل التوحيد متطلبات مراعاة -
 ؛الدولية احملاسبة معايري مع للتوافق جديدة أمريكية حماسبية معايري إصدار استكمال -

خاصة من طرف ، جبدية الدويل املستوى على احملاسبية األنظمة وتوافق انسجام أعمال من جيري ما مع التعاملضرورة  -
 .الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها من أكرب الدول املسيطرة على االقتصاد العاملي واألسواق العاملية
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Financial accounting standards issued by the accounting & auditing organization for Islamic 
financial institutions and their role in standardization & unification of Islamic banking business 

 
)*(&)**( 

1& 
  

 

 والمراجعة للمؤسسـات   تهدف هذه الورقة إلى عرض معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة
بصفتها أحد أهم الهيآت التي تعمل على توحيد وتنميط العمل المصـرفي اإلسـالمي، هـذا    ) أيوفي(المالية اإلسالمية 

األخير الذي له خصوصياته مقارنة بالعمل المصرفي التقليدي، حيث عملت أيوفي منذ نشأتها علـى تطـوير الفكـر    
األنشطة التي تقوم بها ونشره عبر العالم، ولقد فرضت نفسها بقوة في قطـاع   المحاسبي اإلسالمي من خالل العديد من

المال واألعمال واستحوذت على اهتمام العديد من األكاديميين والباحثين والممارسين والمنظمات المهنيـة والسـلطات   
  .العمومية في مختلف الدول خاصة في السنوات األخيرة

األول يتناول طبيعـة وأهـداف وأسـس    : يز على ثالثة جوانب رئيسية وهيوسنحاول من خالل هذه الورقة الترك
المحاسبة المالية في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، أما الثاني فيتعلق بطبيعة معايير المحاسبة المالية لهـذا  

ا في توحيـد وتنمـيط   النوع من المؤسسات، بينما الثالث فيتناول عرض لمعايير المحاسبة الصادرة عن أيوفي ودوره
  .العمل المصرفي اإلسالمي في العالم

  

  المصارف والمؤسسـات  )أيوفي(المحاسبة المالية، معايير المحاسبة، هيئة المحاسبة والمراجعة ،
 .المالية اإلسالمية

Abstract : This paper aims to present the financial accounting standards issued by the 
Accounting & Auditing organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), which is 
an important organization charged of unification and standardization of Islamic banking 
sector. Since its creation, great efforts were made by AAOIFI to develop the Islamic 
accounting thought via many activities around the world. 

AAOIFI imposed itself strongly in business & financial sectors and attracted the attention 
of Academics, researchers, professionals & public authorities in several countries especially 
by the last decade. The present paper will tackle three subjects: first the nature, objectives 
& basics of financial accounting in Islamic financial institutions and banks, second the 
Islamic financial standards and finally the role of financial standards issued by AAOIFI in 
standardization & unification of Islamic banking business around the World. 

To enrich this research we stand a little bit on the achievements made on the convergence project 
between International and American Accounting Standards from 2002 to 2013, which confirms the 
attempt of United States to influence the convergence process. 
 
Keywords : Financial accounting, Accounting standards, Accounting & Auditing 
organization(AAOIFI), Islamic financial institutions & banks 
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إن املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية هي مؤسسات حديثة نسبيا مقارنة باملصارف التقليدية، ولذلك كان البد على هـذه  
املصارف أن تبحث عن أنسب السبل واألساليب إلعداد وتطبيق معايري حماسبية مالية للتمكن من تقدمي معلومات مالية موثوق فيهـا  

دمي القوائم املالية، وذلك بالتعاون مع ذوي االختصاص يف الشريعة اإلسالمية من جهة، ويف احملاسبة من جهة وكافية ومالئمة ملستخ
  .أخرى

مـن خـالل دراسـات     1987لقد بدأ االهتمام بإعداد معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية منذ سنة 
. لدات أودعت يف مكتبة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنميةقدمت هلذا الغرض مت جتميعها يف مخسة جم

، حيـث قامـت اهليئـة    1991سنة ) أيويف(وقد نتج عن هذه الدراسات إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
ة للتخطيط واملتابعة، وقد قامت هذه األخرية بالسعي لتنفيذ اخلطـة  مبواصلة الدراسات عن طريق االجتماعات الدورية للجنة التنفيذي

وجملس معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية املنبثق عن اهليئة، ) أعلى سلطة يف اهليئة(اليت اعتمدا كل من جلنة اإلشراف 
  .سالمية واحملاسبة والعاملني يف املصارفوذلك بالتعاون مع العديد من املستشارين اخلرباء يف جمال الشريعة اإل

وبتركيزنا على دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف تنميط العمل املصريف اإلسالمي عرب العامل وخاصـة  
ما هي : ة حبثنا يف السؤال التايلاحملاسبة املالية من خالل العديد من األنشطة، وخاصة إصدار املعايري احملاسبية، فإنه ميكن صياغة إشكالي

يري معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؟ وما دور هيئة احملاسبة واملراجعة واملعـا 
  الصادرة عنها يف تنميط العمل املصريف اإلسالمي ؟

  
 

إن العديد من الدراسات والبحوث توصلت إىل أن بيئة العمل اإلسالمية ختتلف عن بيئة العمل الرأمسالية، مع األخذ بعني اإلعتبار 
و غري املسلم أن هناك بعض اجلزئيات يف الفكر احملاسيب التقليدي ال تتعارض مع وجهة النظر اإلسالمية على اعتبار أن املستثمر املسلم أ

كالمها يسعى إىل حتقيق الربح مع اختالف جوهري وهو اإللتزام بالشريعة اإلسالمية يف كل ما يتعلق ببيئة العمل اإلسـالمية، علـى   
وسوف حناول من خالل هذا احملور تبيان طبيعة احملاسبة املالية وأهدافها وأسسـها  . عكس وجهة النظر الرأمسالية القائمة على العلمانية

  . املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ليتسىن لنا يف احملور الثاين دراسة طبيعة معايري احملاسبة يف هذا النوع من املؤسساتيف

I. طبيعة احملاسبة املالية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
واخلصـائص واألسـس، أمـا األسـاليب     تعتمد حماسبة املصارف اإلسالمية على الفكر احملاسىب اإلسالمى من حيث املفهوم 

الفكـر احملاسـىب   ، حيث أن أصـول  واإلجراءات فقد تتكيف حسب طبيعة أنشطة تلك املصارف وأحجامها والبيئة الىت تعمل فيها
لبارزة طبيقاته اللفكر احملاسيب اإلسالمي تو .مرجعيته مستقاه من فقه املعامالت ، وأناإلسالمى مستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية

نظم حماسـبة  ، نظم حماسبة الشركات اإلسالمية، على سبيل املثال نظم احملاسبة ىف دواوين بيت املال نذكر ،ىف صدر الدولة اإلسالمية
  . الزكاة والوقف واملواريث وغري ذلك

جمال األنشطة املختلفة الـىت  ىف  يتطبيق ملفهوم وأسس احملاسبة ىف الفكر اإلسالم" :بأا املصارف اإلسالميةيف اسبة احمليقصد بو
يقوم ا املصرف اإلسالمى دف تقدمي معلومات وإرشادات وتوجيهات تساعد ىف إبداء الرأى واختاذ القرارات الىت تساعد ىف حتقيق 

  .  1"مقاصد املصارف اإلسالمية
  : 2اآليت يفاإلسالمية واملؤسسات املالية املصارف  يف حملاسبةخصائص ا تلخيصوميكن 
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وليست علماً مستقالً بذاته، ومن مث تلتـزم   رب حماسبة املصارف اإلسالمية تطبيقاً ملفهوم وأسس الفكر احملاسىب اإلسالمى،تعت -
  . يبأسسه املستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية، وهذا ميثل إطارها الفكر

الىت تقوم ا املصارف اإلسالمية خالل الفترة يشمل نطاق حماسبة املصارف اإلسالمية املعامالت والتصرفات املالية واملعنوية  -
  . الزمنية املطلوبة

تتمثل عمليات حماسبة املصارف اإلسالمية ىف حتقيق وتسجيل وحتليل وقياس املعامالت والتصرفات الىت تقـوم ـا تلـك     -
  . إلدارة والغري لتساعد ىف اختاذ القراراتلوتقدمي معلومات وإيضاحات وإرشادات  ،املصارف

دم احملاسب ىف املصارف اإلسالمية جمموعة من األساليب والوسائل واألدوات احملاسبية وغري احملاسبية الىت تسـاعده ىف  يستخ -
أداء مهامه والىت تتسم باملرونة لتتناسب مع كل حال ومقام ومكان، ما دامت ال تتعارض مع أحكـام ومبـادئ الشـريعة    

  . إالّ ما تعارض مع نص صريح من القرآن والسنةاإلسالمية، ألن األصل ىف املعامالت اإلباحة، 
دف حماسبة املصارف اإلسالمية إىل تقدمي معلومات تساعد من يعنيه األمر ىف املسائلة واملناقشـة وتقـومي األداء واختـاذ     -

  .القرارات املختلفة الرشيدة لتحقيق مقاصد املصارف اإلسالمية
سالمي جاءت لتراعي أغراض وخصوصية املؤسسات املالية اإلسـالمية، باإلضـافة إىل   كما أن القوائم املالية يف النظام املايل اإل

اختالف وظائف املصارف االسالمية يف جوهر معامالا اختالفا جذريا عن املصارف التقليدية، وتشمل القوائم املاليـة للمصـارف   
  :3احملاسبة الدولية قوائم أخرى، ونذكرها فيما يلي االسالمية إضافة ملا هو موجود يف النظام احملاسيب التقليدي حسب معايري

 قائمة املركز املايل؛ -
 قائمة الدخل؛ -
 قائمة التدفقات النقدية؛ -
 قائمة األرباح املبقاة أو قائمة التغريات يف حقوق أصحاب امللكية؛ -
املقيدة واحلقوق املترتبة عليهـا  تعبر عن وظيفة املصرف بصفته مديرا لالستثمارات : قائمة التغريات يف اإلستثمارات املقيدة -

سواء أكانت عالقة املصرف بأصحاب حسابات االستثمار عالقة مبنية على أساس عقد املضاربة أم علـى أسـاس عقـد    
 الوكالة؛

إذا توىل املصرف مسؤولية مجع الزكاة وتوزيعها جزئيـا أو  (قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات  -
 ؛)كليا

 .مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض احلسن قائمة -

II. أهداف احملاسبة املالية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
 إن حتديد أهداف احملاسبة املالية له أمهية كبرية يف عملية إعداد املعايري احملاسبية، وذلك لتفادي أي تناقض يف بعض املعايري أو عدم

قد أو ضحت هيئة أيويف أهداف احملاسبة املالية للمصارف اإلسالمية ومدى اختالفها عن غريها، حيـث أن  ول. مع بيئتها بعضهاتوافق 
الدراسات احملاسبية يف جمملها نشأت يف جمتمعات غري إسالمية، ولذلك كان طبيعيا أن يكون هناك اختالف يف أهداف احملاسبة املالية 

  .م من املعلوماتتبعا الختالف أهداف املستخدمني هلا واحتياجا
ليس كل ما توصل إليه الفكر احملاسيب املعاصر من أهداف احملاسبة ال يالئم املصارف اإلسالمية ألن املستثمر املسلم وغري  أنهكما 

 هو الّـذي جعـل لكـم   (: املسلم يشتركان يف رغبتهما يف تنمية أمواهلما وحتقيق الربح، وهي رغبة أقرها الشرع حتقيقا لقوله تعاىل
  .15سورة امللك، اآلية . )األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
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ودف احملاسبة يف املؤسسات املالية اإلسالمية بصورة رئيسية إىل تزويد املتعاملني مع املؤسسة بالتقارير املالية اليت تساعدهم على 
حتقيقا  4سالمية يهمهم بالدرجة األوىل إرضاء اهللا من خالل االستثمار والتعامل احلالل، ومبا أن املتعاملني مع املصارف االقراراماختاذ 

سورة البقرة، اآلية . )يا أيها الناس كلوا مـما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني(: لقوله تعاىل
168 .  

  :5تتطلب ضرورة صياغة أهداف خاصة باملصارف اإلسالمية وهي هيئة احملاسبة واملراجعة أسبابا ذكرتوقد 
 ضرورة التزام املصارف االسالمية يف مجيع معامالا وعملياا بأحكام الشريعة اإلسالمية؛ -
 إختالف وظائف املصارف اإلسالمية يف جوهر معامالا اختالفا جذريا عن املصارف التقليدية؛ -
ارف اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية، حيث أن العالقـة يف املصـارف اإلسـالمية    إختالف عالقة املتعاملني مع املص -

 .تستبعد أهم عنصر تعول عليه املصارف التقليدية وهو عنصر الفائدة يف اإلقراض واإلقتراض
صـة ببيئـة العمـل    ونظرا لالختالف بني خصائص البيئة اإلسالمية والبيئة التقليدية، كان البد من تطوير أهداف حماسـبية خا 

اإلسالمية مع األخذ يف االعتبار ما توصل إليه اآلخرون، وذلك من خالل عرض أهداف احملاسبة التقليدية على الشرع، فما اتفق معـه  
  6.قُبل، وما اختلف معه رفض، وهو ما أخذت به هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

املتعلق بأهداف احملاسـبة املاليـة للمصـارف     )1(راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية البيان رقم أصدرت هيئة احملاسبة واملوقد 
  : 7كما يليهداف هذه األأوضحت ىف الفقرة السادسة منه و، واملؤسسات املالية اإلسالمية

 األنشطة غري املكتملة حتديد حقوق والتزامات كافة األطراف ذات العالقة مبا ىف ذلك احلقوق املترتبة على العمليات و
   ؛مبقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية، ومقاصدها من مفاهيم العدل واإلحسان وااللتزام بأخالقيات التعامل اإلسالمى

  اإلسهام ىف توفري احلماية ملوجودات وحقوق املصارف اإلسالمية وحقوق األطراف املختلفة مثل أصحاب احلسابات
   ؛االستثمارية

 لكفاية اإلدارية واإلنتاجية وتشجيع االلتزام بالسياسات واألهداف املوضوعة وتشجيع االلتزام بالشريعة اإلسهام ىف رفع ا
   ؛اإلسالمية ىف مجيع األنشطة والعمليات واملعامالت

 م املشروعة ىف تعاملهم مع تقدمي معلومات مفيدة من خالل التقارير املالية ملستخدمى هذه التقارير مبا ميكنهم من اختاذ قرارا
  . املصارف

III. الفروض واملفاهيم احملاسبية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية   
أن املصارف اإلسالمية تلتزم بشريعة اإلسالم ىف كل معامالا، لـذلك جيـب أن تصـمم    يرى الدكتور حسني حسني شحاتة 

، وال جيوز أن يطبق عليها أسس ونظـم حماسـبة   ياإلسالم ىف ضوء القواعد الكلية الىت حتكم الفكر احملاسيب احملاسبيةوتشغل نظمها 
  . 8املصارف اإلسالمية احملاسبة وأنه ال يوجد ما يسمى باحملاسبة ىف اإلسالم أو يف يالبنوك التقليدية بدعوى خاطئة بأن احملاسبة ه

عنوان مفاهيم احملاسبة املاليـة للمصـارف   حتت ) املعدل) (2(يف بيان احملاسبة املالية رقم  احملاسبة واملراجعة هيئة أصدرتلقد و
  : 9اآليت نلخصها يفاليت املفاهيم احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية وجمموعة الفروض واملؤسسات املالية اإلسالمية، 

 الفروض احملاسبية:  
  ؛الوحدة احملاسبيةمفهوم  -
  ؛استمرار املنشأةمفهوم  -
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  ؛الدوريةمفهوم  -
  .ة لوحدة القياس احملاسيبثبات القوة الشرائيمفهوم  -

 مفاهيم اإلثبات احملاسيب والقياس احملاسيب:  
  ات؛مفهوم إثبات اإليراد -
   ؛مفهوم إثبات املصروفات -
   ؛مفهوم إثبات املكاسب واخلسائر -
   ؛مفهوم مقابلة اإليرادات واملكاسب باملصروفات واخلسائر -
  ؛مفهوم قياس القيمة النقدية املتوقع حتقيقها -
  . يف اية الفترة احملاسبية) التقومي لإلستثمارات( ياحلكممفهوم التنضيض  -

نشري إىل أن هيئة أيويف أصدرت هذه املفاهيم للتعبري عن القواعد األساسية للمحاسبة املالية مبا ينسجم مع املبـادئ اإلسـالمية   
ا مل يكن يعارض النصوص والقواعد الشرعية الواسعة اليت ال تتطلب أن يكون املفهوم بالضرورة منبثقا عن النصوص الشرعية م بالنظرة

العامة، كما يستند األخذ ذه املفاهيم إىل مشروعية كل ما جيلب مصلحة أو يدرأ مفسدة ولو مل يتناوله نص شـرعي، إذا مل يكـن   
  .يتعارض مع نص شرعي

  :10وقد جاءت هذه املفاهيم على النحو التايل
احملاسبة، مما حيقق الضبط والعدل وإتقان العمل، مثل مفهوم املالءمة ومفهوم مفاهيم من الفكر اإلنساين املشترك يف جمال  -

 .موثوقية املعلومات
مفاهيم تستلزمها احملاسبة املالية لكنها جاءت خمالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية، فكان البد مـن تعديلـها باحلـذف أو     -

مثال مفهوم إختالف قيمة النقـد لذاتـه الخـتالف    . يةاإلضافة لإلستفادة منها حىت ال ختالف مبادئ الشريعة اإلسالم
 .تواريخ استحقاقه، فهو غري معترب شرعا، ولكنه معترف به يف النظم التقليدية

مفاهيم استمدت من مبادئ الشريعة اإلسالمية مبا ميهد للمعاجلة احملاسبية لبعض الصيغ يف تطبيقات املصارف اإلسالمية،  -
اخلـراج بالضـمان، والغـرم    : ومن أمثلـة ذلـك  . متيزا يف الفكر احملاسيب اإلسالمي وهذا النوع من املفاهيم يشكل

 .إخل...بالغنم 
  

 
ا املصارف اإلسـالمية يف  تؤدي احملاسبة املالية دورا هاما يف توفري املعلومات اليت يعتمد عليها مستخدمو القوائم املالية اليت تنشره

سبية تقومي التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية وكفاية أدائها، وال ميكن للمحاسبة املالية القيام ذا الدور إال من خالل وضع معايري حما
  .وسوف حناول من خالل هذا احملور التطرق ملفهوم املعايري احملاسبية وأغراضها وخصائصها. تلتزم ا تلك املصارف

I. مفهوم معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  
تشكل املعايري احملاسبية قواعد حمددة تصف كيفية تسجيل، تصنيف وعرض املعلومات املالية، ويسمح تطبيقها بالنسـبة ملعـدي   

، مما يضمن ملستخدمي القوائم املالية معلومات مالية القوائم املالية بإجناز مهامهم على أكمل وجه وإنتاج معلومة مالية ذات جودة عالية
  .موثوقة ومالئمة يف اختاذ قرارام

، حيث جيب أن تتـوفر يف  11وتعد املعايري احملاسبية مبثابة القواعد األساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية املعلومات احملاسبية
. لية للمقارنة لكي تكون مفيدة للتقييم واختاذ القرارات مـن قبـل املسـثمرين   املعلومات احملاسبية خصائص املالءمة واملوثوقية والقاب
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واملعلومات احملاسبية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية جيب أن تتوفر فيها تلك اخلصائص، وذلك من خالل معايري حماسـبية  
عايري احملاسبة التقليدية وهي اإللتزام مببـادئ الشـريعة   خاصة ذا النوع من املؤسسات يراعى فيها خاصية أساسية غري موجودة يف م

  .اإلسالمية
تستند يف طريقة معاجلتها إلثبات العمليات يف الدفاتر ومن خصائص معايري احملاسبة يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية أا 

مشل من املعايري احملاسبية بالنسبة لصيغة معينة ألا تتضـمن  وتبقى املعايري الشرعية أ ،إىل أسس شرعية تعكس جانباً من املعايري الشرعية
    12.التأصيل إلجراءات تنفيذية أخرى خالف القيود احملاسبية

II. أغراض معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  
  : 13ن أمهها ما يلى اإلسالمية العديد من األغراض م واملؤسسات املالية لمصارفلاسبة احملحتقق معايري 

 ؛تعترب معايري احملاسبة الدستور واملرجع الذى يرجع إليه احملاسب عند تنفيذ العمليات احملاسبية   
 ؛توضح معايري احملاسبة املعاجلات احملاسبية لعمليات املصارف اإلسالمية وهذا حيقق مبدأ التوحيد والثبات  
  ؛اإلسالمية والسيما بالنسبة للمحاسبني اجلددتساعد ىف رفع كفاءة األداء احملاسىب ىف املصارف  
 موعة املصارف اإلسالمية الختاذ القرارات املختلفة ؛تساعد ىف إجراء املقارنات بني القوائم املالية  
 ؛تعترب معايري احملاسبة وسيلة موضوعية لتقومي األداء احملاسىب وتطويره إىل األفضل والسيما ىف ظل العوملة  
 اسبة املرجعية ألجهزة الرقابة اخلارجية على حسابات املصارف اإلسالمية مثل البنوك ومؤسسات النقد تعترب معايري احمل

  ؛ومراقب احلسابات
 ي؛والعامل يساعد معايري احملاسبة ىف املصارف اإلسالمية ىف حتقيق الثقة ىف القوائم املالية املنشورة هلا على املستوى القومت  
 ملصارف اإلسالمية من املوضوعات الدراسية والبحثية ىف املعاهد والكليات واجلامعات على املستوى تعترب معايري احملاسبة ىف ا

  ؛العريب
 تساعد معايري احملاسبة ىف املصارف اإلسالمية ىف حتقيق التعاون والتنسيق بني املؤسسات واهليئات واملراكز احملاسبية العاملية .  

  

 
مهنية يكون من مهامها الرئيسية إعـداد   وجود هيآتواملؤسسات املالية اإلسالمية هو  صارفإن من أهم ركائز دعم مسرية امل

م مع البيئة الىت تعمـل ـا البنـوك    وإصدار وتفسري معايري احملاسبة واملراجعة مبا يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومبا يتالء
ىف ظل الثنائية املتواجدة لنظم وقواعد العمل املصرىف على مستوى كل دولة وكـذلك علـى املسـتويني     يلاإلسالمية ىف الوقت احلا

 .والدويل ياإلقليم

I.  يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أيويف(التعريف(  
 Accounting and Auditing Organization for  (AAOIFI) ة للمؤسسات املالية اإلسـالمية واملراجع احملاسبةهيئة 

Islamic Financial Institutions  )هي منظمة دوليـة غـري   ) سابقاً هيئة احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
املاليـة   للمؤسسـات ملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايري الشرعية هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايري احملاسبة املالية وا

  .عامةاإلسالمية خاصة والصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسـات املاليـة    تأسست

، بيـت  املصرفية للتنمية، جمموعة دار املال اإلسالمي، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، جمموعة الربكة اإلسالميالبنك ( اإلسالمية
وقـد مت تسـجيل اهليئـة    . يف اجلزائر م1990 يفريف 26لـ  هـ املوافق1410صفر  1بتاريخ  )، خباري كابيتالالتمويل الكوييت
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يف دولة البحرين بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنويـة مسـتقلة ال    م1991مارس  27 لـ هـ املوافق1411رمضان  11يف
  14.تسعى إىل الربح

بلـداً، حـىت    45عضواً من أكثر مـن   200(بدعم عدد كبري من املؤسسات ذات الصفة االعتبارية حول العامل  اهليئةحتظى و
األطراف العاملة يف الصناعة املالية واملصـرفية اإلسـالمية    ومنها املصارف املركزية واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها من) 2009
  15.الدولية
جلنة اإلشـراف، وجملـس معـايري    : كان اهليكل التنظيمي للهيئة يتكون من 1995وحىت عام  1991 سنةمنذ بداية عملها و

وبعد مضي أربعة أعوام علـى عملـها،    .شرعية ن من بني أعضاء جملس معايري احملاسبة املالية، وجلنةاحملاسبة املالية، وجلنة تنفيذية تعي
وقد مت مبوجب التعديالت اليت . قررت جلنة اإلشراف تشكيل جلنة للتقويـم وذلك للنظر يف النظام األساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي

اجعـة للمؤسسـات املاليـة    هيئة احملاسـبة واملر " سم اهليئة ليصبحإأدخلت على النظام األساسي واليت اعتمدا جلنة اإلشراف تغيري 
، وجملس معـايري احملاسـبة   )بديالً عن جلنة اإلشراف(مجعية عمومية، وجملس أمناء  :ليتمثل يف التنظيمي، وتعديل هيكلها "اإلسالمية

ل املـوايل  والشك 16.يترأسها أمني عام  واملراجعة بعد أن كان مقتصراً على احملاسبة وحدها، وجلنة تنفيذية، وجلنة شرعية، وأمانة عامة
 :يبني اهليكل التنظيمي احلايل للهيئة

  اهليكل التنظيمي احلايل هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية): 1(الشكل رقم 

  
  structure.html-aaoifi/aaoifi-http://www.aaoifi.com/ar/about. املوقع الرمسي هليئة احملاسبة واملراجعة :املصدر

  

II. احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ةئهي أهداف  
  :17يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية إىل ما يلي واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية احملاسبةهيئة دف 

  .ااالت املصرفية ذات العالقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالميةتطوير فكر احملاسبة واملراجعة و -
نشر فكر احملاسبة واملراجعة املتعلقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار  -

  .النشرات الدورية وإعداد األحباث والتقارير وغري ذلك من الوسائل
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دار معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتفسريها للتوفيق ما بني املمارسات احملاسبية اليت تتبعها إعداد وإص -
يت املؤسسات املالية اإلسالمية يف إعداد قوائمها املالية وكذلك التوفيق بني إجراءات املراجعة اليت تتبع يف مراجعة القوائم املالية ال

  .املالية اإلسالميةتعدها املؤسسات 
مراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لتواكب التطور يف أنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية  -

  .والتطور يف فكر وتطبيقات احملاسبة واملراجعة
ملالية اإلسالمية فيما يتعلق باملمارسات إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات واإلرشادات اخلاصة بأنشطة املؤسسات ا -

  .املصرفية واالستثمارية وأعمال التأمني
السعي الستخدام وتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة والبيانات واإلرشادات املتعلقة باملمارسات املصرفية واالستثمارية وأعمال  -

ذات الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها ممن يباشر نشاطا التأمني، اليت تصدرها اهليئة، من قبل كل مـن اجلهات الرقابية 
  .ماليا إسالميا ومكاتب احملاسبة واملراجعة

III. احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف تنميط وتوحيد العمل املصريف االسالمي ةئهي دور 
دورا كبريا يف تنميط وتوحيد العمل املصريف اإلسـالمي وخاصـة   لقد كان هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

اجلانب احملاسيب من خالل إصدار معايري احملاسبة املالية اليت تعمل اهليئة على تبنيها وتطبيقها من طرف املصارف واملؤسسـات املاليـة   
  .اإلسالمية

III -1. الية اإلسالميةللمصارف واملؤسسات امل توحيد املرجعيات وتنميط التطبيقات 
يف دعم عاملية الصريفة اإلسالمية وانتشـارها عامليـاً    احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يسهم اعتماد معايري

يعد التنميط من أهم مسات املنتجات واملؤسسات اليت تكتسـب   حيثوإقرارها رمسياً من قبل املؤسسات احلكومية والدولية املختلفة، 
صفة العاملية، وهو املدخل لتحويل التطبيقات احمللية واإلقليمية إىل تطبيقات عاملية، وهذا ما يشـاهد واقعـاً يف عقـود املقـاوالت     

تنمـيط أحكـام الصـكوك    ف ،واملناقصات الضخمة وعقود التوريد واالسترياد واالعتمادات املستندية والتجارة الدولية بصفة عامـة 
اعتماد املعايري الشـرعية واحملاسـبية اإلسـالمية     كما أن. يف اكتساا صفة العاملية بشكل واضحساهم ذجها اإلسالمية وعقودها ومنا

يف تنميط  التطبيقات واملمارسات املصرفية اإلسالمية وتقارا أو تطابقها وانضباطها مبرجعية واحدة وهو من أهم يساهم بشكل كبري 
     18.ية اإلسالمية وعامليتهااألمور اليت تعزز انتشار الصناعة املال

أسهمت يف إضافة صفتني رئيسـتني إىل  الصادرة عن هيئة أيويف  والشرعية املعايري احملاسبية ويرى الدكتور عبد الباري مشعل أن
  :  19الصريفة اإلسالمية مها

  .   توحيد املرجعية للعمل املصريف اإلسالمي على مستوى املمارسة واملراجعة واإلشراف الرقايب -
تنميط التطبيقات أو املمارسات إىل احلد الذي تبدو فيه متطابقة أو متقاربة، علماً أن التنميط مبعىن التقارب أو التطابق يلغي  -

وإمنا يتصور أن يتضمن املعيار   ،التضارب احملتمل، لكنه ال يقتضي إلغاء التنوع أو محل التطبيقات على رأي فقهي واحد
 .الشرعية ألكثر من رأي فقهي الشرعي لصيغة ما وضع األسس

III -2. إطالق برامج تكوين يف احملاسبة والتدقيق ختص العمل املصريف اإلسالمي  
 إن جهود هيئة أيويف يف مد القطاع املصريف واملايل اإلسالمي باملوارد البشرية املؤهلة يف جمال احملاسبة املالية اإلسـالمية والرقابـة  

فعالة يف اإلرتقاء بإمكانيات هذا القطاع التقنية واملهنية، وقد جتسد ذلك من خالل إطالق وتنظيم اهليئة  الشرعية الداخلية يعترب مسامهة
وهي تعىن بالقسم احملاسيب للعمل يف الشركات املالية اليت ختضع للشريعة شهادة احملاسب القانوين اإلسالمي  األوىل ،شهادتني مهنيتنيل
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 وهي تعىن بضمان مطابقة عمل الشركة مع املبـادئ واملعـايري والفتـاوى   املراقب واملدقق الشرعي  ، أما الثانية فهي شهادةاإلسالمية
  .20الشرعية

إن العمل يف املؤسسات واملصارف اإلسالمية له خصوصياته وال ميكن أن يكون بنفس الطريقة متاما املعمول ـا يف املصـارف   
املالية اإلسالمية إىل إعداد وتأهيل متعدد اجلوانب، تأهيل تقين مثل العمل املصريف التقليدية، حيث حيتاج العاملون بالبنوك واملؤسسات 

  .التقليدي مع استبعاد كل ما تترتب عليه فوائد ربوية، وتأهيل شرعي خيص صيغ التمويل واالستثمار الشرعية
قد أصبحت واقعاً عاملياً، وترعاها  ميةاإلسالويف هذا اال، يرى الدكتور حسني حسني شحاتة أن املصارف واملؤسسات املالية 

احملاسبة واملراجعة ضرورة توفر يف من يقوم بأعمال ومنظمات منظمات ومراكز إسالمية دولية، ولقد فرض هذا على مكاتب وهيآت 
الىت حتكم هذه الشرعية يري واملعاووفقاً للضوابط  علمي ومهين مالئم لطبيعة األنشطة اليت متارسهافيها تأهيل احملاسبة واملراجعة والرقابة 

  .21األنشطة حىت يؤدون عملهم على علم وبصرية 

  شهادة احملاسب القانوين اإلسالمي(CIPA) Certified Islamic Professional Accountant  
حقـل احملاسـبة    باملعارف التقنية واملهارات املهنية الضرورية يفلنيل الشهادة يزود برنامج احملاسب القانوين االسالمي املتقدمني 

  :22ر هلم فرصة الكتساب معارف متقدمة يف ااالت التاليةاملالية اإلسالمية ويوفّ واملؤسساتللمصارف 
 .أهداف احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ومفاهيمها -
 .القواعد واملعاجلات احملاسبية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية -
 .إلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالميةالعرض وا -
 .تطبيقات الشريعة يف املنتجات واخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية الدولية -
 .هياكل الضوابط واملتابعة الشرعية الفعالة يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية الدولية -

 رعيشهادة املراقب واملدقق الش Certified Shari’ah Adviser and Auditor (CSAA)  
يهدف برنامج املراقب واملدقق الشرعي إىل تزويد وظيفة التدقيق الشرعي يف املؤسسات املالية اإلسالمية باإلطـارات البشـرية   
املؤهلة لتنفيذ التدقيق الشرعي وفق أسس مهنية مطابقة ملعايري الضبط واألخالقيات املهنية الصادرة عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة     

مية، ويهتم هذا الربنامج بصياغة العناصر الالزمة لتمهني وظيفة التـدقيق الشـرعي يف املؤسسـات املاليـة     للمؤسسات املالية اإلسال
يهدف الربنامج إىل تزويد املشـاركني  كما . 23اإلسالمية من خالل تنميط املفاهيم، واإلجراءات، واألدوات، وعملية التنفيذ والتقارير

  . ورية يف جمال الرقابة واملتابعة الشرعية يف القطاع املصريف واملايل الدويلباملعرفة الشرعية واملهارات املهنية الضر
  :ةفرصة امتالك املعارف املتقدمة يف ااالت التاليلوظيفة مراقب ومدقق شرعي يوفر الربنامج للمرشحني و

  .ةدور عمليات الرقابة واملتابعة الشرعية املختلفة ومكانتها يف املؤسسات املالي -
  .ةقة بني هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة واملتابعة الشرعية الداخليالعال -
  .ةآلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى اهليئات الشرعي -
  .ةالتحقق املباشر من شرعية العمليات املصرفية واملالية يف املؤسس -
  .شريعة ويف إعطاء كل ذي حق حقهتوفري موجبات الثقة والطمأنينة للعمالء يف التزام املؤسسة بأحكام ال -
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III -3. إصدار معايري ممارسة وضبط ورقابة عمل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية  
 التي التقليدية املصارف عكس على وذلك، )واخلسارة الربح(التجارة  أساس على عمالئها مع عالقاتها اإلسالمية املصارف تبني

 مختلفة بصيغ احملاسبية قيودها كتابة إلى اإلسالمية جلوء املصارف ذلك على يترتبو .واالقتراض اإلقراض أساس على تبني عالقاتها
  .ة أخرىجه من املالية  بياناتها عن لإلفصاح محددة آليات واتباع من جهة

، ومنذ ذلك 1993لقد أعلنت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معايريها على هذه املؤسسات ألول مرة سنة 
قت وهي تعمل على إصدار معايري والعمل على تفعيلها يف الواقع العملي، حيث أنه وحسب النظام الداخلي للهيئة فإن أهـم مـا   الو

  :24يستدعي وجود معايري شرعية ما يلي
احلاجة إىل حتقيق التطابق أو التقارب يف التصورات والتطبيقات بني هيئات الرقابة الشرعية لتجنب التضارب أو عـدم   -

 .سجام بني الفتاوى والتطبيقات يف املؤسسات املالية اإلسالميةاالن
 .تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية مع البنوك املركزية -
 .ظهور العمل املصريف االسالمي بقوانني وأعراف مصرفية موحدة أمام املؤسسات املالية التقليدية احمللية والدولية -
االحنراف والتقليل من االهتمام باملصلحة اخلاصة على حسـاب املبـادئ    صون جتربة املؤسسات املالية اإلسالمية من -

  .واملصلحة العامة
ويرى الدكتور العياشي فداد أن اهليئات واالس الشرعية قد أثرت الفقه اإلسالمي يف جانب املعامالت، إال أن العمل املصـريف  

  25.ثابتة يعترف ا اجلميعاإلسالمي حباجة إىل انسجام يف عملياته من خالل تطبيق معايري 
معيارا لصناعة التمويل اإلسالمي العاملية يف جماالت املعايري الشرعية ومعايري  88قد أصدرت ما جمموعه  أيويفهيئة  إىل أن ونشري

ـ   ة،احملاسبة والتدقيق وأخالقيات العمل واحلوكم جام يف وقد أسهمت هذه املعايري تدرجييا وبشكل مستمر يف حتقيق التنـاغم واالنس
  .العمليات املالية اإلسالمية العاملية

 وذلك بغرض  26معيارا شرعيا 48حلد اآلن  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةأصدرت : املعايري الشرعية
تجنب التضارب أو ت الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية لآالتطابق أو التقارب يف التصورات والتطبيقات بني هيحتقيق 

  .عدم االنسجام بني الفتاوى والتطبيقات لتلك املؤسسات
 العمل املصريف اإلسالمي كان البد على هيئة احملاسبة واملراجعة إصدار معايري للمحاسبة تعتمد  خلصوصيةنظرا : معايري احملاسبة

معيارا، وسوف نتطرق هلذه املعايري يف  25 عليها املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، وقد أصدرت ما جمموعه حلد اآلن
 .النقطة املوالية

 تعترب املرجعية اليت يعتمد عليها املدقق يف تدقيق أعمال  27أصدرت اهليئة حلد اآلن مخسة معايري للمراجعة: عايري املراجعةم
  .املؤسسات واملصارف اإلسالمية

 للمعايري الشرعية ومعايري احملاسبة ومعايري املراجعة، جمموعة من أصدرت هيئة أيويف إضافة : ، األخالقيات واإلرشاداتالضوابط
  :الضوابط واألخالقيات واإلرشادات نلخصها يف اآليت

  .28أصدرت اهليئة حلد اآلن سبعة ضوابط :الضوابط  -أ 
 .مية أصدرت اهليئة ميثاقني ألخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجي والعاملني باملؤسسات املالية اإلسال :األخالقيات  - ب 
أصدرت اهليئة حلد اآلن إيضاح إرشادي واحد خيص املؤسسات املالية اإلسالمية عندما تعتمد املعايري احملاسبية  :اإلرشادات  -ج 

 .هليئة احملاسبة واملراجعة ألول مرة
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قيات العمل، ونشري إىل أن هيئة أيويف تسهر دائما على تطوير وحتديث هذه املعايري والضوابط واإلرشادات كل ما يتعلق بأخال
كما تعمل دائما على إصدار معايري جديدة مبا يتماشى والتطورات احلاصلة سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل يف جمال الصناعة 

  .املالية اإلسالمية
املعلومات ويهدف هذا الدور الذي تضطلع به اهليئة لتعزيز ثقة مستخدمي البيانات املالية من املؤسسات املالية اإلسالمية يف 

اليت تنتج عن هذه املؤسسات من جهة، وتشجيع هؤالء املستخدمني لالستثمار أو إيداع أمواهلم يف املؤسسات املالية اإلسالمية 
  .واالستفادة من خدماا من جهة أخرى

IV. معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وعالقتها مبعايري احملاسبة الدولية 
من خالل هذا احملور مربرات معايري احملاسبة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، باإلضافة إىل عرض معايري احملاسبة  تناولسن

 .الصادرة عن هيئة أيويف، مث العالقة بينها وبني معايري احملاسبة الدولية

IV-1 . مربرات معايري احملاسبة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
مـن   للمصارف واملؤسسات املالية واليت أخذت هيئة أيويف على عاتقها مسؤولية إصدارها،بع احلاجة إىل معايري احملاسبة املالية تن

  :29مجلة أسباب أمهها
توفري مؤشر مرجعي مشترك للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية، يساعد على صياغة مالمح السوق وحتديد السمات املميزة  -

  . عةهلذه الصنا
خصوصية العمليات املصرفية واملالية اإلسالمية من حيث األساس الفكري والتطبيقي الذي مييزها عن املمارسات التقليدية،  -

إذ تقدم املعايري اإلسالمية األدوات الالزمة لتلبية متطلبات املعامالت املالية اإلسالمية، وتساعد على توفري عرض صادق 
  . سات املالية اإلسالميةوعادل للمراكز املالية للمؤس

تقدم هذه املعايري موجبات الثقة ملستخدمي القوائم املالية يف معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية، وتوفر أسس التجانس يف  -
 .قوائمها املالية التقارير املالية اليت تصدرها تلك املؤسسات، مبا يزيد عنصر الوضوح والشفافية يف تفسري وحتليل

يري احملاسبة املالية اإلسالمية النواحي اليت ال تتصدى هلا معايري احملاسبة الدولية بالقدر الكايف واملالئم، كما أن املعايري تعاجل معا -
  .اإلسالمياإلسالمية تنطلق من السمات اخلاصة اليت متيز العمل املصريف واملايل 

IV-2 .للمؤسسات املالية اإلسالمية عرض معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة  
تتضمن معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية مبادئ وإرشادات لعمل املصارف 

ى مستوى اهليئة، املالية اإلسالمية على املستوى الدويل، وهذه املعايري هي من اختصاص جملس معايري احملاسبة واملراجعة عل واملؤسسات
. قائمة معايري احملاسبة اليت أصدرا اهليئة حلد اآلن يوضح لنا) 01(واجلدول رقم وهي حمل تعديل وتطوير كلما دعت احلاجة لذلك، 

  :وما يالحظ على معايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أا
 . تضمنت مبادئ وإرشادات للعمل املايل اإلسالمي على مستوى دويلتعترب هي الوحيدة اليت -
إقتصرت على عمل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية فقط، ومل تكن معايري حماسبية شاملة لكل املؤسسات  -

مجيع  والشركات اليت تعمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية كما هو احلال يف معايري احملاسبة الدولية اليت تالئم
 .املؤسسات والشركات، سواء كانت مصارف أو شركات تأمني أو شركات جتارية أو غريها
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IV-3 .العالقة بني معايري احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ومعايري احملاسبة الدولية 
احملاسبة الدولية من زوايا خمتلفة، أساسها التصنيف التايل الذي إىل العالقة بني معايري احملاسبة املالية اإلسالمية ومعايري  النظرميكن و

  :30 هي فئات سيضعها يف مخ
  املعايري اإلسالمية الصادرة بسبب عدم قدرة املؤسسات املالية اإلسالمية على تبين معايري احملاسبة الدولية، وعدم رغبتها يف

، أو بسبب عدم مشول معايري احملاسبة الدولية للنواحي اليت ينفرد ا ويرجع هذا إىل مسائل تتصل بااللتزام بأحكام الشريعة :ذلك
إذ  .العمل املصريف واملايل اإلسالمي، ويف هذه احلالة، تطبق املعايري اإلسالمية على النواحي اليت تغطيها معايري احملاسبة الدولية

، ومعيار »ئم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالميةالعرض واإلفصاح العام يف القوا«) 1(يشمل معيار احملاسبة املالية رقم 
) 1(، معايري احملاسبة الدولية رقم »العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات التأمني اإلسالمية«) 12(احملاسبة املالية رقم 

ت احملاسبية، والتغريات يف التقديرات األخطاء السياسا« ) 8(رقم و »قائمة التدفقات النقدية«) 7(رقم و »عرض القوائم املالية«
اإلفصاح عن «) 24(رقم و »اإليراد«) 18(رقم و »األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية«) 10(رقم و »احملاسبية واألخطاء

ة املالية كما يشمل معيار احملاسب. »املخصصات واملطلوبات احملتملة واملوجودات احملتملة«) 37(رقم و »األطراف ذات العالقة
التقرير «) 14(معيار احملاسبة الدويل رقم » اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع الفائض يف شركات التأمني اإلسالمية«) 13(رقم 

 .»عن املعلومات املالية لقطاعات املنشأة
 عايري احملاسبة الدوليةاملعايري اإلسالمية اليت تشمل عدداً من املمارسات املالية واملصرفية اإلسالمية، واليت ال تشملها م: 

وينطبق ذلك على املعامالت املالية اليت تنفرد بإجنازها املؤسسات املالية اإلسالمية، وذلك حبكم األساس الشرعي الذي تقوم 
ة املالية رقم ويف هذه احلالة تطبق املعايري اإلسالمية على النواحي اليت مل تتطرق هلا معايري احملاسبة الدولية، مثل معيار احملاسب. عليه

ومعيار احملاسبة املالية رقم » التمويل باملضاربة«) 3(رقم  اإلسالمية ومعيار احملاسبة املالية» املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء«) 2(
مية بديالً كما أن مثة معايري دولية ال تقدم املعايري اإلسال. »الزكاة«) 9(ومعيار احملاسبة املالية رقم » التمويل باملشاركة«) 4(

) 23(عنها، ألا تنتج أساساً عن معامالت تصنف يف بنود املعامالت احملرمة، وخري مثال على ذلك، معيار احملاسبة الدويل رقم 
 .يةفإن مثل هذه العناصر ال جتد هلا مكاناً يف القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالم ، وبالتايل»تكاليف االقتراض«
 ة  معايري احملاسبةواليت تتناول جمموعة مقاربة من عناصر  :ملعايري احملاسبة الدولية -وليس املطابقة- املالية اإلسالمية املشا

هذا املعيار  قويتف. »االستنصاع واالستنصاع املوازي«) 10(رقم اإلسالمية القوائم املالية، وهذا يصح على معيار احملاسبة املالية 
 .، لكنه يتطرق إىل جوانب ال يتناوهلا املعيار األخري»عقود املقاوالت«) 11(لدويل رقم يف جوهره مع معيار احملاسبة ا

 وبالتايل مل تصدر معايري إسالمية مماثلة، ألنه ليس مثة  :معايري احملاسبة الدولية اليت ميكن أن تعتمدها املؤسسات املالية اإلسالمية
ن هذه املعايري ال تثري مسائل االلتزام بأحكام الشريعة، وتعترب كافية أت، إذ ما يضري يف تطبيق هذه املعايري من قبل تلك املؤسسا

ويف هذه احلاالت، ال يوجد حىت اآلن معايري مقابلة، . ملعاجلة النواحي اخلاصة مبمارسات وعمليات املؤسسات املالية اإلسالمية
لسري على معايري احملاسبة الدولية وما سواها يف احلاالت اليت ال وجيوز للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت تعتمد املعايري اإلسالمية، ا

ومعيار احملاسبة » املخزون«) 2(تقدم فيها بديالً عن تلك املعايري، ويتجلى هذا على سبيل املثال يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
 .»املمتلكات والتجهيزات واملعدات«) 61(باإلضافة إىل معيار احملاسبة الدويل رقم » منافع العاملني«) 19(الدويل رقم 

  ة لتلك اليت تشملها معايري احملاسبة الدولية، دون أن حيمل املعيارانمعايري احملاسبة املالية اإلسالمية اليت تعاجل عناصر مشا - 
الذي » ة واملراحبة لآلمر بالشراءاملراحب«) 2(ذلك معيار احملاسبة املالية اإلسالمية رقم  ومثال :أياً من أوجه التوافق -قيد املقارنة 

معامالت البيع االئتماين اليت يشتري فيها املصرف سلعة حمددة القدر والصفة، بناء على وعد من العميل بشرائها من  ناوليت
مع على الرغم من أوجه الشبه الظاهرية هلا  -لكن هذه الصيغة التمويلية . املصرف، مما خيلف ديناً يف ذمة املشتري مراحبةً
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ومن هنا، فإن متطلبات هذا املعيار ال تتوافق . هي أبعد ما يكون عن التعامل الربوي، فيما إن أحسن تطبيقها -اإلقراض بفائدة 
 .ملثل هذا الشكل من املعامالت االئتمانية» اإليراد«) 18(ومتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 

  

 
، هـذه  )أيـويف (الية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسـالمية  تناول حبثنا هذا عرض معايري احملاسبة امل

أبرز اهليآت املسامهة يف تطوير ودعم الصناعة املالية اإلسالمية، واليت فرضت نفسها بقوة يف اآلونة األخـرية،   كأحداألخرية اليت تعترب 
ثني واملمارسني واملنظمات املهنية والسلطات العمومية يف خمتلف الدول خاصـة  واستحوذت على اهتمام العديد من األكادمييني والباح

  . يف السنوات األخرية
وقد جتلى دور اهليئة يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية عن طريق العمل على توحيد وتنميط العمل املصريف اإلسالمي من 

عاتقها مسؤولية إصدار معايري احملاسبة املالية للمصـارف واملؤسسـات املاليـة     من اجلهود املبذولة وأمهها األخذ على العديدخالل 
ملت اهليئة منذ نشأا وإىل غاية اليوم على تطوير اإلسالمية، باإلضافة إىل معايري املراجعة والضبط واألخالقيات واإلرشادات، حيث ع

 25معيارا، منـها   88عية ومعايري احملاسبة واملراجعة واليت وصلت إىل ودعم املالية اإلسالمية من خالل إصدار العديد من املعايري الشر
 معيارا للمحاسبة املالية، وهي تسهر على تطوير هذه املعايري وحتديثها وإصدار معايري جديدة متاشيا مع التطورات والتغريات احلاصلة يف

  . قطاع الصناعة املالية اإلسالمية
ة بالعمل احملاسيب يف املؤسسات واملصارف اإلسالمية مبا يدفع لدعم وتطوير جـودة األداء  كما أطلقت اهليئة برامج تكوين خاص

  . داخل هذه املؤسسات، وذلك من خالل برنامج احملاسب القانوين االسالمي وبرنامج املراقب واملدقق الشرعي
املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ونشر ذلك وللهيئة الكثري من اجلهود الطيبة الىت قامت ا ىف جماالت تطوير فكر احملاسبة و

وقد كان هلذه اجلهود األثر الكبري . الفكر وتطبيقاته عن طريق توفري فرص التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات وإعداد البحوث
 حيز الواقع، بل وساعدت علـى  ىف إخراج العديد من النظم واألساليب احملاسبية الىت تستند إىل قواعد وأصول الصريفة اإلسالمية إىل

  .، والىت مل يعهدها الفكر املصرىف التقليدى من قبليظهور عدد من صيغ التمويل واالستثمار ذات الصبغة واملضمون اإلسالم
  :اليت نلخصها يف اآليتاالستنتاجات ، ميكننا ذكر بعض هلذا املوضوعوحتليلنا  دراستناومن خالل 

عة للمؤسسات املالية اإلسالمية من بني أبرز اهليآت الداعمة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية تعترب هيئة احملاسبة واملراج -
 .السوق املالية الدوليةيف 

إن اإلختالف يف بيئة العمل الرأمسالية اليت نشأت فيها احملاسبة التقليدية عن بيئة العمل اإلسالمية هو ما أدى إىل ضرورة  -
 .خاصة ذه البيئة وبالتايل إصدار معايري حماسبية تالئم بيئة العمل اإلسالميةاستحداث أهداف حماسبية 

يف املصارف تنميط التطبيقات أو املمارسات و توحيد املرجعية للعمل املصريف اإلسالميهيئة أيويف هلا دور كبري يف  -
على غرار املعايري الدولية  عايري حماسبيةواملؤسسات املالية اإلسالمية عرب العامل خاصة اجلانب احملاسيب من خالل إصدار م

 .    للمحاسبة
ة تلعب هيئة أيويف دورا بارزا يف تزويد الصناعة املالية اإلسالمية باملوارد البشرية املتخصصة يف احملاسبة املالية اإلسالمية والرقاب -

 .شرعيالشرعية من خالل برنامج احملاسب القانوين االسالمي وبرنامج املراقب واملدقق ال
يف دعم عاملية الصريفة اإلسالمية وانتشارها عاملياً وإقرارها رمسياً من قبل احملاسبية الصادرة عن هيئة أيويف  هم اعتماد املعايريايس -

 .املؤسسات احلكومية والدولية املختلفة
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وجهات الرقابة والتدقيق، بكيفية املركزية  بنوكوااللتزام ا يفيد الدولة والالصادرة عن هيئة أيويف  إن وجود هذه املعايري -
، والتعرف على أعماهلا وعقودها، وكيفية التدقيق عليها على ضوء نشاطها التعامل مع املؤسسات املالية اإلسالمية وضبط

 .أسس وضوابط حددا املعايري الشرعية
يسهم يف ارف واملؤسسات املالية اإلسالمية من طرف املص احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة معايرياعتماد إن  -

تنميط  التطبيقات واملمارسات املصرفية اإلسالمية وتقارا أو تطابقها وانضباطها مبرجعية واحدة وهو من أهم األمور اليت 
  .تعزز انتشار الصناعة املالية اإلسالمية وعامليتها

كمرجعية حماسبية على مستوى املؤسسات املالية اإلسالمية يسهم يف  الصادرة عن هيئة أيويفالعمل باملعايري احملاسبية  إعتماد -
 .تطابق أو تقارب املمارسات احملاسبية يف مجيع املؤسسات املسموح هلا مبمارسة العمل املصريف اإلسالمي يف الدولة

املايل بالصورة نفسها اسيب واحمليدعم بشكل واضح مهنية التدقيق  الصادرة عن هيئة أيويفالعمل باملعايري احملاسبية  إعتماد  -
أسهمت أيويف يف دعم هذه املهنية باعتمادها لشهادة احملاسب القانوين ، وقد املوجودة يف الوضع احلايل مع  تغيري املرجعية

  .  اإلسالمي بناء على املعايري احملاسبية ومعايري املراجعة الصادرة عن اهليئة
ة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية قد سامهت مسامهة فعالة منذ نشأا وإىل غايـة  ويف األخري، ميكن القول أن هيئة احملاسب

اليوم يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية وانتشارها على مستوى العامل من خالل كل اجلهود اليت تبذهلا يف تنظيم وضبط ورقابة 
دارها ملعايري احملاسبة املالية مما مسـح للمصـارف واملؤسسـات املاليـة     وتطوير أعمال املؤسسات واملصارف اإلسالمية، وخاصة إص

يري اإلسالمية بإعداد تقارير مالية موثوقة ومالئمة وكافية ملختلف األطراف املستخدمة هلا يف اختاذ قراراا االستثمارية، وأن هذه املعـا 
  .يط تطبيقاته وممارساته عرب العاملقد سامهت بشكل كبري يف توحيد مرجعية العمل املصريف اإلسالمي وتنم

  

 

  معايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ):01(اجلدول رقم 
  إسم املعيار  رقم املعيار

  .سسات املالية اإلسالميةالعرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤ  )1(معيار احملاسبة املالية رقم 

  .املراحبة واملراحبة لآلمر بالشراء  )2(معيار احملاسبة املالية رقم 

  .التمويل باملضاربة  )3(معيار احملاسبة املالية رقم 

  .التمويل باملشاركة  )4(معيار احملاسبة املالية رقم 

  أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات االستثمار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بني  )5(معيار احملاسبة املالية رقم 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما يف حكمها  )6(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .السلم والسلم املوازي  )7(معيار احملاسبة املالية رقم 

 )املعدل(اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك   )8(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .الزكاة  )9(اسبة املالية رقم معيار احمل

 .االستصناع واالستصناع املوازي  )10(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .املخصصات واالحتياطيات  )11(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات التأمني اإلسالمية  )12(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع الفائض يف شركات التأمني اإلسالمية )13(احملاسبة املالية رقم معيار 
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 .صناديق االستثمار )14(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .املخصصات واالحتياطيات يف شركات التأمني اإلسالمية )15(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .املعامالت بالعمالت األجنبية والعمليات بالعمالت األجنبية )16(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .االستثمارات )17(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تقدمها املؤسسات املالية التقليدية )18(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .لتأمني اإلسالميةاالشتراكات يف شركات ا )19(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .البيع اآلجل )20(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .اإلفصاح عن حتويل املوجودات )21(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .التقرير عن القطاعات )22(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .توحيد القوائم املالية )23(معيار احملاسبة املالية رقم 

 .االستثمارات يف الشركات الزميلة )24(ية رقم معيار احملاسبة املال

 .االستثمار يف الصكوك واحلصص واألدوات املشاة )25(معيار احملاسبة املالية رقم 

 omhttp://www.aaoifi.c. من إعداد الباحثني اعتمادا على املوقع الرمسي هليئة احملاسبة واملراجعة :املصدر
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IFRS 
 

The Impact of Applying International Financial Reporting Standards (IFRS) on Earnings 
Management: an Analytical Study of   Applicable Countries Experiences 

 
 )*( 

 
 

  
 

 2006لتي طرأت على معايير المحاسبة الدولية منذ عام يهدف هذا البحث إلى القيام بدراسة أهم التغيرات ا 
باإلضافة إلى دراسة تحليلية لتجارب الدول التي قامت بتطبيق المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة    . حتى اآلن

IFRS ا تطبيـق  لمعرفة الفرص والتحديات والمزايا والعيوب المتعلقة بها، دراسة تحليلية لتجارب الدول التي أدى فيه
IFRS إلى زيادة ممارسات إدارة األرباح، أو الحد منها .  

كماأن تبنـي  .IASوقد توصل البحث إلى أن هناك العديد من التغيرات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية  
منهـا،   سواء كان تبني إلزامي أو إختياري اليؤثر وحده على زيادة ممارسات إدارة األرباح أو الحـد   IFRSتطبيق 

وإنما هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل حجم المنشأة، والرافعة المالية، والقواعد القانونيـة المطبقـة، وقـوانين حمايـة     
  .المستثمر، وتوافر آليات حوكمة الشركات ، المراجعة بواسطة أحد شركات المراجعة األربعة الكبار

  

  معايير المحاسبة الدوليةIASير الدولية إلعداد التقارير المالية ، المعايIFRSإدارة األرباح ،. 
Abstract : The objectives of this research is studying the most important changes in the 
international accounting standards since 2006 until now, analyze the experiences applying 
International Financial Reporting Standards (IFRS) in several countries; to recognize related 
opportunities, challenges, advantages and disadvantages, and propose an analytical study to assess 
the process of applying IFRS in other countries' impact on increasing earnings management 
practices or decrease it.  The research found that there are many changes in the International 
Accounting Standards. we found that the adoption of the application of IFRS whether to adopt 
mandatory or optional does not affect alone to increase earnings management practices or decrease 
them, but there are other factors should be combined with IFRS such as the size of the 
organization, the leverage, the legal rules applicable, investor protection laws, and the availability 
of corporate governance mechanisms, Auditing by a big four audit firms. 
 
Keywords : International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting 
Standards (IFRS), Earnings Management. 
 

 
 

إىل ايار العديد من املنشآت والبنوك يف خمتلف دول العامل، وقد كان أحد أسباب  2008لقد أدت األزمة املالية العاملية يف عام 
تلك اإليارات هو إجتاه مديري الشركات حنو تعظيم مصاحلهم من خالل القيام بالسلوك اإلنتهازي للتالعب يف األرباح أو ما يسمى 

قرارات إدارية تتعلق بأنشـطة االنتـاج   استخدام  املدخل احلقيقي إلدارة األرباح من خالل استخدامألرباح، سواء من خالل بإدارة ا
استخدام متغريات حماسـبية تتعلـق باختيـار    أو من خالل  ،واالستثمار واملبيعات، وذلك لتعديل االيرادات أو املصروفات املتوقعة 

ة، حيث ميكن لإلدارة القيام مبمارسة إدارة الرحبيـة  يطلق عليها متغريات مصطنعوملتعلقة بالفترة املالية السياسات أو الطرق احملاسبية ا
  سواء كانت هذه املمارسات تتفق مع املبادئ احملاسبية املقبولة القوائم املالية املنشورة من خالل ممارسات حماسبية، والتالعب يف داللة

______________________ ___  
eMail :   (*) : dr_walaarabiea@yahoo.com  
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، أو تلك املمارسات اليت التتفق مع هذه املبادئ وذلك من خالل التبويب اخلاطئ لبنود القائم املالية )أساس اإلستحقاق(قبوالً عاماً 
، وبالتايل تعرضت مهنة احملاسبة هلجوم  (Bruce et al, 2013)لتقارير املالية املنشورة،مما يؤثر على درجة الشفافية بالقوائم وا

شرس وتشكيك يف أخالق احملاسبني وبالتايل أصبحت املهنة حتت ضغوط شديدة نتيجة هذه اإليارات املالية، وخاصةً بعد إعتماد 
واليت تعتمد  International Financial Reporting Standards (IFRS)تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

على املبادئ وليست على القواعد، فطبقاً للنظام احملاسيب القائم على املبادئ فقد حتدث بعض اإلنتهاكات بسبب أحكام اإلدارة وذلك 
إلضافة على إعتماد املعايري ، با(Gary,2012)نتيجة أن املعايري تعطي اإلدارة حق استخدام احلكم الشخصي عند املعاجلة احملاسبية 

على القيمة العادلة واليت يتم تقديرها باستخدام مناذج تقييم متعددة، وبالتايل يستخدم املديرين IFRSالدولية إلعداد التقارير املالية 
  (Titas and CA,2012)القيم اليت حتقق األغراض اخلاصة 

أن عملية التطبيـق   IFRSاملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  التجارب الدولية لتطبيق بعضولكن من ناحية أخرى أظهرت 
تؤدي إىل حتسني جودة املعلومات احملاسبية، وزيادة كفاءة أسواق رأس املال الوطنية والدولية، وإخنفاض تكلفة رأس املـال، وتـوفري   

 .(Chunhui, 2011)بيانات مالية عالية اجلودة، وزيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية 
  - :وبالتايل ميكن أن تتضح مشكلة البحث من خالل التساؤالت البحثية التالية

 حىت اآلن؟ 2006ماهي التغريات اليت طرأت على املعايري الدولية منذ  -1
 ؟IFRSماهي الفرص والتحديات اليت تعرضت هلا الدول القائمة على تطبيق  -2
 ؟IFRSلية إىل التحول من املعايري احملومشاكل  ماهي مزايا وعيوب  -3
 كيف يؤثر التبويب اخلاطئ لبنود القوائم املالية على القيام بعمليات إدارة األرباح؟ -4
 ماهي املعايري الدولية اليت ميكن استغالل املعاجلات احملاسبية ا من قبل اإلدارة للقيام بعمليات إدارة األرباح؟  -5
 وإدارة األرباح؟ IFRSللـ ما هي العالقة بني التطبيق التطوعي والتطبيق اإللزامي  -6
 إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح؟ IFRSهل يؤدي تطبيق   -7
 إىل احلد من ممارسات إدارة األرباح؟ IFRSهل يؤدي تطبيق  -8

 

 لإلجابة على التساؤالت املتعلقة بطبيعة املشكلة فإن البحث يسعى إىل حتقيق األهداف التالية  :أهداف البحث:-  

  للوقوف على التغريات اليت طرأت علي معايري احملاسبة الدولية إجراء دراسة حتليليةIAS واملعايري الدولية إلعداد التقارير ،
 .حىت األن 2006منذ  IFRSاملالية 

  القيام بدراسة حتليلية لتجارب بعض الدول اليت قامت بتطبيقIFRS ومشاكل ملعرفة فرص وحتديات ومزايا وعيوب 
هذه التجارب من قبل الدول األخرى اليت تتجه لتطبيق تلك  فرص ومزاياإلمكانية اإلستفادة من  التطبيق بالنسبة هلذه الدول،

  .املتعلقة بالتطبيقالتحديات والعيوب واملشاكل املعايري، والتغلب على 
 قامت بتطبيق  القيام بدراسة حتليلية لتجارب الدول اليتIFRS  ك ملعرفة وأثر ذلك على إدارة األرباح أو احلد منها، وذل

فيها إلدارة األرباح، واألسباب اخلاصة بالدول األخرى اليت يؤدي تطبيق  IFRSاألسباب اخلاصة بالدول اليت يؤدي تطبيق 
 .للحد من إدارة األرباح IFRSالـ 

 والتحول  تتمثل أمهية هذا البحث من خالل دراسة كيفية استفادة الدول اليت تتجه للتخلي عن املعايري احمللية :أمهية البحث
إىل اإلستفادة من مزايا وفرص التحول والتغلب على حتديات وعيوب التحول وذلك من خالل اإلستفادة من   IFRSلتطبيق 

  -:التجارب الدولية األخرى اليت قامت بالتطبيق وذلك كما يلي
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   إجتهت بعض الدول حنو التطبيق اإللزامي للمعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةIFRS  ا والتخلي عن املعايري اخلاصة
وذلك للفرص اليت تعود عليها من عملية التحول مثل إضفاء الشفافية على العمليات اليت تتم داخل وخارج الوحدات 
االقتصادية، مع اإلرتقاء بالنظم احملاسبية، باإلضافة إىل إمكانية مقارنة املعلومات املالية للشركات على مستوى دويل، وبالتايل 

 . يادة جودة املعلومات احملاسبية، وبالتايل ختفيض ممارسات إدارة األرباحز
  تواجه جمموعة أخرى من الدول اليت قامت بتطبيقIFRS  جمموعة من التحديات منها إعتماد عملية التطبيق على احملاسبة

عتمادها على املبادئ واليت تؤدي إىل عن القيمة العادلة اليت تعتمد على استخدام أكثر من منوذج للتقييم ، باإلضافة إىل ا
 .إعطاء اإلدارة حق استخدام احلكم الشخصي عند القيام باملعاجلة احملاسبية مما يؤدي إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح

 يقتصر نطاق البحث على تناول النقاط التالية :نطاق البحث:-  

  حىت اآلن 2006التغريات اليت طرأت عل معايري احملاسبة الدولية منذ. 
  اليت تعرضت هلا بعض الدول عند تطبيق واملشاكل التحديات والفرص واملزايا والعيوبIFRS . 
  التعرض لتجارب الدول اليت أثر تطبيقIFRS على إدارة األرباح أو احلد منها. 
 عتمد الباحثة على لتحقيق هدف البحث وحماولة اإلجابة على تساؤالت البحث واليت متثل جوهر املشكلة، ت :منهج البحث

الدراسة املكتبية من خالل قواعد البيانات العاملية واملنهج اإلستقرائي وذلك ملعرفة أهم التغريات اليت طرأت على معايري احملاسبة 
للدول القائمة على التطبيق، وأثر تطبيق  IFRSالدولية، أهم الفرص والتحديات واملزايا والعيوب واملشاكل املتعلقة بتطبيق 

IFRS  على إدارة األرباح أو احلد منها للدول القائمة على التطبيق.  

 لإلجابة على التساؤالت البحثية السابقة، قامت الباحثة بتقسيم البحث إىل مبحثني :خطة البحث:-  

ري الدولية إلعداد التقارير الناجتة عن التحول من املعايري احمللية إىل املعاي واملشاكل الفرص والتحديات واملزايا والعيوب -:املبحث األول
  -:يف ضوء جتارب الدول القائمة على التطبيق، ويشمل املبحث األول احملتويات الفرعية التالية IFRSاملالية 

  .مقدمة 1/1
  .حىت اآلن 2006التغريات اليت طرأت على معايري احملاسبة الدولية من  1/2
  .IFRSت بتطبيق الفرص والتحديات اليت تعرضت هلا الدول اليت قام 1/3
وفقاً لتجارب بعض الدول  IFRS من املعايري احمللية إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ومشاكل التحولمزايا وعيوب  1/4

  .اليت قامت بعملية التحول
  .التطبيقعلى إدارة األرباح أو احلد منها يف ضوء جتارب الدول القائمة على  IFRSأثر تطبيق  - :املبحث الثاين

  -:ويشمل املبحث الثاين احملتويات الفرعية التالية
  .مفهوم إدارة األرباح 2/1
  .األهداف والدوافع من وراء عملية إدارة األرباح 2/2
  .أساليب إدارة األرباح اليت تؤثر على حتديد نتائج األعمال واملراكز املالية 2/3
  .لى إدارة األرباحالتبويب اخلاطئ لبنود القائم املالية وأثره ع 2/4
  .املعايري الدولية اليت ميكن استغالل املعاجلات احملاسبية ا من قبل اإلدارة للقيام بإدارة األرباح 2/5
  .وبني إدارة األرباح أو احلد منها IFRSالعالقة بني التطبيق التطوعي والتطبيق اإللزامي للـ 2/6



 دراسة حتليلية لتجارب الدول القائمة على التطبيق: على إدارة األرباح  IFRSتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية تأثري 
 

 
 - 106 - 

  .على إدارة األرباح أو احلد منها IFRSاملالية  أثر تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير 2/7
  .فيها على زيادة ممارسات إدارة األرباح  IFRSجتارب الدول اليت أثر تطبيق  2/7/1
  .فيها على ختفيض ممارسات إدارة األرباح IFRSجتارب الدول اليت أثر تطبيق  2/7/2
  


IFRS 

  مقدمة1/1
أدى تضخم حجم التجارة واإلستثمارات الدولية إىل ظهور املنشآت متعددة اجلنسيات وما صاحبها من مشاكل حماسبية إىل قيام 

املهنية مبحاولة الوصول إىل جمموعة من معايري احملاسبة الدولية لكي حتكم املمارسات العلمية للمهنة خارج احلدود اإلقليمية،  املنظمات
للوصول إىل لغة حماسبية مشتركة تعمل على تسهيل انتقال رؤوس األموال واخلدمات، إال أن هناك صعوبة يف الوصـول إىل معـايري   

ليا نظراً إلختالف املمارسات احملاسبية بني الدول، مما دعى إىل حماولة الوصول لتوافق دويل يف املمارسـات  حماسبية موحدة مقبولة دو
واليت تأسسـت    IASCالصادرة عم جلنة معايري احملاسبة الدولية  IASوالتطبيقات احملاسبية وذلك من خالل معايري احملاسبة الدولية 

والعلمية يف كالً من كندا، اليابان، استراليا، فرنسا، املانيا، املكسـيك، هولنـدا، اململكـة     مببادرة من اجلمعيات املهنية 1973عام 
مت إعادة هيكلة جلنة معـايري   2000ويف عام . املتحدة، أيرلندا، الواليات املتحدة األمريكية دف إعداد ونشر معايري احملاسبة الدولية

والذي مت إعتباره مـن أبريـل    IASBساسي هلا ومت تسميته جملس معايري احملاسبة الدولية احملاسبة الدولية، ومت إعادة هيكلة النظام األ
بدالً  IASB، ومنذ أن مت إحالل IASCهو املسئول عن إصدار معايري احملاسبة الدولية بدالً من جلنة معايري احملاسبة الدولية  2001

 & IFRS  .(Sylwiaملعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة  تسمى اآلن ا IASوأصبحت معايري احملاسبة الدولية  IASCمن 
Steve,2011)   

  حىت اآلن 2006التغريات اليت طرأت على معايري احملاسبة الدولية من  1/2
تعـديل  و (IAS)بإجراء العديد من التعديالت على عدد من معايري احملاسبة الدولية ) IASB(قام جملس معايري احملاسبة الدولية 

 (IFRS) زيادة التناغم بني متطلبات املعايري الدوليـة  دف، وذلك  (IFRS) ار بعض املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةوإصد
  . (FASB) والصادرة عن جملس معايري احملاسبة االمريكية)  GAAP( األمريكيةومتطلبات معايري احملاسبة  IASBالصادرة عن 

 2006ما هي التغريات اليت طرأت على معايري احملاسبة الدولية مـن   -:ساؤل البحثى األول وهووبالتايل فإنه لإلجابة عن الت
  -:كما يلىفيمكن توضيحها   حىت اآلن؟

  

  حىت اآلن 2006يوضح التغريات اليت طرأت على معايري احملاسبة الدولية من ) 1/1(جدول رقم 

  رقم املعيار
تاريخ التعديل او 

  االصدار و
  ذتاريخ التنفي

  التعديل او اهلدف من اإلصدار

معيار احملاسبة الدويل  مت الغاء
IAS 14 

  "التقرير عن القطاعات" 
  وحل حمله

معيار التقرير املاىل الدوىل 
IFRS 8 

  2006التعديل 
ساري املفعول اعتباراً 

  من
1/1/2009  

حمل معيار " القطاعات التشغيلية" "IFRS 8مت إحالل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  -
دف حتديد ماهية املعلومات الواجب " التقرير عن القطاعات"  "IAS 14احملاسبة الدويل 

التقرير واإلفصاح عنها حول القطاعات التشغيلية حبيث متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم 
  .بيئات االقتصادية اليت تعمل فيها طبيعة األنشطة التجارية للمنشأة وآثارها املالية وال
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  "القطاعات التشغيلية"
  مت تعديل

  معيار احملاسبة الدوىل 
 IAS 1 

  "عرض البيانات املالية"

  2007التعديل 
ساري املفعول اعتباراً 

  1/1/2009من 

العمليات املتعلقة باملالك وإدراجها ضمن : هدف املعيار املعدل بشكل أساسي إىل الفصل بني -
ك، واستبعاد العمليات األخرى الغري متعلقة باملالك ومعاجلتها ضمن قائمة التغري يف حقوق املال

  .قائمة الدخل الشامل
أما أتاح املعيار املعدل للمنشأة االختيار بني بديلني لإلفصاح عن مكونات الدخل الشامل  -

 بطريقة القائمة الواحدة أو باستخدام القائمتني، وإلغاء اإلفصاح عنه ضمن حقوق امللكية 

  عديلمت ت
 IASمعيار احملاسبة الدوىل   

23 
  "تكاليف االقتراض " 

  
  2007التعديل 

ساري املفعول اعتباراً 
  1/1/2009من 

وتعرف . تكاليف االقتراض املتعلقة باالصول املؤهلة تعترب مصروف خيص الفترة :املعاجلة القدمية
احلة لالستخدام مثل االصول املؤهلة على اا االصول الىت تتطلب فترة طويلة حىت تصبح ص

املخزون الذى يتطلب فترة طويلة ليصبح صاحل لالستخدام، بناء املنشات الصناعية ومرافق توليد 
  . الطاقة الكهربائية
حيث تعترب تكاليف اإلقتراض املتعلقة باقتناء او انشاء او انتاج االصل املؤهل  :املعاجلة اجلديدة

  .بالتكاليف األخرى كمصروفويتم اإلعتراف . جزء من تكلفة ذلك األصل
  مت تعديل

 IAS  معيار احملاسبة الدوىل
27 

القوائم املالية املوحدة "
  "واملنفصلة

  
  2008التعديل 

  
ساري املفعول اعتباراً 

  1/1/2009من 

  مت تغيري مسمى حقوق االقلية اىل مسمى احلقوق غري املسيطر عليها -
الدخل الشامل االخر اىل مالكي الشـركة االم   تنسب املنشاة االرباح او اخلسائر وكل عناصر -

  واحلصص غري املسيطرة حىت لو ادى ذلك اىل وجود عجز يف رصيد احلصص غري املسيطرة
التغري يف نسبة ملكية الشركة األم يف الشركة التابعة واليت ال ينتج عنها تغري يف السيطرة، تتم  - 

يف شركة تابعة ال تؤدي اىل فقدان السيطرة  احملاسبة عن التغريات يف حصة ملكية الشركة األم
  .عليها على أساس أا معامالت حقوق ملكية متت مع املالكني 

التغري يف نسبة ملكية الشركة األم يف الشركة التابعة واليت ينتج عنها فقدان السيطرة، تتم  -
  : معاجلة فقدان السيطرة كما يلى

  .لتزامات الشركة التابعة بالقيمة الدفترية وا) تشمل الشهرة(الغاء االعتراف بأصول  -
  .الغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألى من احلصص غري املسيطرة يف الشركة التابعة  -
  .الغاء االعتراف بالفروق املتراكمة ضمن حقوق امللكية  -
نقدية ، اصول (االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة للعملية اليت ادت اىل فقدان السيطرة  -

  ) عينية
  .االعتراف بالقيمة العادلة ألى استثمار حيتفظ به يف الشركة التابعة -
  االعتراف بأي فائض او عجز يف الربح او اخلسارة يف قائمة الدخل  -
اعادة تصنيف املبالغ املعترف ا يف الدخل الشامل االخر فيما يتعلق بالشركة التابعة اىل   -

خلسائر ، او نقلها اىل االرباح احملتجزة يف حال اشترطت املعايري االخرى حساب االرباح او ا
  . ذلك

  مت تعديل
 IASمعيار احملاسبة الدوىل  

39 
االعتراف : االدوات املالية " 

  "والقياس 

2008  
سارى املفعول اعتباراً 

  1/7/2009من 

العرض : تعلق األدوات املاليةامل) 32(وقد جاء هذا استكماال ملتطلبات معيار احملاسبة الدوىل رقم 
ويعترب هذا املعيار نقطة حتول هامة ىف الفكر احملاسىب والذى يتجه أكثر فأكثر حنو . واالفصاح

مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس واإلثبات احملاسىب ، وذلك دف تعزيز خاصية املالئمة 
  . للمعلومات احملاسبية املعروضة ىف التقارير املالية

امكانية قيام الشركات بإعادة مثل اهم تعديالت هذا املعيار عقب االزمة املالية العاملية ىف وتت
تصنيف استثماراا من استثمارات بقصد املتاجرة اىل استثمارات متاحة للبيع دف حتويل 
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  . االرباح او اخلسائر اىل حقوق املسامهني بدال من قائمة الدخل
تقارير عيار الدوىل للاملمت تعديل 

 IFRS 3املالية 
الذى كان حيل " االندماج " 

حمل معيار احملاسىب الدوىل رقم 
  "توحيد االعمال"  22

2008  
سارى املفعول اعتباراً 

  1/7/2009من 

  : التعديالت كانت كما يلى
 .ان تتم احملاسبة عن كافة اندماجات منشات االعمال بطريقة الشراء -
 .العادلة قياس تكلفة االندماج بالقيمة  -
 .االعتراف باألصول وااللتزامات املتعلقة باملنشاة املشتراه ىف تاريخ االندماج  -
  .بالشهرة كأصل يف تاريخ االقتناء، وهناك نوعان للشهرة ) الدامج(يعترف املشترى  -
الشهرة املوجبة اذا كانت تكلفة الشراء اكرب من القيمة العادلة لصاىف االصول يف تاريخ  -أ

  . ناءاالقت
الشهرة السالبة اذا كانت تكلفة الشراء اقل من القيمة العادلة لصاىف االصول يف تاريخ  -ب

  . االقتناء 
مت اصدار املعيار الدوىل 

 IFRS 9للتقارير املالية  
  "االدوات املالية " 
  

2009  
سارى املفعول اعتباراً 

  1/1/2013من 
مت تعديله مرة أخرى 

 2011ىف ديسمرب 
نفيذه ىف على يبدا ت

  2015يناير 

النتقادات واسعة بسبب صعوبته وتعقيداته املتعددة ، كما ) 39(تعرض معيار احملاسبة الدوىل  -
وجملـس  وكرد فعل لالزمة املالية العاملية، قام رؤساء دول جمموعة العشرين  2009انه ىف ابريل 

اسبة الدولية للتعاون مـع  االستقرار املاىل وجمموعة من اصحاب املصاحل بدعوة جملس معايري احمل
. جملس معايري احملاسبة االمريكية من اجل ختفيض تعقيدات معايري احملاسبة املتعلقة باالدوات املالية

 39وىف ضوء ذلك اضاف جملس معايري احملاسبة الدولية مشروع استبدال معيار احملاسبة الـدوىل  
  : مراحل 3لى ان يتم تقسم املشروع اىل ، ع IFRS 9باملعيار الدوىل العداد التقارير املالية 

  .تصنيف وقياس االدوات املالية : املرحلة االوىل
  . ىف القيمة، والغاء االعتراف باالدوات املالية) االخنفاض(احملاسبة عن االضمحالل : املرحلة الثانية
  .حماسبة التحوط او التغطية : املرحلة الثالثة

  : ما يلىوقد روعى ىف تصميم املعيار اجلديد 
ختفيض عدد فئات التصنيف والقياس، حيث مت الغاء االصول املالية املتوفرة للبيع واحملتفظ ـا   -

  . لتاريخ االستحقاق
التحسني يف احملاسبة  -الغاء املتطلبات املعقدة مثل الغاء الطرق املختلفة حلساب خسارة التدين  -

، خسارة تدىن القيمة، املشـتقات الضـمنية،   عن االصول املالية فيما يتعلق بالتصنيف والقياس 
  . القيمة العادلة من خالل دخل شامل أخر

  مت اصدار معيار 
 IFRSالتقرير املاىل الدوىل 

10 
  "البيانات املالية املوحدة " 
  

2011  
سارى املفعول اعتباراً 

   1/1/2013من 
مت تعديله مرة اخرى 

اكتوبر على  31ىف 
ان يبدا تنفيذه يناير 

2014   

  : تتمثل اسباب اصدار هذا املعيار فيما يلى
اختالف املنشآت يف تطبيق مبدا السيطرة، والذى اختلف عن املفهوم التقليدي الوارد يف معيار  -

  . IAS 27احملاسبة الدويل 
حيث . الصادر عن جلنة التفسريات الدائمة 12والتفسري رقم  IAS 27التناقضات بني معيار  -

سيطرة هي التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية للمنشاة ـدف حتقيـق   ان ال 27يرى معيار 
على ان املنشاة تكون مسيطرة عندما يكون لديها جزء كبري من  12منافع منها، ويعتمد التفسري 

  . املخاطر
ادت االزمة املالية العاملية اىل تسليط الضوء على نقص الشفافية املتعلقة باملخاطر اليت يتعـرض   -
  ا املستثمرين نتيجة عملهم ىف ادوات تقع خارج امليزانية مثل التوريق  هل

  مت اصدار معيار 
 IFRSالتقرير املاىل الدوىل 

11 
  "الترتيبات املشتركة" 

2011  
سارى املفعول اعتباراً 

  1/1/2013من 

احلصـص   التقرير املاىل عن" IAS 31مت إصدار هذا املعيار ليحل حمل املعيار احملاسىب الدوىل  -
واهلدف من اصداره احملاسبة عن احلقـوق وااللتزامـات بالترتيبـات     "ىف املشروعات املشتركة

املشتركة واإلفصاح عن احلقوق وااللتزامات وااليرادات واملصروفات ىف البيانات املالية اخلاصـة  
  .باملشاركني واملستثمرين
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  مت اصدار معيار 
 IFRSالتقرير املاىل الدوىل 

12 
اح عن احلصص ىف االفص" 

  "املنشآت اآلخرى 

سارى املفعول اعتباراً 
  1/1/2013من 

على ان يبدا تنفيذه 
  2014يناير 

مت إصدار هذا املعيار بغرض اإلفصاح عن املعلومات الىت متكن مستخدمى القوائم املالية مـن   -
ملـاىل واألداء  تقييم كل اشكال املصاحل ىف الكيانات االخرى ، واثار تلك املصاحل على مركزها ا

لذا فهو يعد معيار مستقل لإلفصاح الشامل الذى جيمع بني متطلبـات  . املاىل والتدفقات النقدية
معيار احملاسىب الدوىل (والزميلة ) IAS 27معيار احملاسىب الدوىل (االفصاح ىف الشركات التابعة 

IAS 28 ( والترتيبات املشتركة) معيار احملاسىب الدوىلIAS 31.(  
صدار معيار التقرير املاىل مت ا

 IFRS 13الدوىل 
  "قياس القيمة العادلة " 

سارى املفعول اعتباراً 
  1/1/2013من 

مت إصدار هذا املعيار بغرض وضع تعريف دقيق للقيمة العادلة ، وضع اطار لقيـاس القيمـة    -
. ير املاليـة الدوليـة  العادلة ، باإلضافة اىل اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة ىف مجيع معايري التقار

  .األمريكية  GAAPو IFRSبني  قاربويعد هذا املعيار واحد من اهم معايري الت

  
  

  IFRSالفرص والتحديات اليت تعرضت هلا الدول اليت قامت بتطبيق  1/3
  ؟IFRS ماهي الفرص والتحديات اليت تعرضت هلا الدول القائمة على تطبيق -:لإلجابة عن التساؤل البحثي الثاين وهو

واليت انتـهجت فكـرة التقـارب     الواليات املتحدة األمريكيةعرض الباحثة التحديات والفرص من خالل التعرض لتجربة تست
احمللية اخلاصة بكل دولة على حدة مع احتفاظ املنظمة املهنية املوجودة  املعايريإىل  IFRS تضمني وتشري هذه الفكرة إىل  ،املدروس 

فتنتقل السلطة إىل جملـس معـايري     IFRSاف على كيفية تطبيق هذه املعايري حىت يتم التحول التدرجيي للبكل دولة بسلطة اإلشر
يف الشركات اليت لديها فروع دولية لـديها ، أمـا    IFRSوقد انتهجت فكرة التقارب املدروس لتطبيق . IASBاحملاسبة الدولية 

تظل املعايري احمللية للدوله كما هي ، على أن يـتم تقريبـها    حيث IFRSعند تطبيق  مدخل التقاربالشركات األمريكية فاتبعت 
، ففي ظل هذا املدخل التنتقل سـلطة وضـع املعـايري إىل      IFRSخالل فتره من الوقت مع املعايري الدولية ألعداد التقارير املالية 

IASB  "يق الكامل للـ ، ولكن تظل مع الدوله حلني حتقيق التطب" الدولية ةجملس معايري احملاسبIFRS  ،  وهو ما يعىن أنه خـالل
إىل النقطة اليت تقوم فيها الشركات األمريكية بتبين  IFRSفترة من الوقت سيتم خفض االختالفات بني معايري احملاسبة األمريكية و 

IFRS ايري اهلادفة لتحقيق التقارب إما عن كبري من املع وعرب األشهر القليلة املاضية، مت إصدار عدد. تلقائياً أو تكون قريبة جداً منها
ومن ضمن ما تناولته تلك املعايري قائمة الدخل الشامل واحملاسبة عن القيمة العادلة واحملاسـبة عـن   . FASBأو  IASBـطريق ال

  . (Christian and steve,2011) األعمال واملشروعات املشتركة
والفرص اليت أشارت إليها هيئـة تـداول األوراق املاليـة    التحديات   (Sylwia & Steve,2011)وقد تناولت دراسة  

  -:وذلك كما يليإلعداد التقارير املالية ولية دعند تبين املعايري ال SECاألمريكية 
  

عند تبين املعايري  SECيوضح التحديات والفرص اليت أشارت إليها هيئة تداول األوراق املالية األمريكية ) 1/2(جدول رقم 
  د التقارير املالية من قبل الواليات املتحدة األمريكيةالدولية إلعدا

األطراف 
  املستفيدة

  التحديات  الفــــرص

معدي 
القوائم 

  املالية

  متثيل العمليات اإلقتصادية بعدالة -1
وذلك من خالل توحيد املمارسات والسياسات احملاسبية للتأكد من أن 

  .العمليات اإلقتصادية مت متثيلها بعداله
  ق متطلبات اإلفصاح الشاملحتقي -2

من قبل معدي  IFRSواليت تتطلب إيضاح املبادئ املستخدمة عند تطبيق 

  ارة عدم القبول من قبل اإلد-1
وذلك بسبب عدم خربا بكيفية التطبيق، إال أنه ميكن ملعدي القوائم املالية 

  .IFRSاإلستفادة من الدول اليت قامت بتطبيق 
  ارتفاع تكاليف التحويل  -2

بالرغم من ارتفاع التكاليف قصرية األجل اخلاصة بالتحول، إال أن هناك العديد 

-http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/accountingمن إعداد الباحثة إعتماداً على  -:املصدر
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  .القوائم املالية
  القضاء على احلاجة إلجراء تعديالت حماسبية -3

يؤدي إىل استخدام جمموعة واحدة من املعايري بني  IFRSإن تطبيق 
ات القابضة والتابعة أثناء الدول، فيما يتعلق بالتسويات احملاسبية بني الشرك

  .عملية اإلندماج
  املساعدة يف إختاذ قرارات أكثر فعالية -4

، لذلك فإن معدي IFRSإن إعداد التقارير املالية سيكون باستخدام 
التقارير لديهم الفرصة يف احلصول على معلومات وإفصاحات تساعدهم 

  .على إختاذ القرارات بفعالية

  .من املزايا اليت ستتحقق بعد التحول
  ستغراق املزيد من الوقت ا-3

فإن التطبيق سيستغرق  SECإعتماداً على اجلدول الزمين املقترح من قبل 
  .IFRSسنتني، بداية من تاريخ التحول إىل اية الفترة املالية األوىل لتطبيق 

  توافر املوظفني ذوي الكفاءة  -4
ني، وهذا يتطلب تدريب املوظفني واملديرين احلاليIFRSإن التحول إىل تطبيق 

سيستغرق وقتاً طويالً، كما أنه قد حتتاج املنشأه إىل موظفني جدد لتطبيق 
IFRS مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف.  

  التغيري يف نظم املعلومات-5
سيتطلب تغيري يف نظم املعلومات املتبعة وخاصة  IFRSإن التحول إىل تطبيق 

سيتم اإلحتياج إىل أنظمة بالنسبة للمنشآت ذات العمليات العاملية، كما أنه 
  .تشغيل متعددة

مهنة 
  احملاسبة

 IFRSاإلستعانه باخلرباء اإلستشاريني يف جمال  -1
إن املنشآت سوف حتتاج إىل قدر كبري من التوجيهات واإلرشادات من 

، لذلك سيتم IFRSاملهنيني وذوي اخلربة واملتدربني جيداً على تطبيق 
، أو سيتم توفري فرص IFRSيف جمال اإلستعانه باخلرباء اإلستشاريني 

  .لتدريب احملاسبني واملديرين داخل املنشأة
  حتسني التفاعل بني فريق عمل مراجعة احلسابات -2

يعترب عامل مساعد من أجل  IFRSإن إعداد التقارير املالية وفقاً للـ
حتسني التفاعل بني فريق عمل مراجعة احلسابات على نطاق عاملي وذلك 

، .بنفس اللغة يساعد يف تبسيط إجراءات عملية املراجعة ألن التحدث
  .وحتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا عملية املراجعة وحماولة ختفيضها

  احلاجة إىل توافر املهنيني دوي اخلربة واملتعلمني بكفاءة -1
حيتاج إىل حماسبني ومراجعني ذوي خربة وكفاءة بكيفية  IFRSإن تطبيق 

يستطيع املراجعني إبداء الرأي الفين احملايد على التقارير التطبيق وذلك حىت 
وبالتايل يتم توفري الدعم الكايف لعملية مراجعة  IFRSاملالية وفقاً للـ 

  .احلسابات
 مشكلة استخدام احلكم الشخصي من قبل اإلدارة عند تطبيق-2

IFRS 
تندة إىل على املبادئ وليس املعايري املسIFRSترجع هذه املشكلة إىل إعتماد 

  .U.S GAAPالقواعد كما يف 
  القيمة العادلة املعتمدة على احلكم الشخصي-3

يتطلب تطبيق القيمة العادلة اليت تعتمد على أكثر من منوذج  IFRSإن تطبيق 
  .للتقييم، وذلك بدال من التكلفة التارخيية اليت كانت مستخدمة

يف اال 
  األكادميي

سيحقق الفرص يف العديد من  IFRSللـ إن إعداد القوائم املالية وفقاً
  -:ااالت احملاسبية، تتمثل يف 

  أوالً يف جمال احملاسبة املالية
ضمن   IFRSدمج  (Homer L. et al, 2011)إقترح البعض

  .مناهج احملاسبة املالية وهذا سيؤثر على إعداد التقارير املالية
  -:ثانياً يف جمال املراجعة

على متطلبات اإلعتماد على نظام الرقابة سيؤثر  IFRSإن استخدام 
الداخلية، كما جيب على الكليات احملاسبية تدريس كيفية مراجعة القوائم 

، ومتكينالطالب من ممارسة احلكم املهين،  IFRSاملالية املعده وفقاً للـ 
  .ويتطلب ذلك التعاون بني األكادمييني ومكاتب املراجعة

  -:يةثالثاً يف جمال احملاسبة اإلدار
سوف تتأثر وظائف اإلدارة، وسوف يؤثر التبين على جتميع البيانات 

  .والتقارير اإلدارية
  -:رابعاً يف جمال حماسبة الضرائب

  .سوف تتأثر أسعار التحويل، والضرائب احمللية، التخطيط الضرييب الدويل

  املعرفة واخلربة احملدودة من قبل اإلكادمييني-1
ا على جمموعة حمدوده من اخلرباء الذين يف أمريك IFRSتقتصر معرفة 

معظمهم من احملللني املاليني، ووكاالت التصنيف اإلئتماين، واحملاسبني يف 
الشركات األربعة الكبار، واخلرباء اإلكتواريني، وواضعي املعايري، ومعدي 

  .IFRSالتقارير املالية وفقاً للـ 
  IFRSقلة املناهج اليت حتتوي على معرفة بالـ -2
ن مناهج احملاسبة احلالية يف معظم اجلامعات األمريكية تشتمل على حمتوى إ

مما أدى إىل أن يكون هناك ضغط كبري على اجلهات  IFRSحمدود للـ 
   IFRSاألكادميية لتوفري التعليم احملاسيب للـ 

(Homer et al,2011) 
ضمن املناهج  IFRSهناك حالة عدم تأكد مرتبطة بإدخال -3

  احملاسبية 
سوف حيتاج لفترات طويلة، كما أن تعليم IFRSن ذلك بسبب أن تعليم إ

IFRS يساعد على تطوير اخلطط اإلستراتيجية والتكتيكية.  

    (Sylwia & Steve,2011) ,(Homer et al, 2011)من إعداد الباحثة إعتماداً على ما ورد يف  -:املصدر 
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وفقاً لتجارب بعض   IFRSمزايا وعيوب ومشاكل التحول من املعايري احمللية إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 1/4
  .التحولالدول اليت قامت بعملية 

  -:لإلجابه عن التساؤل البحثي الثالث وهو      
  ؟IFRSالتحول من املعايري احمللية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  ومشاكل ماهي مزايا وعيوب

 وفقاً لتجارب بعض الـدول الـيت   IFRSاخلاصة بعملية التحول لتطبيق  واملشاكل تستعرض الباحثة بعض املميزات والعيوب
  -:قامت بالتطبيق وذلك كما يلي

   IFRSيوضح بعض املميزات والعيوب اخلاصة بعملية التحول لتطبيق ) 1/3(جدول رقم 
  وفقاً لتجارب بعض الدول اليت قامت بالتطبيق

    (Gyasi,2010)جتربة غانا  -1
اليت أشارت إىل أن معهد احملاسبني القانونني الغاين  IFRSلية جتربة غانا يف تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املا  (Gyasi,2010)أوضحت دراسة 

ICAG  وضح أن معهد احملاسبني القانونني الغاين ليس لديه والية قانونية  2004هو املسئول عن إصدار املعايري احمللية إال أنه صدر تقرير للبنك الدويل عام
املعايري الدولية احلالية واملعايري احمللية، مع ضعف قدرات املعهد على حتديث املعايري، باإلضافة إىل عدم  إلصدار املعايري، باإلضافة إىل وجود اختالفات كبرية بني

تقارير املالية مثل استخدام وجود إرشادات منشورة لتنفيذ املعايري احملليةمما أدى لصعوبة تنفيذها بالكامل، ووجود ثغرات يف النظام احملاسيب تؤثر على مصداقية ال
االلتزام بالتبين  2007وبالتايل بناءاً على تقرير البنك الدويل أعلن وزير املالية الغاين عام ؛ ن، عدم استخدام الضريبة املؤجلةطلحات وممارسات عفا عليها الزممص

املعايري إىل معهد احملاسبني القانونيني الغاين  بعد القيام ببعض اإلصالحات يف البنية التحتية احملاسبية، وأسندت الوزارة مهمة إصدار واإلشراف على IFRSالكامل 
ICAG مت إلزام كافة املشروعات املتوسطة والصغرية بتطبيق  2010، ومن عامIFRS for SMEs.  

  -:ونتج عن هذا التبين الكامل جمموعة من املزايا والعيوب اخلاصة بعملية التحول تتضح كما يلي
 املعلومات قابلية وزيادة درجة املالية، التقارير شفافية مستوى ارتفاع 

 .للمقارنة
 العاملية البورصات يف التسجيل على الغانية الشركات قدرة زيادة. 
 يف فروع لديها يوجد اليت للشركات املالية القوائم دمج عملية تسهيل 

 إلعداد اإلمجالية التكلفة خفض إىل يؤدي مما ، IFRSتطبق دول أجنبية
 .املالية التقارير

والشركات  األم الشركة بني احملاسبية والسياسات املبادئ تطبيق يف الثبات
 املوحدة املالية القوائم إلعداد الالزم واجلهد الوقت توفري يف ساهم هلا التابعة

  .املالية القوائم بإعداد اخلاصة التكاليف وخفض ودمج احلسابات

  واملشاكل العيوب
 اخلربات  صقل عدم يف سامهت التبين يف عملية والسرعة التطبيق حداثة

 . IFRSتنفيذ يف صعوبات وجود إىل أدى مما غانا يف املتوفرة احملاسبية
 تكاليف التدريبية، وارتفاع الربامج من مزيد إىل واملراجعني احملاسبني حاجة 

 .عليها الكايف لإلنفاق التمويل وجود وعدم الربامج تلك
 التطبيق ألخطاء يفا بعض وجود إىل أدى مما املعايري بعض تطبيق صعوبة. 
  من  للتأكد املنظمة اهليئات جانب من واإلشراف الرقابة إحكام إىل احلاجة

 .املعايري تطبيق سالمة
 لكثري واالقتصادية والسياسية البيئية للظروف الدولية املعايري بعض مالئمة عدم 

 .النامية من الدول
 مع البيئة تتمشى لكي حواللوائ القوانني بعض على التعديالت من كثري إىل احلاجة

 .اجلديدة احملاسبية
   (Marie and Mark, 2011)جتربة التشيك  -2

إعداد نسب الرحبية والسيولة واملالءة املالية ونسب النشاط وفقاً للمعايري  (Marie and Mark, 2011) من واقع جتربة دولة التشيك، فقد تناولت دراسة 
  .مرة IFRS ري الدولية إلعداد التقارير املالية احمللية لدولة التشيك مرة ووفقاً للمعاي

،ويف ظل مدخل املصادقة،  IFRSمدخل املصادقة عند تبين الذي يتبع  EUتعترب التشيك أحد دول اإلحتاد األورويب وتتبع الدول اليت تنتمي إىل االحتاد األوريب  
من خالل الدولة املصدقة ودجمه مع املعايري املوجودة من  IFRSجعة كل معيار من معايري حيث يتم مرا. إىل جمموعة املعايري احملليةIFRS تقوم الدولة بتضمني 

وتتضح مزايا وعيوب IASB .(Christian and steve,2011)خالل التبين الكلى أو اجلزئي أو الرفض متاماً ، على أن يتم تطويرا ملعايري اجلديدة بواسطة 
  (Marie and Mark, 2011) -:كما يلييف التشيك   IFRSتطبيق 
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  املزايا
  .إمكانية املقارنة بني القوائم املالية-1
  .تسهيل اإلستثمارات الدولية-2
  .على حتسني جودة احملاسبة وحتسني  الشفافية IFRSتساعد -3
يؤثر على اآلداء املايل للشركة، فيظهر نسب النشاط  IFRSتطبيق -4

  .ةونسب الرافعة املالية ونسب السيولة بأا مرتفع

  واملشاكل العيوب
يساعد على تصعيد العبء البريوقراطي للشركات من خالل  IFRSتطبيق -1

  .إعداد اإلقرار الضرييب وفقاً للمعايري احمللية مرة أخرى ألغراض التحاسب الضرييب
أظهرت النتائج أن مجيع نسب الرحبية وفقاً ملعايري احملاسبة التشيكية أعلى من -2

    IFRSول عليها لنسب الرحبية وفقاً للـ النتائج اليت مت احلص

 (Albu et al,2011),(Alau & Albu,2012)جتربة رومانيا  -3
 الرأمساىل النظام إىل 1989عام  يف سقط الذي الشيوعي النظام من التحول فقط سنوات أربع خالل أا استطاعت يف IFRS معايري مع رومانيا جتربة أمهية تأيت 

 الدويل البنك من كل مارسها اليت الضغوط خالل من هيكلية إصالح بعمليات القيام بعد 1993 يف عام األورويب االحتاد عضوية إىل انضمامها بعد العاملي
(WB) النقد  وصندوق(IMF) األورويب واالحتاد (EU) لتطبيق جلعلها مؤهلة احملاسبية التحتية البنية وتطوير تعديل بينها من IFRS أكرب حتقق جعلها مما 

  -:وقد كانت عملية التحول وفقاً لثالثة مراحل أساسية تتمثل يف، شرق أوروبا جنوب دول مستوى على إمجايل حملي ناتج
تلك  ومتيزت احملاسبية القواعد من بدالً املبادئ استخدام على القائم الفرنسي النظام من احملاسيب مستوحي كان النظام 1998 حىت 1991 مناألويل  املرحلة
 . الشفافية باخنفاض الفترة

 على بناءاً وذلك IAS الدولية املعايري احملاسبية الرومانية بتبين البورصة يف املقيدة الشركات مت إلزام الفترة هذه وخالل ، 2005 عام حيت 1998 املرحلة الثانية
 :يلي فيما تتمثل مانيامالية لرو مساعدات ملنح شروط أربعة البنك حدد ، حيث األورويب واالحتاد الدويل البنك ضغوط
 .الكبرية الرومانية الشركات بعض بواسطة  IAS الدولية احملاسبة معايري استخدام -1
 .العامة واألشغال املالية وزارة بواسطة IAS معايري لتنفيذ دليل إصدار -2
 .ةالدولي املراجعة مبعايري تلتزم مكاتب مراجعة بواسطة IAS معايري تطبق اليت الشركات حسابات مراجعة -3
  .IAS معايري تطبق اليت للشركات الدولية املراجعة معايري بتبين مكاتب املراجعة إلزام علي تعمل احلسابات مراجعي علي والرقابة لإلشراف إنشاء هيئه -4
السماح  ،مع 2007 عام بداية من اعتباراً IFRS تبين بضرورة البورصة يف الشركات املقيدة إلزام مت املرحلة تلك بداية وىف ، 2005 عام منذ الثالثة املرحلة

  IFRS لل االختياري أو التبين الرومانية احملاسبية املعايري إتباع يف حبرية االختيار بني االستمرار الشركات لباقي
  املزايا 

 جلذب نتيجة النمو االقتصادي معدل زيادة يف يساهم IFRS تبين
 نافسة وااللتزامامل درجة زيادة ذلك على ويترتب األجنبية، االستثمارات

  .االستثمارات من مزيد على للحصول احلوكمة مبعايري
  

  واملشاكل العيوب
  .الضرائب قانون خاصة العالقة ذات القوانني هيكلة حلاجة إىل إعادة -1
  .املال لسوق قانون احلاجة إىل إصدار -2
  .احملاسبني احلاجة إىل تأهيل -3

 خالل املرجوة مثارها يتتؤ مل النظام عملية إصالح فإن الصعوبات لتلك ونظراً
 شفافية زيادة على كبري تأثري IAS معايري إىل للتحول يكن ومل ، الفترة تلك

  .املعايري لتلك وفقاً املعدة املالية التقارير
  (Madawaki 2012) جتربة نيجرييا -4

، وقد  IFRSهو املسئول عن إصدار املعايري وتعديلها قبل تبين هو اجلهة املسئولة عن وضع املعايري احملاسبية، و NASBيعد جملس معايري احملاسبة النيجريي 
  -:وذلك كما يليIASBيف نيجرييا من خالل اإلسترشاد خبارطة طريق معدة من قبل  IFRSمت تنفيذ عملية تبين 

 تاريخ التحول للـIFRS  لتقـارير املاليـة وفقـاً    ، وتاريخ إعالن ا2010للشركات املسجلة يف البورصة والشركات ذات النفع العام الكبرية
  .2012هلذه الشركات  IFRSللـ

 تاريخ التحول للـIFRS  وتاريخ إعالن التقارير املالية فقـاً للــ   2011للشركات ذات النفع العام األخرى ،IFRS    هلـذه الشـركات
2013 . 

 تاريخ إعالن التقارير املالية وفقاً للـIFRS  للشركات املتوسطة والصغريةSME'S 2014. 
    -:أدت عملية التحول إىل حتقيق العديد من املزايا، باإلضافة إىل وجود بعض العيوب واملشاكل املرتبطة بالتحول تتضح كما يليوقد 
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  املزايا
  إرتفاع مستوى شفافية التقارير املالية، وزيادة درجة قابلية املعلومات

 .للمقارنة
  جذب املزيد من اإلستثمارات اإلجنبية للسوق النيجريي. 
  تسهيل عملية دمج القوائم املالية، مما يؤدي إىل خفض التكلفة اإلمجالية

 .إلعداد التقارير املالية
  تسهيل عملية الرقابة على املعلومات املالية من جانب املنظمني

 .احلكوميني
 توفري معلومات مالية ذات جودة مرتفعة للمسامهني وأصحاب املصاحل. 
  إدراجIFRS باملقررات اجلامعية. 
  زيادة قدرة احلكومة على الوصول بشكل أفضل وأسهل لإللتزامات

 .الضريبية املستحقة على الشركات متعددة اجلنسيات
 خفض التكاليف املرتبطة بالتسجيل يف البورصات العاملية .  

 واملشاكل العيوب
  إن تبينIFRS  يتطلب أن يكون هناك وعي لدى معدي التقارير املالية

 . واملعلمني وأصحاب املصاحلواملستخدمني واملنظمني
 احلاجة إىل التعليم والتدريب احملاسيب. 
  املوارد الالزمة لإلنفاق على الربامج التدريبية، فالتدريب يتطلب ختصيص

 .موارد كبرية مما يشكل عائق أمام تنفيذ مشروع التبين
  احلاجة إىل اإلصالح اهليكلي للبيئة القانونية يف نيجرييا، حيث أن قانون

ضرائب النيجريي مينح إعفاء ضرييب للشركات اليت حتقق خسائر حبد أقصى ال
خاصة عند السنة األوىل من التطبيق، فقد  IFRSسنوات، ويف ظل تطبيق  4

سنوات، مما  4تظهر التقارير املالية خسائر كبرية يتطلب تغطيتها أكثر من 
باإلضافة إىل  يتطلب إجراء تعديالت يف قانون الضرائب ملعاجلة تلك املشكلة،

وأمهها قانون الشركات وقانون مزاولة مهنة احلاجة إىل تعديالت على القوانني 
  .احملاسبة وقانون ارقابة على سوق املال

  
  

  

    IFRS           
 

  مفهوم إدارة األرباح 2/1
أسلوب من أساليب التالعب يف القوائم املالية تقوم به اإلدارة دف التأثري على األرباح مما يؤثر سلباً على درجة الشـفافية  هي 

حيث تقـوم   -وتقوم اإلدارة بذلك لوجود دوافع لديها إلظهار النتائج واملراكز املالية مبا خيالف احلقيقة  -والوضوح بالتقارير املالية 
  )2013خالد، ( الل فرص االختيار بني البدائل ونتيجة للمرونة اليت تسمح ا املبادئ احملاسبية واملعايري يف ذلكاإلدارة باستغ

 :األهداف والدوافع من وراء عملية إدارة األرباح 2/2
م الدوافع إلدارة إلدارة األرباح يف خلق إنطباع خمتلف عن احلقيقة لدى مستخدمي القوائم املالية، ومن أه الرئيسيتمثل اهلدف 

  )2012علي، (، )2011أمين، ( :األرباح ما يلي
رغبة اإلدارة يف زيادة صايف الدخل وحتقيق سلسلة مستقرة من األرباح على مدار عدة سنوات، دف زيادة حوافزها ودعـم   )1

 .مراكزها الوظيفية وزيادة قيمة املنشأة يف األجل الطويل
 .ئنون واملقرضون يف عقود الديناستيفاء الشروط املوضوعة من قبل الدا )2
رغبة اإلدارة يف تقدمي القوائم املالية بصورة أقوى من احلقيقة للحصول على قروض مـن البنـوك أو كقنـاع ملشـكلة األداء      )3

 .الضعيف
 :حتديد نتائج األعمال واملراكز املاليةأساليب إدارة األرباح اليت تؤثر على  2/3

  (Bruce et al, 2013)، )2011أمين، ( :األرباح إىل نوعني من األساليب، مهاتقسم إحدى الدراسات أساليب إدارة 

 & Alau) ,(Christian and Steve,2011) ,(Marie and Mark, 2011)من إعداد الباحثة إعتماداً على ما ورد يف  -:املصدر
Albu,2012),(Albu et al,2011), (Madawaki 2012),(Gyasi,2010) 



 دراسة حتليلية لتجارب الدول القائمة على التطبيق: على إدارة األرباح  IFRSتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية تأثري 
 

 
 - 114 - 

قرارات إدارية تتعلق بأنشطة االنتاج واالستثمار واملبيعات، وذلك لتعديل االيـرادات أو املصـروفات    استخدام :النوع األول
  . يطلق عليها متغريات حقيقية... املتوقعة 

يطلـق عليهـا   ... اسبية تتعلق باختيار السياسات أو الطرق احملاسبية املتعلقة بالفترة املاليـة  استخدام متغريات حم :النوع الثاين
ة، حيث ميكن لإلدارة القيام مبمارسة إدارة الرحبية والتالعب يف داللة القوائم املالية املنشورة من خـالل ممارسـات   متغريات مصطنع

، أو تلـك املمارسـات الـيت    )أساس اإلستحقاق(ئ احملاسبية املقبولة قبوالً عاماً حماسبية، سواء كانت هذه املمارسات تتفق مع املباد
  .التتفق مع هذه املبادئ وذلك من خالل التبويب اخلاطئ لبنود القائم املالية املنشورة

  التبويب اخلاطئ لبنود القوائم املالية املنشورة وأثره على إدارة األرباح  2/4
كيف يؤثر التبويب اخلاطئ لبنود القوائم املالية على القيام بعمليات إدارة الرابع وهو لإلجابة عن التساؤل البحثي  -1

 األرباح؟
والذي يعـد  التبويب اخلطأ لبنود القوائم املالية املنشورة  مفهوم (Bruce et al, 2013)  تستعرض الباحثة من خالل دراسة

ارة من خالل هذا املدخل القيام بالتأثري على دالله القوائم املالية املنشورة عن من املداخل احلديثة نسبيا إلدارة الرحبية، حيث ميكن لإلد
طريق إعادة تبويب البنود الواردة ىف القوائم املالية وعرضها بطريقة معينة متكنها من التأثري على األداء احلقيقي للشركة، ومن خـالل  

نود، لينعكس ذلك على نتائج التحليل املايل لتلك القوائم املاليـة، والـذي   التأثري على العالقات بني اموعات املختلفة من تلك الب
موقع بعض البنـود ال يـؤثر علـى     يفأن التغري  يفوتكمن خطورة هذا املدخل ؛ ينعكس بالتبعية على أداء األسهم ىف األسواق املالية

، صاىف التدفقات النقديـة، صـاىف حقـوق    ) ؤثر على صايف الربحال ي(املركز املايل، نتيجة األعمال  -النتيجة النهائية للقوائم املالية 
  .، إال أنه يؤثر وبشكل مباشر على العالقات بني البنود املختلفة يف تلك القوائم-امللكية
ض عن طريق التبويب اخلاطئ لـبع  –املعلنة ، فإم يقوموا مبمارسة إدارة األرباح  األرباحلتحقيق رغبة اإلدارة يف تعظيم أداء  و

وذلك  )املرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة(والتالعب يف مكونات الدخل مبا يعظم الدخل من األنشطة التشغيلية  -البنود بقائمة الدخل
واألنشـطة العارضـة الـيت ال تـرتبط بالنشـاط التشـغيلي       ) غري العاديـة  (على حساب الدخل من البنود ذات الطبيعة اخلاصة 

 Shift Expensesفيتم ختفيضها ) غري العادية(مبعاجلة املصروفات التشغيلية كأحد البنود اخلاصة : ن حيث يقوم املديري....للشركة
Down     كأحد بنود اإليـرادات مـن األنشـطة     ) غري العادية(أو عن طريق معاجلة اإليرادات من األنشطة ذات الطبيعة اخلاصة
هذه الطريقة إلدارة فإن  وبالتايل.Core earningرباح األساسية األ وذلك للتأثري على رقم  Shift Revenue Upالتشغيلية 

، يف العديد من النقاط نذكر )االستحقاق، أو التأثري على األنشطة الفعلية كمدخل حقيقي أساس(األرباح ختتلف عن الطرق األخرى 
   (Bruce et al, 2013) :منها

ال تؤثر على رقم صايف الربح النهائي، ولكنها بدالً من ذلك تؤثر  إن هذه الطريقة: على عكس الطرق األخرى إلدارة األرباح  -1
 .على احملتوى املعلومايت للقوائم املالية وبالتايل على تقييم املستخدمني للرحبية يف املستقبل

 رقم الربح ال يتم من خالل هذه الطريقة تغيري رقم اإليرادات أو املصروفات للوصول إىل صايف الربح النهائي وذلك للوصول إىل -2
 .التالية/ وبالتايل ال تتأثر أرباح الفترات املقبلة....املستهدف

اخلارجيني  واملراجعني املنظمنيحيد من الدور الذي ميكن أن يقوم به  –إن حقيقة عدم تغيري صايف الربح من خالل هذه الطريقة  -3
 .لفحص واكتشاف مثل هذا النوع من إدارة األرباح

ميكن احلد منه من خالل متابعة ورقابة من ) التبويب اخلاطئ لبنود القوائم املالية(سلوب يف إدارة األرباح ترى الباحثة أن هذا األ
قبل احملللني املاليني، وذلك لصعوبة إكتشافه من قبل مراجعي احلسابات، باإلضافة إىل أن هناك عوامل أخـرى تـؤثر علـى جـودة     
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املصاحل، القواعد القانونية امللزمة وقوانني محاية املستثمر، واليت حتد من القيام ذا النوع  املعلومات احملاسبية مثل قوانني محاية أصحاب
  .من إدارة األرباح

  املعايري الدولية اليت ميكن استغالل املعاجلات احملاسبية ا من قبل اإلدارة للقيام بإدارة األرباح 2/5
عايري الدولية اليت ميكن استغالل املعاجلات احملاسبية املختلفة ا من قبـل  ماهي امل -:لإلجابة عن التساؤل البحثي اخلامس وهو

  اإلدارة للقيام بعمليات إدارة األرباح؟ 
تستعرض الباحثة أهم هذه املعايري مع عرض الطرق احملاسبية املختلفة اليت تناولتها واليت ميكن أن تستغلها اإلدارة للقيام بعمليات 

  -:و التايلإدارة األرباح على النح
  يوضح بعض املعايري الدولية اليت ميكن استغالل املعاجلات احملاسبية املختلفة ا من قبل اإلدارة للقيام بعمليات إدارة األرباح) 2/1(جدول رقم 

  املعاجلات احملاسبية املختلفة لكل معيار  املعيار الدويل
طريقة االول ىف االول، طريقة االخري : ن بدائل االختيار يف طرق تقومي املخزون ترك قدر كبري م  املخزون): 2(رقم   عيار احملاسبة الدويلم

وبالتايل تتأثر تكلفه املبيعات وتكلفه املخزون أخر  ، ، طريقة املتوسط املرجح)مت الغاوها(يف االول 
د على وبالتايل جند أنه لتطبيق عملية االختيار جيب اإلعتمااملدة وكذلك صاىف األرباح أو اخلسائر 

  .كالً من احلكم الشخصى واخلربة
احملاسبية،  السياسات ):8(معيار احملاسبة الدويل رقم 

   .التغريات يف السياسات حملاسبية
تقدير الديون غري اجليدة ، املخزون املتقادم، العمر : اعطى قدر كبري من احلكم الشخصي ىف 

  .اإلنتاجي لألصل ، الطريقة املتوقعة لألصل
االصول الثابتة ): 16(اسبة الدويل رقم معيار احمل

 واهالكاا 
  

طريقة القسط الثابت، طريقة القسط : ترك قدر كبري من بدائل االختيار ىف حساب االهالك
 .املتناقص، طريقة جمموع الوحدات

تقدير العمر اإلنتاجي لألصل، تقدير القيمة : اعطى قدر كبري من احلكم الشخصي يف  -
   .التخريدية لألصل

. يتم االعتراف باإليراد عندما يتوقع بان املنافع االقتصادية املرتبطة باملعاملة سوف تتدفق اىل املنشاة  داالعتراف باإليرا):18(معيار احملاسبة الدويل رقم
  .وهنا يدخل احلكم الشخصي 

يف  معاجلة تكاليف االقتراض مصروف حيمل على الفترة اليت مت ترك قدر كبري من بدائل االختيار   تكاليف االقتراض ): 23(معيار احملاسبة الدويل رقم 
  .رمسلة تكاليف االقتراضأو فيها، 

 املنح احلكومية): 20(معيار احملاسبة الدويل رقم 
  

  -:وذلك من خالل مدخلني مها ختيار ىف  معاجلة املنح احلكوميةلإلترك بدائل 
  . مباشرةمدخل رأس املال حيث تضاف املنح اىل حقوق املسامهني

  .مدخل اإليراد حيث تعترب املنحة ايرادا خالل فتره حماسبيه او اكثر 
يوجد صعوبة ومشاكل عند تقدير القيمة العادلة يف حالة وجود اسواق غري نشطة، ألنه يف حالة   ستخدم القيمة العادلةت IFRSمعظم معايري 

صاىف القيمة احلالية املتوقعة  وجود اسواق غري نشطة يتم اللجوء اىل طرق تقديرية مثل طريقة
  .لألصل، مناذج تسعري اخليارات

  
  

  وبني إدارة األرباح أو احلد منها IFRSالعالقة بني التطبيق التطوعي والتطبيق اإللزامي للـ  2/6
 Bath et al.2008على إدارة األرباح فدراسـة   IFRSتناولت العديد من الدراسات أثر التطبيق التطوعي واإللزامي للـ 

 Ahmed etيؤدي إىل إخنفاض مستويات إدارة األربـاح، ووجـدت دراسـة     IFRSوجدت أن التطبيق التطوعي املبكر للـ
al,2010 زيادة إدارة األرباح عند التطبيق اإللزامي.  

 من إعداد الباحثة :املصدر
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 إىل أن الشركات اليت قامت بالتطبيق املبكـر يف دول اإلحتـاد األورويب   Christensen et al.2008أشارت دراسة  اكم
  .حصلت على العديد من املزايا بينما الشركات اليت انتظرت حىت يصبح التطبيق الزامي مل حتصل على هذه املزايا

تغريت بشكل كبري من أوائل فترة التطبيق التطـوعي   IFRSأشارت إىل أن معايري    (Vedran et al, 2012)أما دراسة
عندما قدم جملس معايري احملاسـبة الدوليـة تنـازالت     2005حىت  2003وخاصة يف الفترة من  2005حىت التطبيق اإللزامي عام 

املعدلة إىل  IASيف وقت سابق ب IASمن قبل الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب، حيث أن مبقارنة  IFRSلكسب تأييد معايري 
IFRS  بني املعاجلات احملاسبية البديلـة، والـيت   اليت صدرت خالل الفترة اإلنتقالية يتضح أن هناك قدر أكرب من املرونه يف اإلختيار

، ومت إفتراض أن هـذه  IFRSاليت أصدرت   IASBكانت مصدر قلق يف كثري من األحيان بني أعضاء جملس معايري احملاسبة الدولية
  .  IFRSهي اليت تؤدي إىل زيادة إدارة األرباح عند تبين  IFRSاملرونة األكرب يف 

عند حتليل تأثري التطبيق اإللزامي للمعايري الدولية إلعداد التقـارير   (Thomas and Herve, 2008)كما أشارت دراسة 
على جودة األرباح احملاسبية وبالتحديد على إدارة األرباح من خالل التركيز على ثالثة دول تعترب من أوائل الدول اليت  IFRSاملالية 

 التوصل إىل أن انتشار إدارة األرباح مل يتراجع بعد التطبيق اإللزامـي  وهي أستراليا وفرنسا واململكة املتحدة، فقد مت IFRSطبقت 
بل زادت ممارسات إدارة األرباح، حيث أكدت نتائج هذه الدراسة أن اتباع معايري حماسبية واحدة ليست شرطاً خللـق   IFRSللـ 

ب دوراً هاماً يف إعداد التقارير املالية، وبالتاي كـان  لغة أعمال مشتركة بني الدول، وأن حوافز اإلدارة والعوامل املؤسسية الوطنيه تلع
واملفوضية األوروبية خللق أهداف مشتركة واملوائمة والتنسيق بني العوامل املؤسسـية بـدالً مـن     SECو IASBالبد من التعاون 

األسواق العاملية، وفعالية النظام القانوين،  موائمة املعايري احملاسبية، وخاصةً موائمة النظم القانونية وقواعد املنافسة، وشروط الوصول إىل
  .كل هذه العوامل قادرة على ضمان املمارسة احملاسبية القابلة للمقارنة بني الدول

التعرف على أثر التطبيق اإللزامي للمعايري الدولية إلعـداد   (Daniel et al, 2011)إال أنه على النحو اآلخر تناولت دراسة 
عوامل هلا تـأثري علـى   6يف الشركات الفرنسية على ختفيض ممارسات إدارة األرباح، وذلك من خالل أخذ  IFRSالتقارير املالية 

  -:مستوى إدارة اإلرباح وهي 
 .إستقالل وكفاءة جملس اإلدارة  -1
 .الفصل بني أدوار املديرين التنفيذيني ورئيس جملس اإلدارة -2
 .وجود جلنه مستقلة ملراجعة احلسابات  -3
 .سامهنيوجود تكتالت للم -4
 .جودة املراجعة اخلارجية -5
 .التسجيل يف أسواق مالية أجنبية -6

، 2006حىت  2003جمموعة مدرجة يف البورصة الفرنسية يف الفترة من  353ومن خالل إجراء الدراسة على عينة مكونه من 
  -:مت التوصل للنتائج التالية

 .إىل ختفيض ممارسات إدارة األرباح IFRSلية يؤدي التطبيق اإللزامي للمعايري الدولية إلعداد التقارير املا -1
يعترب استقالل وكفاءة جملس اإلدارة، ووجود جلنة مستقلة ملراجعة احلسابات، ووجود تكتالت للمسامهني، وجودة املراجعة  -2

 .يف فرنسا IFRSاخلارجية، واإلدراج يف األسواق املالية األمريكية من العوامل اليت تساعد على جناح تطبيق 
يؤدي إىل ختفيض ممارسات إدارة األرباح يف الشركات اليت تطبق حوكمة  IFRSلتطبيق اإللزامي ملعايري احملاسبة الدولية إن ا -3

 .الشركات بشكل جيد، وتلك اليت تعتمد على أسواق مالية أجنبية
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ح، أو احلد منـها، بـل أن   وحده اليؤثر على ممارسات إدارة األربا  IFRSترى الباحثة أن التطبيق التطوعي أو اإللزامي للـ
هناك عوامل أخرى داخل كل شركة، بل وداخل كل دولة تؤثر على عملية إدارة األرباح مثل النظم القانونية املتبعة ومدى فعاليتـها  

  .وقواعد املنافسة، وجودة عملية املراجعة، والظروف السياسية واإلقتصادية اخلاصة بكل دولة
  على إدارة األرباح أو احلد منها IFRSإلعداد التقارير املالية  أثر تطبيق املعايري الدولية 2/7

وأثر ذلك على  IFRSتتناول الباحثة يف هذا اجلزء جتارب بعض الدول اليت قامت بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
  .إدارة األرباح أو احلد من ممارسات إدارة األرباح 

فـيمكن  إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح؟  IFRSهل يؤدي تطبيق  -:ل البحثي االسادس وهو وبالتايل لإلجابة عن التساؤ
  -:فيها إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح على النحو التايل  IFRSتناول جتارب الدول اليت أدى تطبيق 

 فيها على زيادة ممارسات إدارة األرباح IFRSجتارب الدول اليت أثر تطبيق  2/7/1
  (Susana and Jose, 2010)جتارب دول اإلحتاد األورويب  2/7/1/1

يف منطقة اإلحتاد األورويب، وذلـك مـن    IFRSهدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى التغري يف التقديرات احملاسبية بعد تطبيق 
  .ا طرأ عليها من تغيري وم IFRSبالتقديرات بعد عملية التطبيق لل IFRSخالل مقارنة التقديرات احملاسبية قبل التطبيق للـ

، )نسبة الديون إىل حقوق امللكية يف املنشـأة (وقد مت التركيز على املتغريات اخلاصة باملنشأة وهي حجم املنشأة ، والرافعة املالية 
محايـة املسـتثمر    ، باإلضافة إىل التركيز على املتغريات اخلاصة بالدولة واملتمثلـة يف )إدارة األرباح(وأثرها على املمارسات احملاسبية 

  ).إدارة األرباح(والقواعد القانونية الالزمة للتطبيق وأثر ذلك على حرية إختيار املمارسات احملاسبية 
  -:وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

ينتج عنها  عمل على ختفيض التقديرات احملاسبية، أي أن عملية التطبيق IFRSيف بداية التطبيق مت التوصل إىل أن تطبيق  -1
يؤدي إىل زيادة التقديرات احملاسبية، إال أن  IFRSمعلومات حماسبية أفضل، إال أن النتيجة النهائية أشارت إىل أن تطبيق 

قد وفرت معلومات إضافية تؤدي إىل حتسني التقارير املالية، إال أا مسحت بقدر أكرب من  IFRSاألسس احملاسبية للـ 
 .التالعب

 .فكلما كانت الشركة أكرب كلما كان التبين يف وقت مبكر IFRSعلى عملية التبين اللـ  حجم الشركة يؤثر -2
أكثر عرضه من الشركات الصغرية إلستخدام اخليارات احملاسبية اليت تقلل األرباح  IFRSالشركات الكبرية اليت تقوم بتطبيق  -3

 .املعلنة
 .عبء الضرييبإن حجم الشركة له تأثري على إدارة األرباح دف ختفيض ال -4
كلما زادت الرافعة املالية كلما زادت القيود على منح القروض هلذه الشركة، ويف هذه احلالة فإن املديرين يكون لديهم حافز   -5

 .للقيام باملزيد من عمليات التالعب يف األرباح لتجنب مثل هذه القيود
روع دولية وهناك حقوق للمتعاملني يف اخلارج، فإن هذا حيد إدارة األرباح ترتبط حبماية املستثمرين، فإذا كانت الشركة هلا ف -6

من سيطرة األطراف الداخلية وبالتايل ختفيف حوافز إدارة األرباح، ألنه يصبح من الصعب إخفاء عمليات إدارة األرباح عن 
 .األطراف اخلارجية

ضعيفة وبني عمليات إدارة األرباح، حيث أنه توجد عالقة عكسية بني النظم القانونية املطبقة يف البلد سواء كانت قوية أو  -7
 . كلما كانت النظم القانونية ضعيفةكلما زادت عمليات إدارة األرباح
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وحـده  IFRSعلى إدارة األرباح، أن اإللتزام بتطبيـق  وأثرها  IFRSترى الباحثة أنه وفقاً لتجربة اإلحتاد األورويب يف تبين 
طة بالدولة متغريات أخرى مؤثرة مرتبطة باملنشأة مثل حجمها، والرافعة املالية، ومتغريات مرتباليؤثر على إدارة األرباح، بل أن هناك 

  .، والنظم القانونية املتبعةياخلارج مثل فرص اإلستثمار
 (Titas,2012)جتربة اهلند  2/7/1/2

يـرتبط   IFRSعداد التقارير املاليـة  يتمثل هدف هذه الدراسة يف دراسة ما إذا كان تبين الشركات اهلندية للمعايري الدولية إل
ولتحقيق هذا . IFRSبتخفيض مستوى إدارة األرباح ، وان األرباح املفصح عنها ستكون أفضل من حالة عدم تبين الشركات للـ 

  :صياغة الفرض التايل متاهلدف 
سوف ينخفض فيها احتمال قيامهـا   IFRSة اليت تتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالي املسجلة بالبورصة الشركات اهلندية

  .local GAAPبإدارة األرباح باملقارنة بالشركات اليت تتبىن املعايري احمللية 
سوق بومباى لتداول  يفمسجلة ) بنوك ومؤسسات املالية( شركة قطاع خاص  67اعتمدت الدراسة على عينة تتكون من وقد 

كمؤشر عن وجود ] DA[وقد مت استخدام االستحقاقات االختيارية املطلقة . 2010ية ، وذلك عن السنة املالBSE األوراق املالية 
  .املعدل  Jonesممارسات إدارة االرباح وحسبت باستخدام منوذج 

  -:وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية
وقد يرجع ذلك لعدة , الدراسة يؤدى إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح وذلك على عكس ما كان متوقع من  IFRSإن تطبيق  .1

احملاسبة عن القيمة العادلة  يفأحد أهم تلك املشاكل يتمثل  املنشات، يفومدى جناحه   IFRSمشاكل ترتبط بتطبيق  أو أسباب
، كـبرياً  اختالفـا فإن النتائج قد ختتلف  وبالتايلمناذج تقييم متعددة،  باستخدامحيث يتم تقدير القيمة العادلة   IFRS ظل  يف

 .ختدم أغراضهم اخلاصة اليتالقيم  استخدامميكن للمديرين  وبالتايل
بعـض   يففعلى الرغم من أن معايري احملاسبة قـد تفيـد    ،على املعايري احملاسبية عند دراسة إدارة األرباح االعتمادال يكفى جمرد  .2

متتلك معايري حماسبية ذات جودة  اليترورة أن البالد احلاالت إلحكام الرقابة على إدارة األرباح واحلد منها، فإن هذا ال يعىن بالض
 جتارب الشركات األملانيـة فقد أظهرت بعض ااألرباح، مرتفعة ستكون تقاريرها املالية ذات جودة مرتفعة أيضاً، ومنخفضة إدارة 

حالـة مـا إذا مت مرجعتـها     يفك طبقت املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اخنفضت فيها ممارسات إدارة األرباح لكن ذل اليت
بواسطة إحدى شركات املراجعة األربعة الكربى، مما يوضح أن التطبيق اجليد للمعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة ال يعـىن    

 .بالضرورة زيادة جودة املعلومات احملاسبية

ادها على أكثر من منوذج للتقييم هي اليت تؤدي إىل زيادة ترى الباحثة أنه بتحليل نتائج جتربة اهلند يتضح أن القيمة العادلة وإعتم
ممارسات إدارة األرباح، إال أن جودة عملية املراجعة، ومراجعة الشركة من خالل أحد مكاتب املراجعة الكبار خيفض من عملية إدارة 

 .األرباح
  (Wanqing, 2014)جتربة بريطانيا  2/7/1/3

على إدارة األرباح يف املؤسسـات   IFRSين تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية هدفت هذه الدراسة إىل إختبار أثر تب
، وقد مت استخدام املستحقات اإلختيارية لقيـاس  2010حىت  2003اخلاصة غري املسجلة بالبورصة يف بريطانيا وذلك عن الفترة من 
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على جودة املراجعة وعلى  IFRSا إختربت هذه الدراسة أثر تطبيق املعدل، كم  Jonesمستوى إدارة األرباح إعتماداً على منوذج 
  .حجم الشركة

  -:وقد أظهرت النتائج أن 

ال يؤدي إىل إىل ختفيض مستويات إدارة األرباح، حيث زادت عمليات إدارة األرباح بعد تبين املعايري اجلديدة  IFRSتطبيق  -1
 .يف بريطانيا 

 تعمل على تقييد ممارسات إدارة األرباح، بل زادت مسـتويات إدارة األربـاح، نتيجـة    عملية املراجعة ذات اجلودة العالية ال -2
 .على حماسبة القيمة العادلة واملراجعة كانت تتم يف ضوء ذلك IFRSإعتماد 

 .ألرباحكلما زادت عمليات إدارة ا (IFRS)كلما زاد حجم املنشأة اليت تتبىن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -3
  

يؤدي إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح واليقيد هذه املمارسات ارتفاع  IFRSترى الباحثة أن جتربة بريطانيا أثبتت أن تطبيق 
مستوى جودة عملية املراجعة وهذا عكس جتربة اهلند اليت أثبتت نتائجها أن جودة عملية املراجعة تؤدي إىل ختفيض ممارسـات إدارة  

، مما يدل على أن كل دولة هلا ظروفها السياسية واإلقتصادية الـيت تـؤثر علـى     IFRSشركات اليت تتبىن تطبيق الـاألرباح يف ال
  . النتائج
  فيها على احلد من إدارة األرباح IFRSجتارب الدول اليت أثر تطبيق  2/7/2

  إدارة األرباح؟ إىل احلد من ممارسات IFRSهل يؤدي تطبيق لإلجابة عن التساؤل البحثي السابع وهو 
  -:تستعرض الباحثة جتارب هذه الدول وذلك على النحو التايل

  (Chunhui et al,2011)جتربة الصني  2/7/2/1
ـ    IFRSهل تطبيق هو فإن التساؤل اخلاص ذه الدراسة  IFRSحتليل تبىن الصني ملعايري  عند يف  اًميكن أن تكـون مالئم
بشكل أكرب من األسواق احلـرة  ) ظلها يفتعمل الشركات  القوميوجد خطة على املستوى موجهه حكومياً حبيث ت(املقيدة  األسواق

تتبـع سياسـة    -على عكس معظم الدول املتقدمـة   - كأحد الدول النامية حيث أن الصني؛ )حتكمها آليات السوق اليت األسواق(
  .ظم حكومياًالسوق من من خاللاالقتصاد الكلي القائم على القواعد،

على جودة احملاسبة يف الصني هلا أمهية خاصة؛ نظرأ الحتالل القيمة السوقية لألسـهم املتداولـة يف    IFRSة تأثري دراسإن   
، ونظراً ألن السوق كان أكرب وأسرع منواً من األسـواق  األمريكيةثاين أكرب سوق يف العامل بعد الواليات املتحدة  2007الصني لعام 

  .سبة للمستثمرين يف مجيع أحناء العاملالناشئة ازدادت أمهية الصني بالن
  -:األسباب التالية للصني إىل IFRSوترجع مالئمة  

 .تأثريها املباشر على مقارنة التقارير املالية اليت تعترب حيوية للمستثمرين -1
حسني جودة التقارير نتيجة لزيادة التركيز على القطاع اخلاص واألمهية املتزايدة لرأس املال، ضغط هذا على احلكومة الصينية لت -2

 .املالية
 .إن حتسني معايري التقارير املالية ضروري للعديد من البلدان لتطوير أسواق رأس املال -3
تتبع الصني تغيري هائل جتاه املنظمات اليت تعمل وفقاً لألسواق احلرة، وهذا جيعل النظم احملاسبية املصممة وفقاً لألسواق املوجهة  -4

للهيكل الرأمسايل، لذلك قامت الصني بتغيريات هائلة على األنظمة احملاسبية اخلاصة ا، وذلك جلـذب  حكوميا غري كافية متاماً 
 .اإلستثمارات األجنبية وحتقيق النمو االقتصادي
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 .IFRSأصبحت معايري احملاسبة الصينية متقاربة بشكل جوهري مع  2006يف عام  -5
  

 حتسني جودة املعلومات احملاسبية وذلك من خـالل ختفـيض إدارة   يؤدي إىل IFRSوقد توصلت هذه الدراسة إىل أن تطبيق 
، وذلـك  )قدرة املعلومات احملاسبية مثل صايف الربح على شرح التغيري يف سعر السهم أو عائد السهم(األرباح، وزيادة القيمة املالئمة 

تـوفري بيانـات   . لدولية، إخنفاض تكاليف رأس املالمن خالل حتسني جودة التقارير املالية، زيادة كفاءة أسواق رأس املال الوطنية وا
يف الصني واجه جمموعة من التحديات هي احلاجـة   IFRSمالية عالية اجلودة، زيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية، إال أن تطبيق 

مع إحتياجـات   IFRS، كما أنه ال تتناسب IFRSإىل توفري معلومات زائدة عن احلاجة بسبب متطلبات اإلفصاح اإلضافية للـ 
الصني وبعض الدول النامية األخرى حيث تؤدي إىل ارتفاع التكاليف نتيجة زيادة التعقيد، باإلضافة إىل ذلك فإن بعض الدول غـري  

  .IFRSالناطقة باللغة اإلجنليزية مثل الصني جتد صعوبه يف تطبيق 
ة األرباح أبرزت مزايا التطبيق وحتدياته بالنسبة للصني اليت وأثرها على إدار IFRSترى الباحثة أن التجربة الصينية يف تطبيق ال

من مميزات جتربة الصـني، وحماولـة    IFRSتعترب أحد الدول النامية، وبالتايل ميكن إستفادة باقي الدول النامية اليت تسعى إىل تطبيق 
  .التغلب على حتديات التطبيق

 (Antonio et al,2011)جتربة إيطاليا  2/7/2/2
أكثـر فعاليـة يف   ) من حيث مدى استقالل الس، وجودة جلنة املراجعة(هذه التجربة دراسة ما إذا كان جملس اإلدارة  تناولت

للمعايري الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة     ) املسجلة ببورصة ميالنو(احلد من ممارسات إدارة األرباح بعد تبين الشركات اإليطالية 
IFRS.  

إىل أنه اليزال استقالل جملس اإلدارة وجلان املراجعة يلعبا دور هام يف احلـد مـن ممارسـات إدارة     وقد توصلت هذه الدراسة
مبثابة وسيط للعالقة بني خصائص جملس اإلدارة وإدارة األرباح مما جيعـل العالقـة    IFRSحيث تعترب . IFRSاألرباح بعد تطبيق 
  .السلبية بينهما أقوى

واليت جتعل من  IFRSة وجلنة املراجعة إىل مستوى أعلى من اإلفصاح والشفافية اليت تتسم ا ويرجع حتسني فعالية جملس اإلدار
  .السهل على املديرين املستقلني وجلان املراجعة مراقبة السياسات احملاسبية املطبقة من قبل الشركة

جعة مستقلة عنه تعترب آليتان هامتان من آليات وفقاً لتجربة إيطاليا ترى الباحثة أن استقالل جملس اإلدارة، ووجود جلنة مرا     
وبالتايل فإنه البد من . IFRSحوكمة الشركات، أثرا على ختفيض ممارسات إدارة األرباح يف الشركات اإليطالية اليت تبنت تطبيق 

  . تطبيق باقي آليات حوكمة الشركات
  (Panagiotis et al,2013)جتربة اليونان  2/7/2/3

 101ثر تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية علة جودة األرباح احملاسبية يف اليونان ومتثلـت العينـة يف   تناولت الدراسة أ
، )2004حىت  2001(، وقد مت تقسيم الفترة من 2008حىت  2001شركة مسجلة ببورصة األوراق املالية بأثينا خالل الفترة من 

  -:ة للنتائج التاليةوقد توصلت هذه الدراس) 2008حىت  2005(
حيد من ممارسة إدارة األرباح، كما يؤدي إىل زيادة القيمـة املالئمـة    IFRSإن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -1

 .للمعلومات احملاسبية، ويزيد من جودة اإلفصاح احملاسيب للمعلومات وبالتايل حتسني جودة األرباح احملاسبية
 .دي إىل حتسني جودة املعلومات احملاسبية وكذلك حتسني جودة عملية املراجعةيؤ IFRSإن تطبيق  -2
واليت مت مراجعتها من قبل أحد مكاتب املراجعة األربعة الكربى، ميكـن   IFRSإن جودة املعلومات احملاسبية املعدة بواسطة  -3

 .املتعارف عليهامعايري احملاسبة  اإلعتماد عليها مقارنة باملعلومات احملاسبية املعدة بواسطة
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هو الذي يؤدي إىل حتسني جـودة املراجعـة     IFRSوفقاً لتجربة اليونان ترى الباحثة أن نتائج الدراسة أشارت إىل أن تطبيق 
، وقد يكون هذا بسبب توفري مستوى أعلى من اإلفصاح والشفافية عند تطبيـق  شارت معظم الدراسات السابقةوليس العكس كما أ

IFRS ا تتطلب مستوى عايل من اإلفصاحات اإلضافيةوذلك أل.  
 (Mariem et al, 2014)جتربة فرنسا   2/7/2/4

سعت هذه الدراسة إىل التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركات لتخفيض ممارسات إدارة األرباح بالنسبة للشركات الفرنسـية  
شركة فرنسـية مسـجلة    145ذلك من خالل عينة مكونة من و IFRSاليت سعت إىل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

  .بالبورصة
وقد أشارت هذه الدراسة إىل أن التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشـركات أدى إىل اخنفـاض مسـتويات إدارة األربـاح يف     

ـ  يس جملـس اإلدارة،  الشركات الفرنسية من خالل تشجيعها على تعيني مدراء مستقلني، وفصل مهام الرئيس التنفيذي عن مهام رئ
وتشكيل جلنة مراجعة، والكشف عن املزيد من املعلومات لتحسني شفافية اإلفصاحات وجذب املسامهني إىل األسواق املالية، باإلضافة 

حيـث   إىل إعتماد الربملان الفرنسي تطبيق قانون األمن املايل الذي يهدف إىل دعم وتعزيز األحكام القانونية املتعلقة بإدارة الشركات،
ينبع هذا القانون من قانون ساربرت أوكسلي، والذي يهدف إىل زيادة مسئوليات الرئيس التنفيذي، وتقوية نظام الرقابـة الداخليـة،   

  .وتقليل أو القضاء على تضارب املصاحل
  -:وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

ات إدارة األرباح، حيث أنه كلما زاد عدد أعضاء جملس اإلدارة، هناك عالقة عكسية بني حجم جملس اإلدارة وبني زيادة عملي -1
 .كلما كان هناك فرصة لوجود عدد كبري من اإلداريني ذوي اخلربة، الذين ميكن من خالهلم ختفيض مستويات إدارة األرباح

كلمـا إخنفضـت   كلما زادت درجة استقالل أعضاء جملس اإلدارة وكلما كان أعضاء جملس اإلدارة من خـارج املنشـأة،    -2
 .مستويات إدارة األرباح

على الرغم من أن اجلمع بني مهام الرئيس التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة له العديد من املزايا منها حتسني آداء الشركات إال أنه  -3
ات إدارة األربـاح،  يؤدي إىل حتقيق املزيد من عمليات إدارة األرباح، فالعالقة إجيابية بني إزدواجية جملس اإلدارة وزيادة ممارس

 . وسلبية بني اهليكل األحادي وزيادة ممارسات إدارة األرباح
إن وجود جلنة املراجعة اليت تتسم باإلستقالل والكفاءة واحلجم املناسب واإلجتماعات املستمرة بـني أعضـائها، يـؤدي إىل     -4

 .IFRSاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ختفيض مستويات إدارة األرباح، وذلك عند مراجعة القوائم املالية املعدة وفق
كلما زاد هيكل رأس املال يف حقوق امللكية، كلما اخنفضت مستويات إدارة األرباح، حيث يسعى جملس اإلدارة إىل احملافظـة   -5

 .على حقوق املسامهني
أعضاء جملس اإلدارة من املسامهني زادت  إذا إنفصلت امللكية عن اإلدارة إخنفضت مستويات إدارة األرباح، أما إذا كان بعض -6

 .مستويات إدارة األرباح
تـنخفض   IFRSـكلما زادت نسبة املؤسسات اإلستثمارية الكبرية يف رأس مال الشركة اليت مت إعداد قوائمها املالية وفقاً لل -7

عمليات إلدارة األربـاح يف   مستويات إدارة األرباح، وذلك ألن هذه املؤسسات تلجأ إىل بيع أسهمها إذا إكتشفت أن هناك
 .هذه الشركات
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 Family Ownershipإذا كان هيكل امللكية غري عائلي تنخفض مستويات إدارة األرباح، أما هيكل امللكيـة العـائلي    -8
Structure      فإن هذا يؤدي إىل زيادة مستويات إدارة األرباح، حيث تفسر هذه النتيجـة اسـتعداد األسـرة إلسـتخدام
 .خلية لتحقيق منافع خاصة ا على حساب املسامهنياملعلومات الدا

 .تنخفض مستويات إدارة األرباح إذا قام مبراجعة الشركة أحد مكاتب املراجعة الكبار -9
 

 IFRSوفقاً لتجربة فرنسا ترى الباحثة أن تطبيق آليات حوكمة الشركات بشكل جيد بالنسبة للشركات اليت قامـت بتـبين   
البد أن تتوافر بشركاا آليات قويـة    IFRSارة األرباح، والتايل فإن الدول اليت تسعى إىل تبين تطبيق أدى إىل ختفيض ممارسات إد

  .حلوكمة الشركات
  

  

 
 اخلالصة:  

خالل ظهـور جملـس معـايري     حىت األن، وذلك من 2006تناول البحث العديد من التغريات على معايري احملاسبة الدولية منذ 
  IASCبدالً من جملس معايري احملاسية الدوليـة   IFRSاليت أصدرت املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية   IASBاحملاسبة الدولية 

جديدة، وذلك سواء من خالل تعديل بعض املعايري أو إلغاء بعضها وإصدار معايري  IASالذي كان مسئوالً عم معايري احملاسبة الدولية 
دف أن يتم حكم املمارسات العملية للمهنة خارج احلود اإلقليمية، والوصول إىل لغة مشتركة تعمل على تسـهيل إنتقـال رؤوس   

  .األموال واخلدمات
، ومهنـة  جمموعة من الفرص والتحديات بالنسبة ملعدي القوائم املالية IFRSوكان لتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

يف IFRSاحملاسبة واال األكادميي، وذلك من خالل تناول جتربة الواليات املتحدة األمريكية، كما أن التحول من املعايري احمللية إىل 
بعض الدول مثل التشيك، رومانيا، إسرائيل، غانا، كان له بعض املميزات اليت ميكن اإلستفادة منها وبعض العيوب اليت ميكن التخلص 

  .ها أو التغلب عليهامن
وأثره على إدارة األرباح، فقد مت تناول مفهوم وأهداف وأساليب إدارة األرباح، باإلضـافة إىل تنـاول    IFRSأما عن تطبيق 

  IFRSالتبويب اخلاطئ لبنود القوائم املالية وأثره على إدارة األرباح،  باإلضافة إىل تناول أثر التطبيق التطوعي والتطبيق اإللزامي للـ
  .على إدارة األرباح أو احلد منها 

علـى   IFRSوأثره على إدارة األرباح فتناول البحث جمموعتني من الدول اليت أثر فيها تطبيق  IFRSأما عن عالقة تطبيق  
دول ( على زيادة ممارسات إدارة األرباح، وذلك من خالل جتاربIFRSإدارة األرباح، اموعة األوىل من خالل تناول أثر تطبيق 

على احلد من ممارسات إدارة األرباح وذلك مـن خـالل    IFRS، باإلضافة إىل تناول أثر تطبيق )اإلحتاد األورويب، اهلند، بريطانيا
  ).الصني، إيطاليا، اليونان، فرنسا(جتارب 
 بعد استعراض حمتويات البحث خلصت الباحثة للنتائج التالية :النتائج:-  

، وحيث أن هناك أربعة استرتيجيات للتحول إىل IFRSبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية تتجه دول العامل إىل تبين تط .1
، التقارب املدروس Endorsement، املصادقة   Convergence، التقاربAdoptinومها التبين  IFRSتطبيق 

Condorsement ا وبالتايل على كل دولة اختيار اإلستراتيجية وكل استراتيجية من هذه اإلستراتيجيات هلا مزاياها وعيو
 .اليت تراها مناسبة لظروفها السياسية واالقتصادية
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حىت األن ، وبالتايل  2006هناك جمموعة من التغريات والتعديالت واإلضافات اليت متت على معايري احملاسبة الدولية منذ عام  .2
 . IFRSجيب اإلملام ا من قبل الدول اليت تسعى إىل تبين تطبيق 

إىل تناول جمموعة من الفرص املتعلقة بتطبيق  SECميكن اإلستفادة من جتربة الواليات املتحدة األمريكية، حيث أشارت  .3
IFRS ،فالفرص بالنسبة ملعدي القوائم املالية تتمثل يف متثيل العمليات االقتصادية بعدالة، حتقيق متطلبات اإلفصاح الشامل ،

عديالت حماسبية نتيجة إلستخدام جمموعة واحدة من املعايري، املساعدة يف إختاذ قرارات أكثر القضاء على احلاجة إلجراء ت
، حتسني التفاعل بني فريق  IFRSفعالية، أما الفرص بالنسبة ملهنة احملاسبة فتتمثل يف اإلستعانه باخلرباء اإلستشاريني يف جمال 

ي من خالل حتقيق الفرص يف العديد من ااالت احملاسبية مثل جمال عمل مراجعة احلسابات، وكذلك الفرص يف اال األكادمي
 .احملاسبة املالية وجمال املراجعة وجمال احملاسبة اإلدارية وجمال حماسبة الضرائب، وجمال نظم املعلومات احملاسبية

  

لتغلب عليها من قبل الدول ترى الباحثة أنه البد من ا IFRSجمموعة من التحديات اليت تتعلق بتطبيق  SECكما تناولت 
اليت تسعى للتطبيق، تتمثل يف حتديات تتعلق مبعدي القوائم املالية تتمثل يف عدم القبول من قبل اإلدارة، ارتفاع تكاليف 
التحويل، زيادة الوقت املستغرق يف عملية التحول، عدم توافر املوظفني ذوي الكفاءة، التغيري يف نظم املعلومات، باإلضافة 

التحديات املتعلقة مبهنة احملاسبة وتتمثل يف عدم توافر املهنيني ذوي اخلربة واملتعلمني بكفاءة، ومشكلة استخدام احلكم إىل 
، والقيمة العادلة املعتمدة على احلكم الشخصي، باإلضافة إىل التحديات اليت  IFRSالشخصي من قبل اإلدارة عند تطبيق 

  .IFRSة واخلربة احملدودة من قبل األكادمييني، وقلة املناهج اليت حتتوي على معرفة بالـتتعلق باال األكادميي مثل املعرف
من أسرع التجارب يف التطبيق وكان السبب يف ذلك الضغوط اليت مارسها البنك  IFRSتعترب جتربة غانا يف جمال تطبيق  .4

  .لعيد من الصعوباتالدويل، وعلى الرغم من أا حققت العديد من املزايا إال أا واجهت با
، فقد قامت بإعداد قوائمها املالية وفقاً  IFRSميكن اإلستفادة من جتربة التشيك عند إعداد قوائمها املالية وفقاً للـ .5

مرة، وبالتايل استطاعت الوقوف على مميزات وعيوب التحول إىل تطبيق   IFRSللمعايري التشيكية مرة ووفقاً للـ
IFRS اً بالنسبة للدول اليت سوف تعمل على تطبيق وميكن تطبيق ذلك مبدئيIFRS. 

منوذجاً للدول اليت استطاعت أن تتغلب على الظروف السياسية واإلقتصادية اليت  IFRSتعترب جتربة رومانيا يف جمال تطبيق  .6
 .مرت ا خالل فترة زمنية قصرية

ند القيام بعملية التبين بسبب إخنفاض املوارد واجهت العديد من املشاكل ع IFRSأما التجربة النيجريية يف جمال تطبيق  .7
املالية املتاحة الالزمة للتنفيذ، باإلضافة إىل ضعف نظم التعليم والتدريب احملاسيب، مما تطلب بذل جهود كبرية لضمان جناح 

 .باملقررات اجلامعية  IFRSمنها إدراج  IFRSعملية التحول إىل 
سمى التبويب اخلاطئ لبنود القوائم املالية يصعب على املراجعني إكتشافه ألنه ظهر مدخل حديث نسبياً إلدارة األرباح ي .8

 .اليؤثر على نتائج األعمال أو على املركز املايل 
 -:فيها على زيادة ممارسات إدارة األرباح يتضح أن  IFRSمن خالل تناول جتارب الدول اليت أثر تطبيق  .9

  جتربة دول اإلحتاد األورويب أثبتت أن تبينIFRS  وحده ال يؤثر على إدارة األرباح، بل أن هناك عوامل أخرى ترتبط
 .باملنشأة مثل حجمها والرافعة املالية، ومتغريات مرتبطة بالدولة مثل فرص اإلستثمار يف اخلارج، والنظم القانونية املطبقة
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  جتربة اهلند أثبتت أن اعتماد تطبيقIFRS كثر من منوذج للتقييم هي اليت تؤدي إىل على القيمة العادلة واليت تعتمد على أ
زيادة ممارسات إدارة األرباح،إال أن جودة عملية املراجعة، ومراجعة الشركة من خالل أحد مكاتب املراجعة الكبار خيفض 

 .من عملية إدارة األرباح
  جتربة بريطانيا أثبتت أن تطبيقIFRS  املمارسات ارتفاع مسـتوى  يؤدي إىل زيادة ممارسات إدارة األرباح واليقيد هذه

جودة عملية املراجعة وهذا عكس جتربة اهلند اليت أثبتت نتائجها أن جودة عملية املراجعة تؤدي إىل ختفيض ممارسات إدارة 
، مما يدل على أن كل دولة هلا ظروفها السياسية واإلقتصادية اليت تؤثر  IFRSاألرباح يف الشركات اليت تتبىن تطبيق الـ

 . جعلى النتائ
  -:ن ممارسات إدارة األرباح يتضح أنفيها على احلد م IFRSمن خالل تناول جتارب الدول اليت أثر تطبيق  .10
   جتربة الصني أبرزت مزايا التطبيق وحتدياته بالنسبة للصني اليت تعترب أحد الدول النامية، وبالتايل ميكن إستفادة باقي الـدول

 .زات جتربة الصني، وحماولة التغلب على حتديات التطبيقمن ممي IFRSالنامية اليت تسعى إىل تطبيق 
     جتربة إيطاليا أشارت إىل أن استقالل جملس اإلدارة، ووجود جلنة مراجعة مستقلة عنه تعترب آليتان هامتـان مـن آليـات

 . IFRSحوكمة الشركات، أثرا على ختفيض ممارسات إدارة األرباح يف الشركات اإليطالية اليت تبنت تطبيق 
 ربة اليونان أشارت نتائج الدراسة فيها إىل أن تطبيق جتIFRS    هو الذي يؤدي إىل حتسني جودة املراجعة وذلك بسـبب

 .IFRSتوفري مستوى أعلى من اإلفصاح والشفافية عند تطبيق 
  جتربة فرنسا توصلت إىل أن تطبيق آليات حوكمة الشركات بشكل جيد بالنسبة للشركات اليت قامت بتبينIFRS دى أ

 .إىل ختفيض ممارسات إدارة األرباح
 

 يف ضوء نتائج البحث، توصي الباحثة باأليت :التوصيات:-  
سواء كانت متقدمة أو نامية، فالبد من أن تبدأ بتطوير مناهج التعليم ا سواء  IFRSبالنسبة للدول اليت تسعى إىل تطبيق  -1

تغلب على التحديات املتعلقة بعدم توافر املتعلمني بكفاءة كيفية يف مرحلة البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه وذلك لل
 .IFRSتطبيق 

، وذلك بالنسبة للدول اليت تسعى للتحول، )الدراسة(تدرجييا، من خالل مدخل املصادقة  IFRSالبد أن يتم التحول لتطبيق  -2
 .رتبطة بالتحولقد يؤدي إىل العديد من املشاكل والتحديات امل IFRSألن التبين الكامل لتطبيق 

، وحماولة توفري التكاليف الالزمة لذلك من  IFRSتدريب احملاسبني واملراجعني على كيفية إعداد القوائم املالية وفقاً للـ  -3
 .خالل إعتماده يف املوازنة العامة للدولة

 . IFRSاملالية ضرورة تعديل القوانني واللوائح يف كل دولة لكي تتمشي مع املعايري الدولية إلعداد التقارير -4
إصدار القوانني اليت تتعلق حبماية املستثمرين ومحاية أصحاب املصاحل، من عمليات القيام بإدارة األرباح اليت يصعب إكتشافها  -5

 .من قبل املراجعني
والذي صدر لوضع تعريف دقيق لدراسة القيمة العادلة وكيفية اإلفصاح عنها يف مجيع  IFRS 13البد من دراسة معيار  -6

 .تقارير املالية والدولية، وذلك للتأكد من عدم قيام اإلدارة باستغالل القيمة العادلة للقيام بعمليات إدارة األرباحال
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ألن هذا سوف يؤدي إىل  IFRSالبد من تطبيق آليات حوكمة الشركات بشكل جيد بالنسبة للشركات اليت قامت بتبين  -7
 .ختفيض ممارسات إدارة األرباح

 ليةاألحباث املستقب: 
إجراء املزيد من الدراسات اليت تتعلق مبشاكل القيمة العادلة وأثرها على إدارة األرباح، ودور املراجع يف كيفية مراجعة  -1

 .القيمة العادلة اليت تعتمد على أكثر من منوذج للتقييم
 .IFRSبىن تطبيق إجراء املزيد من األحباث حول دور حوكمة لشركات يف احلد من إدارة األرباح للشركات اليت تت -2
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Management earnings under international accounting standards compared to national 

accounting standards  
 

)*(&)**( 
 

  
 

   و وطنيـة  أيهدف هذا البحث إلى دراسة أثر اختالف نوع المعايير المحاسبية المطبقة فيما إذا كانت دوليـة
على مستوى ممارسة الشركات إلدارة األرباح، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة مـن الشـركات الصـناعية    

، ولغـرض تحقيـق أهـداف    )2013-2009(المالية عن الفترة مـن  المدرجة في سوقي الكويت والسعودية لألوراق 
ن على نموذج جونز المعدل لقياس إدارة األرباح، ومن ثم استخدمت الدراسـة اسـلوب تحليـل    االدراسة اعتمد الباحث

االنحدار الختبار اثر نوع المعايير المحاسبية المطبقة على مستوى ممارسة الشركات إلدارة األرباح، وقـد توصـلت   
  :الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

مارست الشركات الصناعية المدرجة في سوقي الكويت والسعودية لألوراق المالية إدارة األرباح خالل الفتـرة  . 1
  .2013 -2009الممتدة بين عامي 

الربـاح  توصلت الدراسة إلى ان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى زيادة مسـتوى ممارسـة ادارة ا  . 2
  .مقارنة بالمعايير المحاسبية الوطنية

   

 المعايير المحاسبية الدولية، المعايير المحاسبية الوطنية، إدارة االرباح، المستحقات االختيارية. 
Abstract : This research aims to study the effect of accounting standards type -whether 
international or national- on the level of earnings management practice, this study has been applied 
on a sample of industrial companies listed on the Kuwait and Saudi Arabia Stock Exchange for the 
period (2009-2013) , In order to  achieve this objective the researcher use the Modified Jones 
Model (1995) to measure earning  management,  After that we used the regression analysis To 
study the effect of accounting standards type on the level of earnings management practice, The 
result of the study indicated : 
1-The industrial companies listed on Kuwait and Saudi Stock Exchange was practice the earning 
management manners for the period (2009-2011). 
2- The study concluded that the application of international accounting standards will lead to 
increase the level earnings management practice compared to national accounting standards. 
 
Keywords : International accounting standards, national accounting standards, Earnings 
Management, Discretionary Accrual. 
 

 
 

فرضت التطورات االقتصادية املعاصرة اليت طرأت على منظمات األعمال ضرورة إصدار معايري حماسبية تكـون مبثابـة قـانون    
تسترشد به اإلدارة عند إعدادها للقوائم املالية، مبا يضمن الشفافية والرتاهة يف تلك القوائم، األمر الذي نتج عنه ظهور نـوعني مـن   

  .ية مها املعايري احملاسبية الدولية واملعايري احملاسبية الوطنيةاملعايري احملاسب
نوعني من املعايري احملاسبية على اآلخر، وذلك نظراً الوقد اختلفت اآلراء والدراسات وتعارضت حول أفضلية تطبيق احد هذين 

  الزمنية موضع التطبيق من ناحية أخرى، فضالً عن الختالف البيئة االقتصادية اليت مت تطبيق الدراسة عليها من ناحية، واختالف الفترة 
____________________________________________ 
eMail :   (*) : halawet.alroh@windowslive.com &  (**): razali30@hotmail.com  
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  .اختالف اجلانب الذي متت املقارنة عليه بني هذين النوعني من املعايري
وفرها املعايري احملاسبية أحد اجلوانب اهلامة اليت البد من تناوهلا باملقارنة للحكم على افضلية تطبيـق املعـايري   وتعترب املرونة اليت ت

والسؤال الذي . احملاسبية الدولية أو الوطنية، وذلك لكوا الثغرة االساسية اليت تنفذ االدارة من خالهلا ملمارسة اساليب إدارة االرباح
  ؟هل خيتلف مستوى ممارسة إدارة االرباح يف حال تطبيق املعايري احملاسبية الدولية عن الوطنية :ابة عليه هوحياول هذا البحث االج

 تتجلى أمهية البحث يف جانبني مها:  أمهية البحث:  
ذا كانت دوليـة أو  يكتسب هذا البحث أمهيته العلمية من تناوله ألثر نوع املعايري احملاسبية املطبقة فيما إ: األمهية العلمية : أوالً

، الذي يعد من القضايا البحثية احلديثة اليت لقيت اهتمام كبري من جانب املنظمـات املهنيـة   األرباحوطنية على مستوى ممارسة إدارة 
  .والباحثني خالل السنوات القليلة املاضية

البيئات االقتصادية اليت اجريت عليها الدراسات الدراسة على بيئة اقتصادية ختتلف طبيعتها عن  طبقتأا  :األمهية العملية: ثانياً
  .السابقة يف هذا اال، و املتمثلة بسوقني عربيني مها سوق الكويت والسوق السعودي

 يتمثل اهلدف الرئيسي للبحث يف دراسة اثر اختالف نوع املعايري احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دولية أو وطنية  :أهداف البحث
رسة الشركات إلدارة األرباح يف سوقي الكويت والسعودية لألوراق املالية، ويرتبط ذا اهلدف حتقيق األهداف على مستوى مما

  :الفرعية التالية
  .يف الشركات حمل الدراسة األرباحقياس ممارسة إدارة  :أوالً
  .مستوى ممارسة الشركات إلدارة األرباحبيان أثر نوع املعايري احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دولية أو وطنية على  :ثانياً

 اصبحت املرونة اليت توفرها املعايري احملاسبية الوطنية منها والدولية أمراً طبيعياً تقبل به مجيع اجلهات املنظمة ملهنة  :مشكلة البحث
املختلفة احمليطة بالشركات،  احملاسبة، وضرورة البد منها إلعداد قوائم مالية ذات جودة عالية، الن جتاهلها يعين جتاهل الظروف

إال أن تلك املرونة باملعايري تعترب مبثابة الثغرة اليت تنفذ االدارة من خالهلا ملمارسة أساليب إدارة االرباح، والسؤال الذي يطرح 
  .هل خيتلف مستوى ممارسة الشركات إلدارة األرباح يف حال تطبيقها للمعايري الدولية عن املعايري الوطنية: هنا

  :وبناء عليه تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤالت التالية 

  اليت تطبق املعايري احملاسبية إدارة األرباح؟ الشركاتهل متارس  :أوالً
  احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دولية أو وطنية على مستوى ممارسة إدارة األرباح؟ املعايريهل يوجد أثر لنوع  :ثانياً

 وأهدافها، ميكن صياغة الفروض على الشكل التايل الدراسةانطالقاً من مشكلة  :فرضيات البحث:  
  .اليت تطبق املعايري احملاسبية إدارة األرباح الشركاتال متارس  :أوالً
إدارة  لنوع املعايري احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دولية أو وطنية على مسـتوى ممارسـة   احصائيةال يوجد أثر ذو داللة  :ثانياً

  .األرباح
 املدرجة يف سوقي السعودية والكويت  الصناعية املسامهة يتكون جمتمع الدراسة من كافة الشركات :عينة البحث جمتمع و

  :، أما عينة الدراسة فتشتمل على مجيع الشركات اليت حتقق الشروط التالية2013لألوراق املالية حىت اية عام 
 2013- 2009 (بني عامي ر الفترة املمتدة أن تكون مدرجة يف السوق على مدا( . 
  ست سنوات متتالية كة عنتوفر بيانات للشر. 
 من كل عام 31/12أن تنتهي سنتها املالية يف.  
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ا للقطاع الصناعي، اىل أن طبيعة النشاط الصناعي ترتبط بتوفر فرص أكرب أمام الشركات إلدارة سبب اختيارمه ثانالباحعزو يو  
يف ذلك على املرونة اليت متنحها املعايري احملاسبية إلدارة الشركة، وذلك من خالل القدرة على االختيار بـني بـدائل    معتمدةأرباحها، 

املعاجلات احملاسبية لبعض البنود، مثل طرق تقييم املخزون السلعي وطرق اإلهتالك لألصول الثابتة وغريها، حيث أن أمهية هذه البنود 
 . ها ىف القطاعات األخرى نظرا لضخامة االستثمار يف املخزون وتنوع األصول الثابتة فيهاتزداد يف قطاع الصناعة عن

 متّ مجع البيانات األساسية من خالل القوائم والتقارير املالية للشركات موضع الدراسة :أسلوب مجع البيانات. 
 لى جمموعة من األساليب اإلحصائية باستخدام متّ حتليل البيانات واختبار صحة الفروض باالعتماد ع :أسلوب حتليل البيانات

  :ومتثلت هذه األساليب باآليت )SPSS( برنامج
 منوذج جونز املعدل لقياس إدارة األرباح. 
 على مستوى ممارسة إدارة األرباح املطبقة سلوب حتليل االحندار لدراسة أثر اختالف نوع املعايري احملاسبيةا.  

 حتقيق أهداف البحث واختبار فرضياته على املنهجية التاليةيف  ثانالباحاعتمد  :منهجية البحث:  
على املنهج االستقرائي، وذلك باالستفادة من املراجع العربيـة واألجنبيـة واملقـاالت     انالباحث اعتمد: اجلانب النظري :أوالً

  .والدوريات احملكمة والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة
واملتمثل بإجراء دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية املدرجة يف سوقي الكويت والسعودية لـألوراق  : اجلانب العملي :ثانياً

ى املالية، لقياس إدارة األرباح باستخدام منوذج جونز املعدل، ومن مث معرفة اثر اختالف نوع املعايري فيما إذا كانت دولية أو وطنية عل
  .، و من مث حتليل النتائج اإلحصائيةspssحندار باستخدام برنامج مستوى إدارة األرباح باستخدام معادلة ا

 استناداً إىل مشكلة البحث وفرضياته، ميكن صياغة منوذج البحث على الشكل التايل :منوذج البحث:  
  البحث منوذج ) 1(الشكل رقم 

         

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
 

 نوع املعايري احملاسبية املطبقة
 معايري حماسبية دولية -
  معايري حماسبية وطنية -

 
 مستوى ممارسة إدارة األرباح

 
 

 املتغري املستقل

 املتغري التابع

 
 

 .حجم الشركة -
 .نسبة ديون طويلة االجل حلقوق امللكية -
 .التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية -
 .ى األصولالعائد عل -

 املتغريات الضابطة
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 مت إجراء الدراسة يف إطار احملددات التالية :حدود البحث: 
شركة صناعية مدرجة يف سوق  13شركة صناعية مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية، و 11اقتصر البحث على  :أوالً

  ).2013-2009(السعودية لألوراق املالية عن الفترة املمتدة بني عامي 
ت أخرى و يف فترات زمنية نتائج الدراسة حمدودة مبجتمع الدراسة وعينة الدراسة، ومن احملتمل عدم انطباقها على شركا :ثانياً

  .أخرى
الوطنية هلا، يف حال اعتماد تلك الدول على املبادئ  تطبقها بعض الدول مبثابة املعايريمت اعتبار املبادئ احملاسبية االمريكية اليت  :ثالثاً

  .احملاسبية االمريكية كبديل عن املعايري الوطنية
  

 
نتاجاً للتفاعل بني البيئة واحملاسبة، فهي ليست كقوانني الفيزياء تستنتج من االكتشافات، بل يتم تطويرهـا   احملاسبية املعايري تعترب

  :يلي تناول الهم جوانب هذا املوضوع وفيما، 1بواسطة املهنيني واملعنيني يف هذا اال
I. مفهوم معايري احملاسبة:  

ة األداء االقتصادي واملايل وعصب احلياة للمنشآت االقتصادية واخلدمية، فهي أداة لضبط االعمـال  مبثابة مرآ احملاسبةتعترب مهنة 
نتاج التقارير املالية، وقد تنبهت معظم دول العامل إىل أمهية هذه املهنة فسـارعت إىل تنظيمهـا   إلاملالية للمنشآت بأنواعها املختلفة و

على وضع مفاهيم لتفسري كل أمر أو قياسه بنفس الطريقة أو املقياس وتطور ذلك إىل ظهـور   والعناية ا، وعمل املهتمون ذا اال 
  .2ةيحملاسبااملعايري 

حلقة الوصل ما بني األهداف واملفاهيم النظرية للمحاسبة وبني التطبيقات احملاسبية من ناحيـة أخـرى،    احملاسبيةومتثل املعايري 
واملعاجلات احملاسبية ملختلف العمليات واالحداث املالية للشركات، مبا جيعل املعلومات الـيت  وتستخدم لتحقيق التوافق يف السياسات 

  .3مقارنة والفهم من كافة االطراف ذات العالقةللتعدها الشركات وتفصح عنها مالئمة وذات قابلية 
تكون مبثابة أداة للتوافـق الـدويل    ،4ويف زمن العوملة أصبح من الضروري وجود لغة واحدة على مستوى العامل يف علم احملاسبة

، ، األمر أدى إىل ظهور املعـايري احملاسـبية الدوليـة   5يف الطرق واملمارسات احملاسبية املطبقة بني الدول االختالفاتوتؤدي إىل تقليل 
يف املعايري الوطنية املطبقـة   جعل املعايري الوطنية املتنوعة غري صاحلة، وفرض على اجلهات الوطنية مسؤولية العمل على حتقيق التقاربو

  .6يف أقرب تاريخ معقول
، علما أن املعايري احملاسبية الدولية قد نشأت يف ظروف ختتلف 7ويعترب اختيار اي دولة للمعايري احملاسبية اليت ستطبقها أمر عائد هلا

شوئها هو التقليل من االختالفـات احملاسـبية   فيها معايري احملاسبة الوطنية للدول، حيث كان الدافع االول لن نشأتعن الظروف اليت 
  . 8لصاحل الشركات الدولية واملتعددة اجلنسيات، إال أن تطبيق هذه املعايري مرتبط مبدى مالءمتها القتصاد البلد املطبق هلا

II.مقارنة بني املعايري احملاسبية الدولية و الوطنية:  

املزايا اليت حتققها، والنداءات الدولية لتطبيقها على مستوى العامل، إال أن العديد بالرغم من أمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية و
من الدول الزالت تتبىن معايري وطنية خاصة ا، وذلك إما لقصور اجلهات التنظيمية يف تلك الدول عن الزام الشركات بتطبيقهـا، أو  

ملعايري الدولية لبيئتها االقتصادية، وبأن سلبيات تطبيقهـا تفـوق اجيابيـات    املطبقة للمعايري الوطنية بعدم مالءمة انتيجة قناعة الدول 
  :يتضمن دراسة مقارنة ألهم آثار تطبيق هذين النوعني من املعايري) 1(وفيما يلي اجلدول رقم التطبيق، 

  
  



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 133 - 

  دراسة مقارنة بني آثار تطبيق معايري احملاسبية الدولية والوطنية): 1: (جدول رقم
  املعايري احملاسبية الوطنية  املعايري احملاسبية الدولية  نوع املعايري املطبقة /وجه املقارنة

  جودة القوائم املالية

يرفع التطبيق السليم هلذه املعايري من جودة 
القوائم املالية نظراً الن خمتلف الدول تستعمل 
معايري موحدة ذات جودة عالية، تؤدي إىل 

ومن ناحية  قوائم مالية أكثر شفافية، إال أنه
حيتوي على  هذه املعايري أخرى فإن تطبيق
اخطاء التقديرات املتأصلة  سلبيات ناشئة من

  .يف املعايري املتعلقة بالقيمة العادلة

القوائم املالية للشركات اليت تطبق  غالباً تكون
املعايري الوطنية أقل شفافية وجودة من الشركات 

  .الدولية املعايرياليت تطبق 

  رباحادارة اال
توصلت الدراسات يف هذا اال إىل نتائج متضاربة و متعارضة سوف يتم تناوهلا ضمن هذا 

  البحث

  عدم متاثل املعلومات

إىل  اسبة الدوليةيؤدي تطبيق معايري احمل
ختفيض عدم متاثل املعلومات ما بني الشركة 
واجلهات االخرى ذات املصلحة بالوحدة 

دا ملستوى االقتصادية، وذلك من خالل زيا
 ،االفصاح وزيادة جودة املعلومات احملاسبية

  .ومن خالل ختفيض ادارة االرباح

يف  غالباً عدم متاثل املعلومات اكربيكون 
  .الوطنية احملاسبية الشركات اليت تطبيق املعايري

  تكلفة احلصول على رأس املال

يؤدي تطبيق هذه املعايري إىل ختفيض تكلفة 
ال، وذلك نظراً ملا ينتج احلصول على رأس امل

عن هذا التطبيق من ارتفاع جودة القوائم 
املالية واخنفاض عدم متاثل املعلومات والذي 
من املفترض ان يقود إىل ختفيض تكلفة 

  .حصول الشركات على رأس املال

تكون تكلفة رأس املال للشركات اليت تطبق هذه 
 املعايري اعلى مقارنة بالشركات اليت تطبق معايري

  .اسبة الدوليةاحمل

  قابلية املقارنة

إىل جعل امكانية  ق هذه املعايرييؤدي تطبي
املالية للشركات أسهل،  قوائماملقارنة بني ال

وبدون إجراء أي تعديالت أو تغيريات على 
 القوائم املالية ألغراض املقارنة، وذلك نتيجة

من  توحيد اسس وطرق املعاجلات احملاسبية
ري موحدة ذات جودة خالل استخدام معاي

  .عالية

تكون قابلية املقارنة صعبة وغري موضوعية 
يف حال للشركات اليت تطبق املعايري الوطنية 

بني شركات من دول خمتلفة، نظراً املقارنة 
 ،بني الدول الختالف املعايري احملاسبية املطبقة ما

من اختالف يف اسس وطرق  ذلك ينتج عن وما
  .املعايري املطبقةتالف باخ املعاجلات احملاسبية

  بني الدول اختالف التطبيق ما

 بني الدول خيتلف تطبيق هذه املعايري
باختالف الكيفية اليت تفسر وتؤول فيها 

، فضالً عن اختالف احملاسبية الدوليةاملعايري 
آلية التطبيق باختالف ضخامة االقتصاد 

  .احمللي، والقوة السياسية

راً الختالف القواعد خيتلف تطبيق هذه املعايري نظ
  .اخلاصة بكل دولةملعمول ا يف املعايري الوطنية ا
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  )أجنبية(توفري رؤوس اموال 

على احملاسبية الدولية يساعد تطبيق املعايري 
توفري رؤوس اموال اجنبية، نظراً إلعدادها 
وفق معايري مقبولة دولياً، حتميهم من مشكلة 

اءات اختالف النظم احملاسبية من حيث اإلجر
  .أو من حيث إعداد القوائم املالية

تكون امكانية احلصول على رؤوس اموال اجنبية 
احملاسبية  ملعايريلشركات اليت تطبق اقل مقارنة باأ

  .الدولية

الدخول إىل األسواق املالية 
  الدولية

ق الشركات ملعايري احملاسبة الدولية بييعترب تط
أحد شروط الدخول للعديد من األسواق 

  .الية الدوليةامل

تبقى الشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية الوطنية 
بعزلة عن دخول العديد من األسواق املالية الدولية 

  .وإدراج اسهمها على مستوى دويل

مالئمتها للظروف االقتصادية 
  للدول

دولية من طرف الاسبية احملمعايري  يعترب تطبيق
ثل هذا اقتصاديات ال توفر البيئة احلقيقية مل

قد يكون  أنه كما ،النظام بدون جدوى
، وذلك ألن مضر لالقتصاد بشكل عام

يف ظروف غري  تنشأ املعايري احملاسبية الدولية
اليت نشأت فيها معايري احملاسبة الوطنية للدول 
وهدفت إىل تلبية حاجات دول معينة، وقد 
ال تتالءم يف كثري من االحيان مع الظروف 

 ن املعايريأطبقة هلا، كما احمللية للدولة امل
حداث ذات الدولية ال تغطي إال األاحملاسبية 

الصبغة الدولية اليت تبدي معظم الدول حاجة 
ملحة هلا دون النظر ملعيار معني يالءم 
ظروف دولة أو جمموعة من الدول بعينها، 
فضالً عن اصدار بعض نصوص املعايري 
الدولية بصورة عامة وترك التفاصيل لكل 

  .ةدول

نظراً الرتباط منفعة املعايري احملاسبية مبدى مالءمتها 
، فإن املعايري احملاسبية الوطنية الالقتصاد املطبق هل

 يف الغالب اكثر مالئمة القتصاديات معظم الدول
، وعلى وجه اخلصوص الدول النامية املطبقة هلا

 بيئةالاليت ختتلف اقتصادياا بشكل كبري عن 
املعايري  فيها تاليت نشأملتقدمة لدول ال االقتصادية

  .احملاسبية الدولية

  .12، 11، 10، 9اجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على :املصدر

جيابيـات تطبيـق   لكل نوع من املعايري احملاسبية إجيابيات وسلبيات تطبيق، إال أن إ نيتبني للباحثان من خالل املقارنة السابقة أ
مر الذي يستلزم من مجيع الدول بذل اجلهود والسعي لتطوير باملعايري احملاسبية الوطنية، األتفوق سلبياا مقارنة املعايري احملاسبية الدولية 

الدولية وليس االلتزام احلريف باملعيـار، وذلـك بغيـة     احملاسبية نظمها املالية لتتوافق مع تلك املعايري، مع االهتمام بتطبيق روح املعايري
  .لية ذات جودة عالية تساهم يف احلد من األزمات املالية الناجتة عن سوء استخدام املعايريالوصول إىل قوائم ما

  

 
احتل موضوع إدارة األرباح أمهية استثنائية يف الدراسات املالية وأدبياا يف السنوات األخرية، يف أعقاب االيارات والفضـائح  

  :وفيما يلي تناول ألهم جوانب املوضوع الشركات العاملية، وهزت موثوقية وعدالة القوائم املالية، كربىيت أصابت احملاسبية ال
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I. مفهوم إدارة األرباح و تعريفها:   

متثل  إدارة األرباح إحدى السياسات غري املعلنة لإلدارة اليت حتاول من خالهلا حتقيق أهدافها، باالعتماد علـى جمموعـة مـن    
، سواء اختذت تلك اإلجـراءات شـكالً   13جراءات للتحكم يف كمية ونوعية املعلومات احملاسبية املعلنة يف التقارير والقوائم املاليةاإل

  14احملاسبية املقبولة عموماً، أم مل تتخذ شكالً شرعياً كالتزوير والغش بالتقارير املعايري بهشرعياً يف حدود ما تسمح 
بشـكل يربزهـا يف إطـار      Scott (2003)ية العديد من التعاريف إلدارة األرباح، فقد عرفهاقدمت الدراسات األكادميوقد 

  عرفهـا ، كمـا  15"عملية اختيار املديرين للسياسات احملاسبية املتاحة من أجل حتقيق أهداف حمددة مسبقاً " بأااالختيار احملاسيب، 

Healy and Whalen (1999)ايف سياق عملية وضع املعايري احملاستخدام اإلدارة ألحكامها اخلاصة يف عملية التقرير " اسبية على أ
و املايل والقيام بالصفقات دف تغيري التقارير املالية، إما لتضليل أصحاب املصلحة فيما يتعلق باألداء االقتصادي األساسي للمنشأة، أ

يف إطار املنظور  Schipper (1989) عرفها، يف حني 16"اليت يقرر عنها للتأثري على النتائج التعاقدية اليت تعتمد على األرقام احملاسبية
تدخل ذو مغذى يف عملية التقرير املايل، بنية احلصول على مكاسب خاصة وليس بغرض تسهيل عملية التشـغيل  "النفعي لإلدارة بأا 

لة اإلدارة التالعب باألرباح لتحقيـق أهـداف   يف إطار اهلدف منها بأا حماو )2008(عبد العال ، كما عرفها 17"احليادي للمنشأة
، حيـث  )مثل توقعات احملللني املاليني، أو التقديرات املسبقة لألرباح، أو استمرار حتقيق بعض اجتاهات املكاسب( مقدمة عن األرباح 

للشركة وزيادة القيمة السوقية  التوقعات أو التقديرات لألرباح يهدف إىل تشجيع املستثمرين على شراء األوراق املالية هذهأن حتقيق 
   .18للشركة يف املدى الطويل فضالً عن زيادة مكافآت وحوافز اإلدارة

األرباح مسألة جدلية فقد يعدها البعض نوعاً من التحايل أو التالعب باملعلومات احملاسبية طاملـا تـوافر يف هـذا     إدارةومتثل   
سلوكاً قانونياً  -غم من توافر صفة التعمد وتضليل مستخدمي املعلومات احملاسبيةعلى الر-السلوك صفة التعمد، يف حني يعدها البعض

ن أن حتقيـق إدارة األربـاح   االباحثرى يو  ،19مشروعاً حىت ولو كان سلوكاً غري أخالقي، طاملا أنه حيقق مصلحة الوحدة االقتصادية
ات، وال يكسبها الصفة القانونية أو الشرعية، نظراً ملا ينتج عنـها  ملصلحة الوحدة االقتصادية ال يغري من كوا حتايل وتالعب باملعلوم

  .من تضليل مايل يؤثر سلباً على مصلحة بعض اجلهات واألطراف ذات العالقة بالوحدة االقتصادية
II. دوافع إدارة األرباح:  

يأخذ الطابع االنتهازي الذي يهـدف  ، بعضها 20تواجه اإلدارة عدداً من الدوافع املتعارضة يف تأثريها على الشركة أو إدارا   
لإلدارة سواء يف احلاضر أو يف املستقبل، وبعضها يأخذ طابع حتقيق كفاءة املنشأة ويهدف للمحافظة على بقـاء   خاصةلتحقيق منافع 

حصـلة أو  ، وان حتديد اإلدارة للمستوى املستهدف للدخل ميكن النظر إليـه كم 21الوحدة االقتصادية واستمرارها يف سوق املنافسة
، وميكن تقسيم هذه الدوافع على جمموعتني قد ينطوي 22نتيجة لتفاعل جمموعة من الدوافع املتعارضة من حيث التأثري يف سلوك اإلدارة

  :كل منها على الدافع االنتهازي أو الدافع املعلومايت أو كالمها، وهاتني اموعتني مها
I.1 .االجيابية على العقود الداخلية للمشاريع كأسـباب إلدارة األربـاح، وتقتـرح    تركز النظرية :  دوافع النظرية االجيابية

، وفروضهم هذه مبنية على املكافـآت اإلداريـة   ةفرضياا دوافع إلدارة األرباح مبنية على وجود عقود ثابتة تستخدم األرقام احملاسبي
  .23تهم اإلجيابيةوعقود الدين والتكاليف السياسية كدوافع إلدارة األرباح تفترضها نظري

I.2 . على الرغم من أن الدراسات األوىل إلدارة األرباح ركزت بشكل كبري علـى الـدوافع التعاقديـة     :دوافع سوق املال
املال، إال أن الدراسات احلديثة وجدت أن دوافع سوق املال تشكل قوة دافعة تقـود املـدراء إلدارة    سوقوالتنظيمية متجاهلة دوافع 

أثبتت تلك الدراسات ارتباط العديد من دوافع إدارة األرباح بسوق األوراق املالية، وخاصة األسعار السوقية ألسهم حيث  ،24األرباح
للتقرير عن أرقام للربح احملاسيب تتفق مع تنبؤات األرباح املنشورة من قبل احملللني يف السوق، أو لرفـع    املنشأة، حيث تتدخل اإلدارة
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تعويضاا بناء على هذه األسعار يف تاريخ حمدد، كما يف حالة خيارات األسهم، أو لزيادة األسعار السوقية أسعار أسهمها عندما حتدد 
  .25يف حالة العروض األولية لألسهم

أن درجة تأثري كل من هذه الدوافع على اإلدارة خيتلف باختالف السلوك األخالقي لـإلدارة مـن ناحيـة،     ناالباحثرى يو    
  .املالية موضع التطبيق من ناحية ثانية واختالف األسواق

III. 2(ة، واجلدول رقم يعتمد سلوك اإلدارة يف ممارسة إدارة األرباح على أساليب متعددة ومتنوع :أساليب إدارة األرباح (
  :يوضح أساليب إدارة االرباح مصنفة يف ثالث جمموعات

  ول أساليب إدارة األرباحدج ): 2: (جدول رقم

ري احلقيقي على أساليب تستهدف التأث
  املعلومات احملاسبية

أساليب تستهدف التأثري الدفتري على 
  املعلومات احملاسبية

أساليب تستهدف التأثري الشكلي على 
  املعلومات احملاسبية

تتعلق هذه األساليب بالقرارات اإلدارية 
، وذلك املرتبطة بأنشطة اإلنتاج واالستثمار

للتأثري على اإليرادات واملصروفات 
وتؤثر هذه األساليب ، التدفقات النقديةو

على التدفقات النقدية، لذلك تسمى 
باألساليب ذات التأثري املوضوعي أو 

  .احلقيقي

وهي اليت تتم من خالل التركيز على 
استخدام املتغريات احملاسبية اليت تتضمن 
اختيار السياسات والطرق والتقديرات 

ة احملاسبية، وذلك من خالل استغالل املرون
املتاحة يف املبادئ واملعايري، أو من خالل 

  .اخلروج عن تلك املبادئ واملعايري

تقوم الشركات أحياناً بإدارة األرباح من 
خالل التصنيف والتبويب اخلاطئ لبعض 

ويعد هذا  األسلوب من األساليب البنود، 
غري املؤثرة على أرباح الشركة، ولكن تؤثر 

لك القوائم على األجزاء اليت تتكون منها ت
املالية، وكل جزأ منها يستخدم يف احتساب 

  .نسب مالية، تؤثر على قرارات املستخدمني

  .26,27,28,29 اجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على :املصدر

ل اإلدارة أن األساليب اليت تستهدف التأثري احلقيقي على القوائم املالية تعد من أخطر األساليب املستخدمة من قب انرى الباحثيو
إلدارة أرباحها، وأصعبها اكتشافاً، نظراً العتمادها على طرق يصعب اكتشافها ومالحظتها وقياسها، فضالً عن تأثريها املباشر علـى  

  .التدفقات النقدية
علمي والعملي يف وبالرغم من كثرة الدراسات املتعلقة بإدارة األرباح، إال أا تعترب من املواضيع اليت مازالت تفتقر إىل األساس ال

هلا، إذا حتيط بعملية إدارة األرباح بعض الثغرات والنواقص والقصور يف الفهـم واالسـتنتاجات    واملفاهيممعاجلتها، ووضع األسس 
  .30اخلاطئة واملتضاربة

  


 

سـبة  أصبحت املرونة اليت توفرها املعايري احملاسبية أمراً طبيعياً تقبل به مجيع املنظمات واهليئات املهنية اليت تقوم بتنظيم مهنـة احملا 
تقـدمي  ا يعترب جتاهل للظروف املختلفة اليت حتيط بالشركة، ودف هذه املرونة يف تطبيق املعـايري إىل   السماحواملراجعة، الن عدم 

  .31معلومات مالية تتسم بدرجة عالية من اجلودة الختاذ القرارات االقتصادية
على التفضيل الذايت للقائم على العملية احملاسبية، وخلو اإلطـار   عتمادباالاسبية ملعاجلة احلدث الواحد إال أن تعدد السياسات احمل

ات، يؤدي إىل أرباح أو نتيجة أعمال خمالفة متاماً عندما يتم اختيار أساس علمي للمفاضلة بني تلك السياس وجودالفكري احملاسيب من 
، وقد تستغل اإلدارة هذه املرونة املتاحة يف تطبيق املعايري احملاسبية ومبا يتوفر لديها من سلطة يف إعداد التقارير 32سياسة حماسبية أخرى
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خيتلف مستوى ممارسة إدارة االرباح عند تطبيـق املعـايري   والسؤال الذي يطرح هنا هل ، 33املالية لتحقيق بعض األهداف اخلاصة
  احملاسبية الدولية عن تطبيق املعايري احملاسبية الوطنية؟

قامت العديد من الدراسات يف هذا اال باختبار فيما إذا كان تطبيق معايري احملاسبة الدولية يقلل من مسـتوى إدارة األربـاح    
يري احملاسبية الوطنية، كما أجرت بعض الدراسات اختبار ملستوى إدارة األرباح ما بـني الفتـرات   مقارنة بالشركات اليت تطبق املعا

السابقة لتطبيق املعايري احملاسبة الدولية والفترات الالحقة للتطبيق، إال أن تلك الدراسات اقتصرت يف الغالب على الـدول األجنبيـة   
  .والسيما دول االحتاد األورويب

الـيت قامـت    (Tendeloo&Vanstraelen, 2005) ةالدراسات متعارضة ومتضاربة حيث توصلت دراسوقد كانت نتائج 
ة ياحملاسب املعايريبإجراء مقارنة ما بني التقارير املالية للشركات األملانية اليت تطبق املعايري احملاسبية الدولية والشركات األملانية اليت تطبق 

، وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة    34مستوى إدارة األرباح ف نوع املعايري احملاسبية املطبقة علىختالأثر الاألملانية، إىل عدم وجود 
(Joia, 2014)   35على مستوى ادارة االرباح يف الشركات الربازيليةاحملاسبة الدولية اليت توصلت إىل عدم وجود أثر لتطبيق معايري ،

ادارة األرباح ما بني فترات تطبيق املعايري احملاسبية الوطنية االوروبية  إىل عدم اختالف) (Aussenegg, 2008كما توصلت دراسة  
بـدل   احملاسبية الدوليـة إىل أن تطبيق املعايري   (Brenet,2012)، يف حني توصلت دراسة 36وفترات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية

أن تطبيـق  ) (Barth et al, 2008، كما يرى 37أملانيا والصني إدارة االرباح يف مستوى احملاسبية الوطنية سيؤدي إىل تقليل ملعايريا
 ,rudra& Bhattacharjee(، وتتفق مع هذه النتيجة ما توصل إليه 38الشركات للمعايري احملاسبية الدولية سيقلل من ادارة األرباح

ح االنتهازية يف االقتصـاديات الناشـئة مثـل    له تأثري كبري على التقليل من إدارة األربا احملاسبة الدوليةمعايري  تطبيقإىل أن ) 2012
يف الشركات الصينية يزيد   اسبية الدوليةيف أن تطبيق املعايري احمل (Li, et al, 2014) ، وتتعارض هذه النتائج مع ما توصل إليه39اهلند

اختيار الطرق احملاسبية البديلة  عند اعدادهم القوائم املالية االمر الذي يزيد من مستوى ممارسة إدارة األرباح املرونة املتاحة للمدراء يف 
اليت توصلت إىل أن إدارة االرباح تكـون   (Goncahrov & Zimmerman, 2006)، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 40االنتهازية

، األمر الذي يشـري إىل أن  الدوليةاالمريكية مقارنة بالشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية أقل يف الشركات اليت تطبق املبادئ احملاسبية 
 yao, et) ، امـا دراسـة  41املعايري احملاسبية املبنية على القواعد اكثر فعالية يف التقليل من إدارة األرباح من املعايري املبنية على املبادئ

al,2010) اح من خالل النفقات ومصروف الضرائب املؤجلة تكون أكرب يف الشركات الـيت تطبـق    فقد توصلت إىل أن إدارة االرب
املعايري احملاسبية الدولية، يف حني أن ادارة االرباح من خالل املستحقات االختيارية تكون مرتفعة يف الشركات اليت تطبـق املبـادئ   

  .42سبية الدوليةاحملابالشركات اليت تطبق املعايري  مقارنةاحملاسبية االمريكية 
مما سبق عدم وجود اتفاق بني الدراسات يف حتديد فيما إذا كان نوع املعايري احملاسبية املطبقة يؤثر على مستوى  يتبني للباحثان   

ت ن ان االختالف والتعارض بني نتائج هذه الدراساويرى الباحثا، فضالً عن اختالف النتائج حول نوع التأثري، االرباحممارسة إدارة 
  .و الفترات الزمنية موضع التطبيق يرجع الختالف البيئات االقتصادية

 
شركة صناعية  13شركة صناعية مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية و 11مت اختيار عينة مكونة من  الدراسةإلجراء هذه 

باختبار فرضيات الدراسة  ان، وقد قام الباحث2013-2009عامي دة بني مدرجة يف سوق السعودية لألوراق املالية، عن الفترة املمت
  :على الشكل التايل

  :)ال متارس الشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية إدارة األرباح( :الفرضية األوىل :أوالً
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الذي يقوم علـى  و ،رباحأسلوب املستحقات وفق منوذج جونز املعدل لقياس ادارة اال اناستخدم الباحث الفرضيةتبار هذه والخ
افتراض أساسي مفاده أن املستحقات اإلمجالية تقسم إىل مستحقات غري اختيارية متثل ذلك اجلزء الذي ال تستطيع اإلدارة التأثري فيه، 

األرقـام   وهي تنتج من النشاط الطبيعي للشركة، ومستحقات اختيارية واليت متثل املرونة اليت تناور مـن خالهلـا اإلدارة للتـأثري يف   
، ومتثل املستحقات االختيارية وفق منوذج جونز املعدل بـواقي معادلـة احنـدار    43كمؤشر للتنبؤ بإدارة األرباح وتستخدماحملاسبية، 

بلـة  إلمجايل املستحقات متغرياا املستقلة هي التغري يف اإليرادات مطروحاً منها التغري يف الذمم املدينة، وإمجايل األصـول الثابتـة القا  
  :يوضح خطوات قياس إدارة األرباح وفق منوذج جونز املعدل) 3(، واجلدول رقم ،44لإلهتالك 

  خطوات قياس إدارة األرباح وفق منوذج جونز املعدل): 3: (جدول رقم

قياس املستحقات  -1
  اإلمجالية

  :دلة التاليةاحتساب املستحقات اإلمجالية وفق مدخل التدفقات النقدية من خالل املعا يف هذه اخلطوة يتم
  التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية - صايف الدخل من العمليات التشغيلية= املستحقات اإلمجالية

تقدير معلمات  -2
  النموذج

  :خالل معادلة االحندار التاليةمن  B0,B1,B2,B3)( يتم يف هذه اخلطوة تقدير معلمات النموذج
TACCi,t  / Ai,t-1=B0+B1(1/Ai,t-1)+B2 (ΔREVi,t–ΔRECi,t) / Ai, t-1+B3 (PPEi,t  / Ai ,t-1)+ ei,t  

  :مع العلم أن
  TACCi,t  = املستحقات اإلمجالية للشركةi  يف السنةt   . REVi,t Δ  = التغري يف اإليرادات للشركةi  يف السنةt                .

ΔRECi,t  = التغري يف الذمم املدينة للشركةi  يف السنةt .  PPEi,t  = إمجايل األصول الثابتة القابلة لإلهتالك للشركةi  يف السنة
t.               Ai,t-1 = إمجايل األصول للشركةi  يف السنة)t-1(           .ei,t  =اخلطأ العشوائي.  

قياس املستحقات  -3
  الغري اختيارية

الثانية للتنبؤ مبستوى املستحقات غري االختياريـة   اليت مت حساا يف اخلطوة B0,B1,B2,B3)(تستخدم معلمات معادلة االحندار 
)NDACCi,t(واليت حتتسب من املعادلة التالية ،:  

NDACCi,t /Ai,t-1= B0+B1(1/Ai,t-1) +B2 (Δ REVi,t– Δ RECi,t) /Ai,t-1+ B3(PPEit / Ai,t-1) 

قياس املستحقات  -4
  االختيارية

لكل شركة بالفرق بني املستحقات اإلمجالية واملستحقات غري  )DACCi,t(يتم يف هذه اخلطوة احتساب املستحقات االختيارية 
  :   االختيارية من خالل املعادلة التالية

                          DACCi,t/Ai,t-1 = TACCi,t/Ai,t-1 - NDACCi,t/Ai,t-1 
املستحقات االختيارية مقسومة على إمجايل  2رقم  املوجودة يف املعادلة الواردة يف اخلطوة )ei,t(حيث متثل بواقي معادلة االحندار

األصول للسنة السابقة، وهي عبارة عن اجلزء من إمجايل املستحقات اليت مل يتم تفسريها من خالل متغريات االحندار، و تستخدم 
  .لتقدير املستحقات االختيارية (Proxy)هذه البواقي كمؤشر

تصنيف شركات  -5
  العينة

ملطلقة للمستحقات االختيارية يف عام معني تفوق متوسط املستحقات االختيارية للشركة خالل فترة الدراسة، إذا كانت القيمة ا
  ).0(، وإال تكون مل متارس إدارة األرباح وتعطى الرقم )1(فإن الشركة تكون قد مارست إدارة األرباح وتعطى الرقم 

احتساب التكرارات  -6
والنسب املئوية ملمارسة 

  الشركات

  يتم يف هذه اخلطوة احتساب تكرار ممارسة وعدم ممارسة الشركات إلدارة األرباح يف كل عام

  .46، 45 اجلدول من اعداد الباحثان باالعتماد على :املصدر
  

الـذي  ) 4(كما هو موضح يف اجلدول رقـم  ، وكانت النتائج ) 3(خلطوات الواردة يف اجلدول السابق رقم ا انالباحثوقد اتبع 
  :ائج قياس إدارة األرباح وفق منوذج جونز املعدل لسوقي الكويت والسعودية لألوراق املاليةنت يظهر

  
  
  



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 139 - 

  لسوقي الكويت والسعودية لألوراق املالية نتائج قياس إدارة األرباح وفق منوذج جونز املعدل):4: (جدول رقم
  سوق الكويت لألوراق املالية

Earnings Management 
Years Total 0 1 

Percent  Freq. Percent  Freq. Percent  Freq.  
100% 11 36% 4 64% 7 2009 
100% 11 64% 7 36% 4 2010 
100% 11 27% 3 73% 8 2011 
100% 11 45% 5 55% 6 2012 
100% 11 45% 5 55% 6 2013 
100% 55 44% 24 56% 31 Total 

  

  سوق السعودیة لألوراق المالیة
Earnings Management 

Years  Total  0  1 
Percent Freq. Percent Freq. Percent  Freq. 
100% 13 15% 2 85% 11 2009 
100% 13 23% 3 77% 10 2010 
100% 13 38% 5 62% 8 2011 
100% 13 31% 4 69% 9 2012 
100% 13 31% 4 69% 9 2013 
100% 65 28% 18 72% 47 Total 

  :تفسري النتائج

أن الشركات الصناعية املدرجة يف سوقي الكويت والسعودية لألوراق املالية قـد مارسـت   ) 4(ه رقم أعال اجلدوليالحظ من 
  :، حيث)2013-2009(إدارة األرباح خالل الفترة املمتدة بني عامي 

مشاهدة خالل فترة الدراسة، يف حني بلغت نسبة )  31( وبتكرار مقداره % 56بلغت نسبة املمارسة للشركات الكويتية   -
 .مشاهدة) 24(وبتكرار مقداره %) 44(دم املمارسة ع

مشاهدة خالل فترة الدراسة، يف حني بلغت نسبة )  47( وبتكرار مقداره % 72بلغت نسبة املمارسة للشركات السعودية  -
 .مشاهدة) 18(وبتكرار مقداره %) 28(عدم املمارسة 

متارس الشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية إدارة أي , لبديلةميكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية اوعليه ومما سبق    
  .األرباح

يوجد أثر ذو داللة احصائية لنوع املعايري احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دوليـة أو وطنيـة علـى     ال: (الفرضية الثانية -ثانياً
  :خدام النموذج التايلباست هذه الفرضية قام الباحثانالختبار و ،)مستوى ممارسة إدارة األرباح

EMt = b0 + b1IFRSt + b2size + b3 LEVERAGEt + b4CFOt + b5ROAt +ei,t  

  :حيث أن

  .معرب عنه بالقيمة املطلقة للمستحقات االختيارية ،حاألرباادارة =  EMt املتغري التابع 



  )دراسة تطبيقية( يف ظل املعايري احملاسبية الدولية مقارنة باملعايري احملاسبية الوطنية األرباحإدارة  
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للشركات اليت تطبق املعايري ) 1(قة، ويأخذ رقم وهو متغري ومهي يعرب عن نوع املعايري احملاسبية املطب=  IFRS tاملتغري املستقل 
  .للشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية الوطنية) 0(احملاسبية الدولية، ورقم 
  :الدراسة اربع متغريات مستقلة كمتغريات ضابطة وهي منوذجم استخد  :املتغريات الضابطة

- Size   =ل الشركة يف السنةحجم الشركة، وميثل اللوغاريتم الطبيعي إلمجايل اصوt . 

- LEVERAGEt  = نسبة الديون طويلة األجل حلقوق امللكية يف السنةt. 

- CFOt  = التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية، مقسومة على امجايل االصول للسنةt. 

- ROAt  = العائد على األصول يف السنةt. 

نتائج اختبار أثر نوع املعايري احملاسبية املطبقة على وضح الذي ي) 5(كما هو موضح باجلدول رقم وقد كانت نتائج القياس 
  :مستوى ممارسة إدارة األرباح

  نتائج اختبار أثر نوع املعايري احملاسبية املطبقة على مستوى ممارسة إدارة األرباح ):5: (جدول رقم
Dependent Variable  (DAC) 

Sig    
t 

Unstandardized Coefficients  
Independent Variables  Std. Error B  

.92 -.09 .13 -.01 C 

.04 2.04 .01 .03 IFRS  

.88 .15 .01 .00 Size  

.44 -.77 .02 -.01 LEVERAGE 

.00 5.60 .07 .41 CFO 

.19 1.30 .02 .02 ROA  
.55  R 
.30 R2 

9.79 F-statistic  
.00 Sig 

  :تفسري النتائج
  :أن) 5(أعاله رقم  اجلدوليالحظ من 

واملـتغريات  ) نوع املعايري احملاسبية املطبقـة (، مما يدل على أن عالقة املتغري املستقل )0.55(بلغت R ة معامل االرتباط قيم -
  ).0.55(هي عالقة طردية، وأن قوة هذه العالقة تساوي ) إدارة االرباح( الضابطة مع املتغري التابع 

واملتغريات الضابطة ) نوع املعايري احملاسبية املطبقة(تغري املستقل ، وتدل على أن امل)0.30(بلغت  R2 قيمة معامل التحديد  -
جـع إىل  ير%) 70(نسبته  ، وأن ما)إدارة األرباح( من التغري احلاصل يف املتغري التابع وهو %) 30(تفسر فقط ما مقداره 

  .متغريات أخرى
ن املتغري املستقل واملتغريات الضابطة صاحلة ، مما يعين أ)0.05(وهي معنوية عند مستوى أقل من ) 9.79(تساوي  Fقيمة  -

 .للتنبؤ باملتغري التابع
معامل املتغريات الضابطة املؤثرة على مستوى ممارسة ادارة االرباح هو معنوي وموجب بالنسبة ملتغري التـدفقات النقديـة    -

ق امللكية، العائد على األصول، مما التشغيلية، وغري معنوي بالنسبة ملتغريات حجم الشركة، نسبة الديون طويلة األجل حلقو
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يدل على ان متغري التدفقات النقدية هو املتغري املستقل الوحيد املؤثر على مستوى ممارسة إدارة االربـاح مـن املـتغريات    
 . الضابطة الواردة يف النموذج

) 1(بية الدولية املعرب عنه باملتغري الومهيمعامل املتغري الومهي لنوع املعايري هو معنوي وموجب مما يدل أن تطبيق املعايري احملاس -
 ).0(يؤدي إىل مستوى ملمارسة إدارة األرباح أكرب من تطبيق املعايري احملاسبية الوطنية املعرب عنه باملتغري الومهي 

صـائية  يوجد أثر ذو داللة اح( :ية و قبول الفرضية البديلة بأنهوعليه ومن خالل ما سبق ميكن رفض الفرضية العدم       
حيث تشري النتائج السابقة إىل أن ، )لنوع املعايري احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دولية أو وطنية على مستوى ممارسة إدارة األرباح

يـة  تطبق املعايري احملاسبية الدولية تكون الفرصة لديها أكرب ملمارسة إدارة االرباح، األمر الذي يشري ضمناً إىل أن احلر اليتالشركات 
املعاجلات احملاسبية تكون أكرب بالنسبة للشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية الدولية مقارنة بالشركات اليت تطبـق املعـايري   املتاحة يف 

، وهــذا مــا يتوافــق مــع مــا توصــلت إليــه العديــد مــن الدراســات الســابقة  يف هــذا اــال                                احملاســبية الوطنيــة
(Li,et al 2014, Goncahrov& Zimmerman 2006,…..etc)  إىل أن تطبيق معايري احملاسبية الدولية يؤدي إىل  اليت توصلت

                   زيادة مستوى ممارسة إدارة االرباح مقارنة بالشـركات الـيت تطبـق املعـايري الوطنيـة، ويتعـارض مـع دراسـة  كـل مـن          

)Aussenegg 2008, Joia 2014, Tendeloo&Vanstraelen 2005,…..etc(    الذين توصلوا إىل عدم وجود أثـر لنـوع
      املعايري احملاسبية املطبقة فيما إذا كانت دولية أو وطنية على مستوى ممارسة إدارة االرباح، كما يتعـارض مـع دراسـة كـل مـن            

)Brenet 2012, Barth et al 2008, rudra& Bhattacharjee,etc 2012(    اليت توصلت إىل أن تطبيق املعـايري احملاسـبية
املعايري احملاسبية الوطنية، وميكن ان يعـزو الباحثـان االخـتالف    تطبيق مستوى أقل ملمارسة إدارة االرباح مقارنة ب إىلالدولية يؤدي 

اليت اجريت  الفترات الزمنيةاختالف طبيق من ناحية ووالتعارض يف نتائج الدراسات السابقة إىل اختالف البيئات االقتصادية موضع الت
  .، فضالً عن اختالف املقاييس املستخدمة لقياس ادارة االرباحمن ناحية اخرى عليها الدراسات

 

 
طبقة النظرية إىل وجود اختالف وتعارض يف نتائج الدراسات حول أثر اختالف نوع املعايري احملاسبية املتوصلت الدراسة   :أوالً

 .، وذلك باختالف البيئات االقتصادية والفترات الزمنية موضع التطبيقاالرباحعلى مستوى ممارسة إدارة 
عند إعدادها للقوائم املالية سواء  األرباحإدارة  أساليبأظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن شركات العينة املدروسة متارس  :ثانياً

  :الوطنية حيث اسبية الدولية أوكانت هذه الشركات تطبق معايري احمل
( خالل الفترة املمتـدة بـني عـامي    األرباحالشركات الصناعية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية مارست إدارة    -

  ).سنوات 5*شركة 11(مشاهدة  55من امجايل املشاهدات البالغة % 56، حيث بلغت نسبة املمارسة )2009-2013
( درجة يف سوق السعودية لألوراق املالية مارست إدارة االرباح خالل الفترة املمتدة بـني عـامي  الشركات الصناعية امل   -

 ).سنوات 5*شركة 13(مشاهدة 65من امجايل املشاهدات البالغة % 72، حيث بلغت نسبة املمارسة )2009-2013
إىل  أن تطبيق املعايري احملاسبة الدولية يـؤدي إىل  التطبيقية على سوقي الكويت والسعودية لألوراق املالية  الدراسةتوصلت  :ثالثاً

  .زيادة مستوى ممارسة إدارة االرباح مقارنة بالشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية الوطنية
 

 
  :الباحثان والنتائج اليت توصال إليها، يوصي الباحثان مبا يلي اجراهايف ضوء الدراسة اليت 

   :تنظيمية واملهنيةجهات الات للتوصي :أوالً
I. اعادة النظر  يف مالءمة نوع املعايري احملاسبية املطبقة يف كل دولة لبيئتها االقتصادية ونظمها املالية. 



  )دراسة تطبيقية( يف ظل املعايري احملاسبية الدولية مقارنة باملعايري احملاسبية الوطنية األرباحإدارة  
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II. وذلك للحد من قدرة االدارة على ممارسة إدارة  املطبقة، على آلية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية منها والوطنية الدائمة الرقابة
 .األرباح

III. اإلدارة، اليت تنفذ مـن خالهلـا   وتعديلها بصورة دائمة لتاليف الثغرات و نواحي القصور فيهاباملعايري احملاسبية ة النظر إعاد 
 األرباحملمارسة إدارة 

  :ألكادميينيل اتتوصي: ثانياً
I.  املرتكزة على املرونة املتاحة باملعايري احملاسبية األرباح إدارةالعمل على تطوير مناذج لقياس. 

II. دراسات مقارنة إلجيابيات وسلبيات تطبيق كل نوع من املعايري احملاسبية الدولية والوطنية لكل دولة جراءإ. 
III. املزيد من الدراسات العربية الختبار اثر نوع املعايري احملاسبية املطبقة على مستوى إدارة االرباح، و ذلك نظـراً   إجراء

ادية وتطورها، و اختالف الفترات الزمنية موضع التطبيـق، وذلـك   الختالف النتائج باختالف طبيعة البيئات االقتص
للوقوف على مدى اتفاق او تعارض النتائج اليت ستتوصل إليها تلك الدراسات العربية مع ما مت التوصل إليه يف هـذا  

  .البحث
 

 
 يف املعايري احملاسبية دف تلك املرونة و، والتنظيمية نيةامله هاتاملرونة اليت توفرها املعايري احملاسبية أمراً تقبل به مجيع اجل أصبحت

الثغرة اليت تنفذ من خالهلا االدارة ملمارسـة   تشكلإىل توفري قوائم مالية ذات جودة عالية، إال أنه ومن ناحية أخرى فإن تلك املرونة 
املطبقة فيما اذا كانت دولية أو وطنية على مسـتوى   وقد حاول هذا البحث اختبار أثر اختالف نوع املعايري احملاسبية. إدارة االرباح

إدارة االرباح، وذلك بالتطبيق على بيئة اقتصادية خمتلفة عن البيئات االقتصادية اليت اجريت عليها الدراسات السابقة اليت اقتصـرت  
سوق السعودية، وقد استخدم الباحثـان  على االسواق املالية العاملية االجنبية، وذلك بالتطبيق على سوقني عربيني مها سوق الكويت و

 منوذج جونز املعدل الختبار فيما اذا كانت الشركات اليت تطبق املعايري احملاسبية متارس إدارة االرباح، ومن مث قامت الدراسة باختبار
  .اثر اختالف نوع املعايري احملاسبية املطبقة على مستوى إدارة االرباح

 شركات اليت تطبق املعايري احملاسبية الدولية تكون الفرصة لديها أكرب ملمارسـة إدارة االربـاح  الوقد اظهرت نتائج الدراسة أن 
يدل على أن املرونة املتاحة يف املعايري الدولية أكرب من املعايري احملاسبية ، األمر الذي احملاسبية الوطنية املعايريمقارنة بالشركات اليت تطبق 

مـع مـا توصـلت إليـه العديـد مـن الدراسـات السـابقة  يف هـذا اـال                                                       الدراسـة  وقد اتفقت نتائج هـذه  ، الوطنية
(Li,et al 2014, Goncahrov& Zimmerman 2006,…..etc)  إىل أن تطبيق معايري احملاسبية الدولية يؤدي إىل  اليت توصلت

                   مـع دراسـة  كـل مـن    ، يف حـني تعارضـت   رنة بالشركات اليت تطبق املعايري الوطنيةزيادة مستوى ممارسة إدارة االرباح مقا

)Aussenegg 2008, Joia 2014, Tendeloo&Vanstraelen 2005,…..etc(    الذين توصلوا إىل عدم وجود أثـر لنـوع
         مـع دراسـة كـل مـن            سة إدارة االرباح، كما تعارضتستوى ممارإذا كانت دولية أو وطنية على م فيمااملعايري احملاسبية املطبقة 

)Brenet 2012, Barth et al 2008, rudra& Bhattacharjee,etc 2012(    اليت توصلت إىل أن تطبيق املعـايري احملاسـبية
وميكن ان يعـزو الباحثـان االخـتالف    ، املعايري احملاسبية الوطنيةتطبيق الدولية يؤدي إىل مستوى أقل ملمارسة إدارة االرباح مقارنة ب

اليت اجريت  الفترات الزمنيةاختالف والتعارض يف نتائج الدراسات السابقة إىل اختالف البيئات االقتصادية موضع التطبيق من ناحية و
اجراء املزيد مـن   ، فضالً عن اختالف املقاييس املستخدمة لقياس ادارة االرباح، األمر الذي يتطلبمن ناحية اخرى عليها الدراسات

نظراً الختالف النتائج باختالف طبيعة البيئات ة على مستوى إدارة االرباح، الدراسات العربية الختبار اثر نوع املعايري احملاسبية املطبق
وصـل  االقتصادية وتطورها، و اختالف الفترات الزمنية موضع التطبيق، وذلك للوقوف على مدى اتفاق او تعارض النتائج الـيت ستت 

  .إليها تلك الدراسات العربية مع ما مت التوصل إليه يف هذا البحث
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Income smoothing as a crucial impact for international accounting standards adoption  

 
)*( 

 
  

 

 تعدد البدائل و من خالل  ونة المحاسبية المرالتقديرات المحاسبية من خالل أساس االستحقاق، و  لقد وجدت
 أكثـر  وجعلهـا  الماليـة  جودة التقارير المحاسبية الدولية لتحسين بها المعايير جاءت التي طرق القياس و اإلفصاح و

 في تحقيـق  اإلدارة قبل من الثغرات استغالل هذه االقتصادية ، إال أنه وفي المقابل يمكن معلوماتية لمتخذي القرارات

األخرى ، إنه تمهيد الدخل و يعد من أحدث ممارسات التالعب المحاسبي التـي   مصالح األطراف على حساب هاأهداف
تمارس عن طريق نقل دخل سنوات الدخل المرتفع إلى سنوات الدخل المنخفض ، و من هنا ارتأينا من خـالل هـذه   

  .ته بالمعايير المحاسبية الدوليةوعالق الدراسة أن نتعرف على مفهوم تمهيد الدخل، طرقه و كيفية قياسه
   

 تمهيد الدخل، المعايير المحاسبية الدولية. 
Abstract : The flexibility of accounting multiplicity have found alternatives and methods of 
measurement and disclosure that came in the international accounting standards to improve the 
quality of financial reporting and make it more informative to economic decision makers, however, 
in contrast, management can take advantage of this flexibility by achieving their goals at the 
expense of the interests of other parties, it is income smoothing , it is one of the latest accounting 
practices of manipulation practiced by transferring income to high-income years, years of low-
income, from here we decided through this study to present the concept of income smoothing, its 
ways and how to measure it. 
 
Keywords : Income smoothing, international accounting standards. 

 
 

قد يؤدي السلوك االنتهازي لإلدارة إما لتخفيض أرباحها بغرض التهرب الضرييب ، او زيادا بغرض زيادة مكافـآت أعضـاء   
 Incomeفع إىل سنوات الدخل املنخفض ، وهذا السلوك يعرف بتمهيد الدخل ، جملس اإلدارة ، أو بنقلها من سنوات الدخل املرت

Smoothing    و يسمى أيضا بتلطيف الدخل أو ختفيف تقلباته من سنة إىل أخرى ، و يعترب من بني بعض اإلجراءات احملاسـبية ،
يف رحبيتها أو يف مركزها املايل عـن طريـق    اليت تلجأ إليها إدارات الشركات يف بعض األحيان سعيا وراء إحداث حتسني صوري إما

احملاسبية  استغالل الثغرات املتواجدة يف احملاسبة أو باالستفادة من تعدد البدائل و الطرق املتوفرة يف السياسات احملاسبية اليت تتيح املعايري
رقام اليت تظهرها تلك القـوائم و مـن مث علـى    الدولية للمنشاة إتباعها يف جماالت القياس و اإلفصاح ، مما يؤثر سلبا على نوعية األ

خل مصداقية النسب املالية و بالتايل انعدام الشفافية و املصداقية يف املعلومة احملاسبية املفصح عنها ، و ذا كانت ممارسات متهيد الـد 
 .أثرا حامسا لتبين املعايري احملاسبية الدولية

 مشكلة الدراسة و أسئلتها:  
  : ره تبادر إىل أذهاننا التساؤل التايل من خالل ما سبق ذك

  "كيف ميكن اعتبار متهيد الدخل أثرا حامسا لتبين املعايري احملاسبية الدولية ؟" 
  

_________________________ 
eMail :   (*) : amina_feddaoui@yahoo.com  
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  :لرئيسي األسئلة الفرعية التاليةويتفرع عن هذا التساؤل ا
 ماذا نقصد مبفهوم متهيد الدخل ؟ -
 ماهي طرق متهيد الدخل ؟  -
 كيف يتم قياس ممارسات متهيد الدخل ؟  -
 كيف ميكن اعتبار ممارسات متهيد الدخل أثرا حامسا لتبين املعايري احملاسبية الدولية ؟ -

 وأهداف الدراسة أمهية  
ية التوافق احملاسيب الدويل بتبين املعايري احملاسبية الدولية و اليت تشتمل على املرونة احملاسبية و تعـدد  الدراسة من أمه هذهتنبع أمهية 

عـب  الطرق و البدائل احملاسبية و تعميم تطبيقها دوليا دون األخذ بعني االعتبار الثغرات املوجودة ا و اليت ميكن أن تفتح اال للتال
  . لاحملاسيب بطريق متهيد الدخ

 :الدراسة إىل إلقاء الضوء على النقاط اآلتية هذهو تسعى 
 .  التعرف على مفهوم متهيد الدخل -
 .التعرف على طرق متهيد الدخل -
 .التعرف على كيفية قياس ممارسات متهيد الدخل -
 .إظهار العالقة بني ممارسات متهيد الدخل و املعايري احملاسبية الدولية  -

 الدراسة منهج: 
الدراسة السابقة، ووصوالً ألفضل األساليب والطرق للتعرف على ممارسات متهيد الدخل كأثر حاسـم لتـبين    افألهدحتقيقاً 

  .االستنباطياملنهج املعايري احملاسبية الدولية ، فإن الباحث سوف يعتمد على 
 الدراسات السابقة: 

، حوكمة الشركات و متهيد الدخل هيكل امللكية : " بعنوان " ، الصني Yang, Murinde & Ding ،2010" دراسة 
  "يف الصني 

إىل البحث عن العالقة بني هيكل امللكية ، آليات حوكمة الشركات و ممارسات متهيد الدخل يف الصني، و  الدراسة هذه هدفت
 م إىل 1999يف الصني وذلك خالل الفترة " Shenzhen"و"Shanghai"شركة مدرجة يف بورصيت 1353الدراسة  عينةقد مشلت 

و توصلت الدراسة إىل  . لقياس ممارسات متهيد الدخل يف العينة املدروسة " Eckel  ،1981"م ، حبيث مت استخدام منوذج  2006
أن هناك عدد كبري من الشركات اليت متارس متهيد الدخل يف الصني و بالتايل فإن تفعيل آليات احلوكمة ضرورة حتمية البـد منـها   

أو شركات القطـاع العـام    ، مركزة ملكية ياكل تتصف كما توصلت الدراسة إىل أن الشركات اليتللرقابة على هذه الشركات،
 على مراقبـة اإلدارة عـن   القوة واحلافز واجلهات احلكومية حبكم امتالكهم طرف املسامهني واملستثمرين ختضع للمراقبة واملتابعة من

    .ممارسة متهيد الدخل  يف املدراء حرية من حيد مما كثب
آليات حوكمة الشـركات و متهيـد الـدخل يف    : " بعنوان " ، إيران Mehrazeen & Mehrtash ،2012" دراسة 

   "إيران
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إىل البحث عن دور آليات حوكمة الشركات يف تقليل ممارسات متهيد الدخل يف إيران ، و قد مشلت عينة  الدراسة هذه هدفت
م ، حبيث مت استخدام منـوذج   2008م إىل  1999خالل الفترة املمتدة من  شركة مدرجة يف بورصة طهران  وذلك 138الدراسة 

"Eckel  ،1981  " وتوصلت الدراسة إىل انه توجد عالقة عكسية بني كال مـن  . لقياس ممارسات متهيد الدخل يف العينة املدروسة
توجد عالقة طردية بني نسبة املالك الغـري مـديرين و   املراجع الداخلي و نسبة املالك املديرين و ممارسات متهيد الدخل ، و يف املقابل 

   .ممارسات متهيد الدخل
دراسة ميدانية يف : العوامل املؤثرة يف سياسة متهيد الدخل: " بعنوان "  األردن، 2005 ،سناء صاحل عليان قرعان" دراسة 

 "الشركات الصناعية األردنية
 53هذه الدراسة إىل االستقصاء عن مدى وجود ظاهرة متهيد الدخل يف الشركات الصناعية األردنية يف عينة مكونة من  تهدف

على إتباع منوذج أيكل فقـد مت   وباالعتماد )2003 -1996(ة للفترة شركة مدرجة يف بورصة عمان انطبقت عليها شروط الدراس
وأمـا اهلـدف   . تقسيم شركات العينة إىل جمموعتني مها الشركات املمهدة والشركات غري املمهدة وباستخدام ثالثة مقاييس للدخل

هيد الدخل، وقد مت تقسيم فرضيات الدراسـة  الثاين األساس فهو حتديد العوامل أو احملددات اليت تؤثر على توجه اإلدارة حنو سلوك مت
النسـب  (وهي إحدى عشرة فرضية فرعية وفرضيات العالقات ) فرضيات القيمة املطلقة(إىل جمموعتني أساسيتني مها فرضيات احلجم 

لتحليـل  وهي أيضا إحدى عشرة فرضية، وقد اعتمدت منهجية الدراسة على استخدام األساليب اإلحصائية وهي أسـلوب ا ) املالية
وقـد  . لبيان مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الشركات املمهدة والشركات غري املمهدة (T) الوصفي واختبار

نسبة متهيد صايف الدخل قبـل    توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن ظاهرة متهيد الدخل شائعة يف الشركات الصناعية األردنية وكانت
وأخـريا نسـبة صـايف الـدخل     %) 54.7(وتلتها نسبة صايف الـربح التشـغيلي    %)60،4(حيث بلغت  الضريبة هي األعلى

وفيما يتعلق باحملددات فقد وجد بأن نسبة املصاريف التشغيلية إىل جمموع املصاريف ذات داللة إحصائية بني جمموعيت . %)43.4(
بح التشغيلي، وكذلك وجد أن رحبية السهم الواحـد ذات داللـة   الشركات املمهدة وغري املمهدة يف حالة استخدام مقياس صايف الر

على مجيع ها ضرورة تطبيقلت الدراسة إىل وتوص .ومل تظهر أي أمهية لباقي عوامل الدراسة. إحصائية باستخدام كافة مقاييس الدخل
اختبارها يف هذه الدراسة والتركيز  قطاعات االقتصاد األردين باستخدام أساليب إحصائية أخرى، وضرورة تناول عوامل أخرى مل يتم

  .على العوامل املتعلقة بعملية التدقيق
أما ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة هو أا تناولت اجلانب النظري لتمهيد الدخل كأحد أنـواع التالعـب   

ته بالثغرات اليت تتضمنها املعايري احملاسبية الدولية احملاسيب الذي ميارس بدون خرق القواعد املعايري و املبادئ احملاسبية، وكذا عالق
  .واليت تتيح الفرصة للمحاسب بأن يتالعب باستغالل املرونة احملاسبية و التقديرات احملاسبية

  

I  
مرتفعا أو زيادته إذا كان منخفضـا ،  ميكن لإلدارة أن تقوم بإدارة أرباحها صعودا أو هبوطا من خالل ختفيض دخلها إذا كان 

احلادة يف مستوى الربح وحتقيق االستقرار يف أسعار األسهم يف السوق ، و هذا ما يسمى بتمهيد الـدخل أو   التقلباتوذلك لتخفيض 
  :ختفيف تقلبات الدخل ، و يسمى أيضا بتلطيف الدخل، و قد عرفه الكثري من الباحثني ومن أبرزهم

ختفيض متعمد للتقلبات حول مستوى معـني مـن   :"والذي عرف متهيد الدخل على أنه " Beidleman   ،1973"تعريف 
  ]  1 [".املكاسب اليت تعترب عادية أو متوقعة بالنسبة للمنشاة

   ]  2 [."تقليص االحنرافات يف الدخل عرب الفترات املالية: "والذي عرفه على أنه" Ronen & Sadan  ،1975"تعريف 
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حالة خاصة من اإلفصاح الغري مالئم عن املعلومات املالية بطريقة معينة :"هو  الدخلأن متهيد " Imholf   ،1981" و يرى
  ]  3 [". حتمل احنرافات منخفضة و مصطنعة لتدفق الدخل

وسيلة تستخدمها اإلدارة لتخفيض تقلبات الدخل املتصلة دف معـني مـن خـالل    : "أنه" Koch ،1981" كما يعتربه
". )استخدام السياسات و الطرق احملاسبية أو تغيريها(، أو متغريات ومهية )توقيت و حجم الصفقات( مبتغريات حقيقية  التالعب

ختفيف التقلبات يف الدخل من سنة ألخرى بتحويل املكاسـب  : "فقد عرف متهيد الدخل على أنه " Copeland   ،1986"أما 
ختفيض متعمد لتقلبات املكاسب عـن  :" على أنه " Moses  ،1988" و عرفه . "من سنوات الذروة إىل الفترات األقل جناحا

   ]  4 [".مستوى عادي معني

حتريك االرتفـاع  : "وهو أن متهيد الدخل هو" Mulford & Comiskey  ،2002" كال من قدمهو من أشهر التعريفات ما 
  ]  5 [."خدامها يف السنوات البطيئةالطبيعي يف األرباح، و يتضمن خطوات لتخفيض دخل السنوات اجليدة الست

استخدام التقنيات احملاسبية لضمان : "فيقدم احدث التعريفات اليت يرى من خالهلا أن متهيد الدخل هو " Jones ،2011"أما 
   ]  6 [."الدخل املستقر ، و بعبارة أخرى هو إلغاء االرتفاع الطبيعي للربح احملاسيب

  :االستنتاج بأن متهيد الدخل هو نميكومن خالل التعريفات السابقة 
إدارة األرباح املرغوبة إلزالة التذبذب يف مسار الدخل الطبيعي، و عادة ما يتضمن خطوات ختفيض الدخل يف السـنوات   

  . ذات الدخل املرتفع من أجل نقلها إىل السنوات ذات الدخل املنخفض
باح بغرض ختفيض درجة املخـاطرة، و بالتبعيـة زيـادة قيمـة     ويهدف متهيد الدخل إىل إنتاج سلسلة مستقرة نسبيا من األر

و هذا الشكل من .  ، فاملخاطرة ترتبط بدرجة التقلب و كلما اخنفض التقلب قلت املخـــاطرةالطويـلاملنشـــأة يف املدى 
ت مستترة تستخدم بعد ذلك التالعب يتطلب حتقيق املنشاة ألرباح كبرية بدرجة كافية يف بعض السنوات، مما يسمح بتكوين احتياطيا

من اجل تنظيم تدفق الدخل عند الضرورة أي ختفيض الدخل يف السنوات املزدهرة، و ختزينه  ملقابلة اخنفاض الـدخل يف السـنوات   
ر الرديئة، وقد يستفيد املسامهون احلاليون من حتويل الثروة من املسامهني اجلدد إذا كانت إدارة املكاسب تؤدي إيل حتريـف األسـعا  

  ]  7 [ .السوقية

  

II  
أن يتولد الـدخل   بالتمهيد الطبيعي للدخليقصد طبيعيا مثلما ميكن أن يكون مصطنعا، و يكونميكن لتمهيد الدخل ميكن أن 

  :فيأخذ اجتاهني  التمهيد املصطنع للدخل، أما ]  8 [بشكل طبيعي مستقر نسبيا من خالل طبيعة عمليات املنشأة و اإلنتاج و التشغيل
من خالل الصفقات و املعامالت احلقيقية ، و يتم ذلك مـن خـالل اختـاذ بعـض      التمهيد احلقيقي للدخلاالجتاه األول هو 

، و من مث انعكاس ذلك على التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة و  املاليةالقرارات اإلدارية اليت قد تؤثر على توقيت وقوع األحداث 
  : ] 10 [، و من أمثلة ذلك] 9 [املالية  القوائمعلى جودة 

  ,قيام اإلدارة بالتحكم يف حجم و توقيت بعض األحداث و الصفقات االقتصادية األساسية -
  االختيار الفعلي ملشروعات معينة و توقيت قرارات العمليات، -
  ).مثل اختيار خطة اإلعالن أو مشروع حبوث و تطوير(قرارات األعمال  -
املنشاة أو قرارات االستثمار يف اية السنة على أساس معرفة اإلدارة بكيفية أداء املنشاة حىت هذا الوقت من تغيري إنتاج  -
  .السنة
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وهو تالعب حماسيب تقوم به اإلدارة من اجل ختفيف تقلبات الدخل ، حبيـث   )احملاسيب( التمهيد املصطنع أما االجتاه الثاين فهو 
رة بتمهيد الدخل عن طريق توزيع التكلفة على الفترات احملاسبية أو عن طريق التصـنيف الـداخلي   ميكن و من خالله أن تقوم اإلدا

لعناصر قائمة الدخل مبا يؤدي إىل حتقيق أهداف اإلدارة ، ويؤثر ذلك على الدخل فقط من الناحية احملاسبية دون أي تأثري على توقيت 
واء كان متهيد الدخل حماسبيا أو حقيقيا فذلك راجـع بالدرجـة األوىل إىل   وقوع األحداث داخل الشركة ، و يف مجيع األحوال وس

   ]  11 [ .السلوك األخالقي إلدارة املنشأة
  :] 12 [و جيدر بالذكر أن موضوع الدخل الذي يتم ختفيف التقلبات فيه خيتلف من حيث

 . صايف الدخل النهائي -
  .رحبية السهم الواحد -
  .معدل العائد على حقوق امللكية -
  .عائد الكوبون -
  .معدل العائد على األصول -
  .الدخل الغري عادي للسهم -
  .الدخل العادي للسهم قبل البنود الغري عادية -
  .دخل التشغيل للسهم -
  .رحبية السهم الواحد اخلافضة -
  .الدخل التشغيلي -
  الدخل العادي، -
  .الدخل العادي قبل الضريبة و البنود الغري عادية -
  .مرةصايف الدخل من األنشطة املست -
  .صايف الدخل بعد الضرائب -

و بصفة عامة جيب أن يتم ختفيف تقلبات الدخل علـى   الدخل،و يثار التساؤل عن عدد الفترات اليت يتم خالهلا ختفيف تقلبات 
  .]  13 [فعلى سبيل املثال مدة ست سنوات أكثر صالحية من أساس سنتني أو أربع سنوات كافية،فترة طويلة و بدرجة 

  

III  
م من أشهر النماذج املستخدمة لقيـاس   1981، ومنذ عام " مدخل معامل التباين: "أو ما يسمى بـ"  Eckel" يعترب منوذج 

بتطوير هذا النموذج انطالقا من جمموعة مـن الفرضـيات مفادهـا    "  Eckel"متهيد الدخل و املعترف ا إىل يومنا هذا، و قد قام 
  :]14 [أن

 .التكاليف املتغرية -التكاليف الثابتة  -املبيعات = دالة خطية للمبيعات الدخل هو  -
 .نسبة التكاليف املتغرية إىل املبيعات هي يف وحدات العملة ثابتة -
 .التكاليف الثابتة هي ثابتة أو متزايدة من فترة ألخرى، ولكن ليس من املرجح أن تنخفض -
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إال من خالل التمهيد احلقيقي، و ال ميكن أن يكون ممهدة من خالل التمهيد قيمة إمجايل املبيعات ال ميكن أن تكون ممهدة  -
 .املصطنع

عدمه و يـتم   الشركة لدخلها من متهيد لتحديد املبيعات تباين مع الدخل تباين مقارنة على" Eckel  ،1981"منوذج  ويعتمد
على  t-1و السنة   tباين التغري يف الدخل بني السنة حساب مؤشر سلوك متهيد الدخل من خالل حاصل قسمة القيمة املطلقة ملعامل ت

  : ، و ذلك وفق املعادلة التالية t-1و السنـــة   tبني السنة  القيمة املطلقة ملعامل تباين التغري يف املبيعات
  

  :حبيث
|CVI|  : القيمة املطلقة ملعامل تباين التغري يف الدخل للشركةi  بني السنةt   و السنةt-1 . 
|CVS| : القيمة املطلقة ملعامل تباين التغري يف املبيعات للشركةi  بني السنةt   و السنةt-1 .  

SB: مؤشر سلوك متهيد الدخل للشركة  نسبةi  بني السنةt   و السنةt-1.  
أما إذا كانـت  لدخلها،  ممهدة أا على تصنف الشركة فإن ، t-1و السنة   tالواحد بني السنة  من املؤشر أقل نسبة كانت فإذا

  .]  15 [لدخلها تصنف على أا غري ممهدة الشركة فإن،  t-1و السنة   tالواحد بني السنة  من أكرب أو املؤشر تساوي نسبة
 

IV  

، حبيث يتم حدود القوانني و املعايري احملاسبية شكال من أشكال التالعب احملاسيب الذي ميارس ضمن  متهيد الدخلمتثل ممارسات 
الذي يعد من أحد الفروض احملاسبية اليت يتضمنها اإلطـار    أساس االستحقاق احملاسيبخالل  منالتقديرات احملاسبية املتاحة استغالل 

عكس األساس النقـدي،  أن تسـجل   أملفاهيمي إلعداد وعرض املعايري احملاسبية الدولية ، و يقتضي أساس االستحقاق احملاسيب  على 
، مما خيلق تباين بني توقيت حدوث العملية احملاسبية و توقيـت القـبض أو    مبجرد حدوثها وليس عند قبض أو دفع النقديةالعملية 

مـن   ، أي  نقلـه  ختفيف تقلبات الدخليف تسجيل تلك العمليات ، مبا يؤول إىل  التقديرات احملاسبيةالدفع ، و بالتايل ستستخدم 
  .سنوات الدخل املرتفع أين يتم ختفيضه ، إىل سنوات الدخل املنخفض ، و بالتايل خلق سلسلة مستقرة و ختفيف تقلبات الدخل 

من جهة أخرى ميكن ممارسة متهيد الدخل من خالل ختفيض األرباح للسنة احلالية بشكل متعمد ، وهـذا باسـتخدام املرونـة    
تعـدد البـدائل    على    accounting flexibility، تشتمل املرونة احملاسبية ، و  الدوليةعايري احملاسبية احملاسبية املتاحة يف ظل تبين امل
املتاحة  ملعاجلة نفس البند ، كطرق االهتالك ،  طرق تقيم املخزونات وكذا  املعاجلات املختلفـة يف    الطرق و السياسات احملاسبية

ختتار ما يناسبها و تظهر ، لكي توفر منح اخليارات األكرب للشركة  ، واليت )  ديلة املسموح ا املعاجلة القياسية و الب( تقييم األصول 
، فإما أن تتعمد ختفيض الـربح أو زيادتـه ، أو أن   و نقاط ضعفها  أداءها التشغيلي اية كل فترة على النحو الذي يتوافق مع أعماهلا

خيـدم فئـة معينـة    ومبا   )صورة مضللة ( ر البيانات املالية بغري صورا احلقيقية يف سبيل إظها،  سلسلة مستقرة من األرباحختلق 
 تضليل قارئي البيانـات املاليـة ،   و ينجر عن ذلك  ،حساب باقي الفئات ذات املصلحة بالشركة  علىمستفيدة من هذه اإلجراءات 

  . تحميل البيانات املالية مبا يناسب أهواء إدارات الشركاتفمن ساهم يف وجود هذه املرونة مل يضع يف حسبانه انه ميكن استغالهلا ل
، كلمـا اجتهنـا حنـو     للمعايري احملاسبية الدوليةضمن اإلطار أملفاهيمي  التقديرات احملاسبية و، احملاسبيةاملرونة فكلما زادت 

بالتايل خلق مشاكل الوكالة اليت تقتضى منا  و و معدي البيانات املالية دون مستخدميها،  اإلدارةتلبية ألغراض  متهيد الدخلممارسات 
بناء جدار رقايب فعال من خالل احلوكمة اجليدة للشركة مبختلف جهاا الرقابية ، هذه األخرية ستالقي حتمـا صـعوبة كـبرية يف    

  . كشف و تقليل تلك املمارسات

SB= |CV S| / |CV I| 
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كلما كانت صورة البيانات للمعايري احملاسبية الدولية، ضمن اإلطار أملفاهيمي  و التقديرات احملاسبية احملاسبيةكلما قلت املرونة و
  .مستخدميها، وبالتايل تقليل مشاكل الوكالة، محاية حقوق املالك و أصحاب املصاحلاملالية صحيحة و صادقة خدمة ألغراض 

 

 
  :يف ضوء التحليالت النظرية و العملية هلذه الدراسة ميكن اخلروج بالنتائج التالية

 .رسات متهيد الدخل تعترب شكال من أشكال التالعب احملاسيب الذي ميارس دون خرق القوانني و املعايري احملاسبيةمما  -
يقوم احملاسب من خالل متهيد الدخل باستخدام معرفته بالقواعد و املعايري احملاسبية، و كذا الثغرات املتاحة يف املعايري احملاسبية  -

من أجل نقل الدخل من سنوات الدخل املرتفع إىل سنوات الدخل املنخفض و  ) التقديرات احملاسبية املرونة احملاسبية و( الدولية
 .بالتايل ختفيف تقلباته من سنة ألخرى

يهدف متهيد الدخل غالبا إىل تغطية العجز و تضليل البيانات املالية ، لذلك فمن غري املمكن القضاء على مثل هذه املمارسات  -
االنتهازي لإلدارة بل البد من حتديد خط دفاعي حتكمه آليات رقابية فعالة ، و أساليب حديثة للحد من هذه  املرتبطة بالدافع

 .املمارسات إىل أدىن مستوى ممكن ، و من بينها تفعيل نظم احلوكمة و أخالقيات األعمال يف منشآت األعمال
 :وعلى ضوء ما سبق ، ميكن تقدمي االقتراحات التالية  
عية خمتلف اجلهات الرقابية داخل و خارج الشركة خبطر متهيد الدخل الذي ميكن أن ينتشر السيما و تبين املعايري ضرورة تو -

 .احملاسبية الدولية
 .ضرورة االلتزام بقواعد أخالقيات مهنة احملاسبة و مراجعة احلسابات -
و ذلك تفاديا لتفشي هذه الظاهرة يف خمتلف ضرورة اختاذ إجراءات ردعية جتاه ممارسات متهيد الدخل يف حال اكتشافها ،  -

 .الشركات ، و محاية حلقوق املالك و أصحاب املصاحل
و حتاول االنتقال من مرحلة قياس ممارسـات متهيـد    الدراسة،و تأمل الباحثة من الدراسات املقبلة أن تتعمق يف املوضوع قيد  

  .الدخل إىل مرحلة البحث عن حلول ناجعة يف احلد منها
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 The Impact of International Financial Reporting Standards on Audit And  Assessment of 
The Risks of Fair Value And Other Estimates 

 
)*(  

 
IAEMS–  

  
 

      تهدف هذه الدراسة إلى محاولة لتحسين كفاءة مراجع الحسابات عند قيامـه بمراجعـة البنـود المحاسـبية
األخرى غير المؤكدة في ظل تطبيق المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير    المتعلقة بالقيمة العادلة والتقديرات المحاسبية 

، وذلك من خالل التطرق إلى األدبيات المحاسبية التي تناولت المحاسبة عن القيمة العادلة والتقـديرات  IFRSالمالية 
مـا توصـلت إليـه     ، والتعرف على أبـرز IFRSالمحاسبية األخرى في ظل المعايير الدولة إلعداد التقارير المالية 

األدبيات المحاسبية في مجال تقدير المخاطر ومراجعة القيمة العادلة، ومن ثم التوصل إلى إطـار مقتـرح لمراجعـة    
وقد توصلت الدراسة إلـى إطـار مقتـرح لمراجعـة القيمـة العادلـة       . القيمة العادلة والتقديرات المحاسبية األخرى
  .والتقديرات المحاسبية األخرى غير المؤكدة

   

  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةIFRS    ؛ مخاطر المراجعة؛ القيمـة العادلـة؛ التقـديرات
 .المحاسبية

Abstract : This study aims to improve the efficiency of the auditing process  related to the fair 
value and other uncertain accounting estimations  within the application of international  Financial 
Reporting Standards (IFRS) to perform the financial reports. The study tries to identify this effect 
by investigating the literature review which discussed the risks assessment and the auditing of fair 
value matters. Findings from the study  suggest a framework for auditing the fair value and other 
uncertain accounting estimations. 
 
Keywords : IFRS; Audit Risk; Fair Value; Accounting Estimates. 

 
 

ـا   تعارفت احملاسبة منذ نشأا على استخدام التكلفة التارخيية يف قياس القيم املالية اليت يعترف ا يف البيانات املالية واليت تظهر
رات يف القوائم املالية، ومنذ عهد قريب فقط أخذ احملاسبون يف االهتمام املتزايد بأسس أخري، نتيجة لتضخم حجم التجارة واالستثما

الدولية وظهور املنشآت متعددة اجلنسيات وما صاحبها من مشاكل حماسبية؛ مما أدي إيل ظهور مفهوم احملاسبة الدولية، كمـا جعـل   
املنظمات املهنية تسعي حملاولة الوصول موعة من املعايري احملاسبية الدولية، لكي حتكم املمارسة العمليـة للمهنـة خـارج احلـدود     

  .ول للغة حماسبية مشتركة تعمل علي تسهيل انتقال رؤوس األموال واخلدمات عرب احلدوداإلقليمية، للوص
مببادرة من اجلمعيات  ١٩٧٣عام  IASCومن هنا ظهرت جلنة معايري احملاسبة الدولية حيث تأسست جلنة معايري احملاسبة الدولية 

) انيا، املكسيك، هولندا، اململكة املتحدة، ايرلندا، والواليـات املتحـدة  كندا، اليابان، استراليا، فرنسا، أمل(العلمية واملهنية يف كل من 
  .٢٠٠٠معياراً حماسبياً دولياً حىت ما قبل عام  41دف إعداد ونشر املعايري احملاسبية، وقد قامت اللجنة بإصدار 
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مت إعادة هيكلة للجنة معايري احملاسبة الدولية والنظام األساسي هلا ومت تسميتها مبجلس معايري احملاسـبة الدوليـة    ٢٠٠٠ويف عام 
IASB  هو املسئول عن إصدار معايري احملاسبة الدولية بدال من جلنة معايري احملاسبة الدولية؛ حيـث   ٢٠٠١من  أبريل  بدءاًالذي اعترب

  . يري احملاسبية الصادرة عن جلنة معايري احملاسبة الدوليةتبىن هذا الس مجيع املعا
بإصدار معايري احملاسبة الدولية، مث بداء الس تدرجيياً بإصدار املعايري  2001عام   IASBفقد قام جملس معايري احملاسبة الدولية 

، ولذلك فإن التسمية القدمية وهي معايري IASبة الدولية لتحل بتسميتها اجلديدة حمل معايري احملاس IFRSالدولية إلعداد التقارير املالية 
مـع    IFRSسوف ختتفي من األدب احملاسيب تدرجيياً لتحل حملها املعايري الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة      IASاحملاسبة الدولية 

يف توسيع دائـرة   IASBرغبة  IFRSإيل  IASاإلصدارات اجلديدة والتعديالت احملتملة ملعايري احملاسبة الدولية، ويعكس التغيري من 
  .نشاطها إيل املعلومات املالية عموماً

شرطا أساسيا من شروط السماح  املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةومع التطور االقتصادي العاملي فقد أصبح االلتزام بتطبيق 
أمهية بالغة؛ ومن أكرب  املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةا أعطى التكتالت االقتصادية ومن أمهها االحتاد األوريب وهو م يفبالدخول 

املعايري وتنتقل إىل  US GAAPالدالئل على ذلك أن الواليات املتحدة األمريكية سوف تتخلى عن تطبيق املعايري احملاسبية األمريكية 
 FASBيات املتحدة األمريكية بعمل العديد من مشاريع التقارب بني قامت الوالالدولية إلعداد التقارير املالية، ويف سبيل هذا التطبيق 

  . اليت ستلتزم ااملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية لكي تكون الواليات املتحدة األمريكية مشاركة وفاعلة يف صياغة  IASBو 
ات املتحدة األمريكية، وهو ما يعىن أنه خالل فتـرة  وعلي مدى السنوات القليلة املاضية، مت انتهاج فكرة التقارب من قبل الوالي

إىل النقطة اليت تقوم فيها الشـركات األمريكيـة بتـبين     IFRSمن الوقت سيتم خفض االختالفات بني معايري احملاسبة األمريكية و 
IFRS عايري اهلادفة لتحقيق التقارب إما عـن  تلقائياً أو تكون قريبة جداً منها، وعرب األشهر القليلة املاضية، مت إصدار عدد كبري من امل

، ومن ضمن ما تناولته تلك املعايري قائمة الدخل الشامل واحملاسبة عن القيمة العادلـة واحملاسـبة عـن    FASBأو  IASBطريق الـ 
  ).Ohlgart and Ernst, 2011(األعمال واملشروعات املشتركة 

واملعايري الدولية إلعـداد التقـارير املاليـة     US GAAPاسبة األمريكية التعرف على أبرز االختالفات بني معايري احمل سبيلويف 
IFRS  أوضح)Kinc, 2008 ( أن هناك اختالفات جوهرية بني تطبيق القيمة العادلة يف كلٍ منUS GAAP  وIFRS  ؛ حيـث

عري وصـرف املخـزون   باستخدام طريقة األخري يف األول فقط عند تس تسمح للشركات US GAAPأن  يف حنيعلى سبيل املثال 
القيمة القيمة العادلة و US GAAPبذلك، وأيضاً أوضح الباحث أنه وفقاً للـ  IFRSال تسمح ، وذلك ألغراض التحاسب الضرييب

 IFRSتسـمح   US GAAPومن ناحية أخري أوضح الباحث أنه علـى خـالف الــ    . ال تعترب قيمه واحده مترادفةالسوقية 
  .غري امللموسة أحد األصول لكوا تكاليف التطوير برمسلة  IFRS كما تسمح واملعدات، ت واآلالتالعقارا بإعادة تقييم للشركات

فهناك قيود خاصة بتوافر املوارد واحملاسبني املهنيني اللذين سوف يواجهوا مشـكلة االسـتخدام املتزايـد     IFRSووفقاً لتطبيق 
املعايري املستندة على املبادئ، بدال من املعـايري املسـتندة علـى     ويرجع ذلك إىل اعتمادهم على IFRSللحكم الشخصي يف تطبيق 

 IFRS، فيمكن القول أن التغيري إىل إعداد التقارير املالية وفقاً ملعايري إعداد التقارير املاليـة الدوليـة   US GAAPالقواعد العامة يف 
  .)Gornik and Showerman, 2010(سيأخذ جهداً كبرياً من جانب احملاسبني واملراجعني 

سبق أنه من الطبيعي أن ينعكس القياس احملاسيب طبقاً للقيمة العادلة على عملية املراجعة، وعلى األخص فيمـا يتعلـق    ممايتضح 
األخرية  ألن خبطر املراجعة املرتبط بالرأي الذي يبدية املراجع يف القوائم املالية اليت أعدت وفقاً للقيمة العادلة بدالً من التكلفة التارخيية،

القـوائم   أكثر حتفظاً من األوىل، وجتاوباً مع هذا التطور يف التقرير احملاسيب أصدرت اهليئات املهنية املنظمة ملهنة املراجعة معايري ملراجعة
مـن   ، مما أظهر أمام مراجعي احلسـابات الكـثري  2012الصادر عام  IFRS 13املالية املعدة وفقاً للقيمة العادلة على سبيل املثال 
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التحديات؛ اليت قد تؤدي إىل زيادة املخاطر املرتبطة مبعلومات القوائم املالية، ومن مث زيادة درجة اخلطـر الـيت يتحملـها املراجـع     
  ). 2012عصيمي، (

قتصـادي  أصبح من متطلبات النمو اال IFRSبناء على ما تقدم ترى الباحثة أن االجتاه حنو املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
، ومن مث االجتاه العاملي حنو حماسبة القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى، مما قد يؤدي إىل زيادة املخاطر اليت يتعرض هلـا  الدويل

تعلقـة  مراجع احلسابات أثناء القيام بعملية املراجعة؛ من مث ستحاول الباحثة يف هذا البحث بإلقاء الضوء على املمارسات احملاسـبية امل 
تقديرات بتقدير املخاطر واحملاسبة عن القيمة العادلة، وكيفية إعداد برنامج مراجعة للقيام مبراجعة هذه البنود املتعلقة بالقيمة العادلة وال

  .احملاسبية غري املؤكدة
 إشكالية البحث:  

هل ميكن التوصل إلطار مقترح ملراجعـة  : ايلتاسيساً على ما تقدم تتبلور املشكلة حمل البحث يف حماولة اإلجابة على التساؤل الت
املتعلقة بالقيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة وذلك يف ظل االجتاه العاملي حنو املعايري الدولية إلعداد  احملاسبيةالبنود 

ل التوصل إلطار مقترح يساعد على القيام ؟ أو بعبارة أخرى هل ميكن زيادة كفاءة مراجع احلسابات من خالIFRSالتقارير املالية 
    ؟IFRSمبراجعة القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة يف ظل االجتاه العاملي حنو 

 أهداف البحث:  
لقيمة العادلة يتمثل اهلدف الرئيس للبحث يف حماولة لتحسني كفاءة مراجع احلسابات عند قيامه مبراجعة البنود احملاسبية املتعلقة با

  :والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة، وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل األهداف الفرعية التالية
التطرق إىل األدبيات احملاسبية اليت تناولت احملاسبة عن القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى يف ظل املعـايري الدولـة    )1

  . IFRSإلعداد التقارير املالية 
  .التعرف على أبرز ما توصلت إليه األدبيات احملاسبية يف جمال تقدير املخاطر ومراجعة القيمة العادلة )2
 .التوصل إىل إطار مقترح ملراجعة القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى )3

 نطاق البحث:  
 يتم تقييمها وتقديرها عن طريق القيمـة العادلـة   على تناول تقدير خماطر املراجعة وكيفية مراجعة البنود اليت البحثيقتصر هذا 

  .والتقديرات احملاسبية األخرى والتوصل إىل إطار مقترح ملراجعة تلك البنود
 خطة البحث:  

  .الدراسات السابقة: األول املبحث
  .IFRSداد التقارير املالية تقدير خماطر القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى يف ظل املعايري الدولية إلع: الثاين املبحث
 .إطار مقترح ملراجعة القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة: الثالث املبحث
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لتكنولـوجي  نتيجة السعي الدائم من قبل الدراسات واألحباث احملاسبية  لالرتقاء بدور املراجع يف مواكبة التطـور العلمـي وا  

لقيمة واالقتصادي، ومن مث حماولة التوصل إىل كفاءة املراجع وفعالية عملية املراجعة يف مراجعة البنود املتعلقة بالتقييمات القائمة على ا
ـ    و العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة؛ فقد ظهرت يف اآلونة األخرية جمموعة من الدراسات اليت تناولـت التحـول حن

؛ ومن مث التطرق إىل كيفية مراجعة تلك IFRSاحملاسبة عن القيمة العادلة وتبين الكثري من الدول للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
اسبية البنود، وبناء على ذلك فقد قامت الباحثة يف هذا املبحث باستقراء ألهم الدراسات املتعلقة مبراجعة القيمة العادلة والتقديرات احمل

جمموعة الدراسات اليت تناولـت  ) 1: (األخرى غري املؤكدة، وذلك من خالل تصنيف هذه الدراسات إىل جمموعتني على النحو التايل
جمموعة الدراسات اليت تناولت مراجعة القيمة العادلة والتقـديرات  ) 2(والقيمة العادلة،  IFRSاملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

  .بية األخرى وأثرها على تقدير خطر املراجعة، وتستعرض الباحثة اموعتني يف األجزاء التالية من هذا املبحثاحملاس
  :والقيمة العادلة IFRSجمموعة الدراسات اليت تناولت املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  :أوالً

I.  دراسة)Cairns, 2006:(  
وقد أوضـح   IFRSستخدام القيمة العادلة عند تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية تناولت هذه الدراسة مناقشة كيفية ا

، وخاصة يف االحتاد األورويب، تعرض للكثري من التصرحيات موفـدها  (IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  تنفيذالباحث أن 
يتحرك حنو تطبيق كامل حملاسـبة القيمـة    IASBوأن جملس معايري احملاسبة الدولية " معايري تستند إىل القيمة العادلة"هي  IFRSأن 

للقيمة العادلة، وكيفية تطبقها يف الواقع عند قياس قيمـة األصـول     IFRSتناولت هذه الدراسة إىل أي مدى تستخدم وقد. العادلة
، وتطور هذا التعريـف،  IFRSالدولية إلعداد التقارير املالية  واخلصوم، وقد أنعكس هذا التطبيق تعريف القيمة العادلة وفقاً للمعايري

االستخدامات الرئيسية األربعة  وقد أوضح الباحث أيضاً. واحلاجة ملزيد من التوضيحات واإلرشادات فيما يتعلق بتطبيق هذا التعريف
من هذه االستخدامات تعكس ما جيب أن حيـدث يف  ثالثة  ؛ حيثIFRSللقيمة العادلة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

بناء على ما تناولته الدراسـة  . االستخدام الرابع يقتصر على عدد قليل جدا من األصول واخلصوم ظل العديد من املعايري الوطنية، أما
  .ة العادلةمقترح حول ااالت املمكنة اليت قد متد جملس معايري احملاسبة الدولية استخدام القيم قدم الباحث

II.  دراسة)Kinc, 2008:(  
املقبولة قبول  األمريكية القيمة العادلة من قبل املعايري احملاسبية مفهومتطبيق  إىل توضيح االختالفات يف كيفية الدراسةهدفت هذه 

العادلة من قل كلٍ من  ولتوضيح االختالفات اجلوهرية بني تطبيق القيمة. IFRSعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وامل GAAP عام
US GAAP و ،IFRS  أن  يف حنيأوضح الباحث أنهUS GAAP باستخدام طريقة األخري يف األول فقط عند  تسمح للشركات

ال تعترب القيمة السوقية القيمة العادلة و GAAPذلك، وأيضاً أوضح الباحث أنه وفقاً لل ال تسمح ب  IFRS،تسعري وصرف املخزون
العقارات  بإعادة تقييم للشركات IFRSتسمح  GAAPومن ناحية أخري أوضح الباحث أنه على خالف ال . فةقيمه واحده متراد

  .غري امللموسة أحد األصول لكوا تكاليف التطوير برمسلة  IFRS سمحتكما  واملعدات، واآلالت
III.   دراسة)et al., 2011 Shanklin:(  

، وتأثري ذلـك علـى   IFRSيت تضمنها املعايري الدولية إلعداد التقارير الدولية هدفت هذه الدراسة إيل مناقشة القيمة العادلة ال
حتتم قياس بعض األصول واخلصوم وحقـوق  IFRS  إلعداد التقارير املالية املعايري الدوليةالدراسة أن  أوضحتالتقارير املالية، وقد 

، بالرغم من وجود هذا املقترح مـن  2009عام  IASBمن قبل  امللكية بالقيمة العادلة، حيث بداء مشروع االعتراف بالقيمة العادلة
لالعتراف واإلفصـاح عـن   ) IASC/IAS 2 - 1975( 2؛ وذلك ملا تطلبه معيار احملاسبة الدويل رقم 1975منذ عام  IASCقبل 

 تـارخيي مـوجزة   مسـار أيضاً  وتناولت الدراسة". القيمة العادلة مطروح منها تكاليف البيع"قيمة اجلرد يف التقارير املالية عن طريق 
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، وأيضاً االجتـاه  FASBو IASB؛ وذلك متاشياً ملا يتم من خطط التقارب بني معايري احملاسبة الدولية يف للمحاسبة عن القيمة العادلة
لية املعدة وفقـاً للقيمـة   ، وذلك للتوصل إىل أمهية وموثوقية التقارير املاIFRSالعاملي حنو تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

خيية، علـى  العادلة مقارنة بالتقارير املالية املعدة وفقاً للتكلفة التارخيية، وذلك على غرار اجلدل القائم بني القيمة العادلة والتكلفة التار
 بشـأن خمتلـف   يهات حمددةتوج مل يكن هناك أي الرغم من قدم مدخل التكلفة التارخيية وهيمنته على االعتراف به يف القوائم املالية

  . القيمة العادلةاملتعلقة ب من التأكيدات املناسبةاالستخدامات البديلة و احلسابات
وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك أمهية كبرية للتحول إىل احملاسبة عن القيمة العادلة وذلك للوصـول إىل توافـق عـاملي    

ضا هناك فجوه حتدث عند تطبيق القيمة العادلة وذلك نتيجة عدم الفهم التـام هلـذا   ، وأيIFRSوجمموعة موحده من املعايري الدولية 
التعريف اخلاص بالقيمة العادلـة   IASBاملدخل مقارنة مبداخل القياس األخرى، وأيضاً مىت ميكن استخدام هذا املدخل؛ لذلك أصدر 

توصل النهائي حنو التوافق على جمموعة موحـده مـن املعـايري    حماولة حلل اخلالف الدائر حنو تطبيقها وكيفية قياسها؛ وذلك دف ال
  .لتسهيل عملية املقارنة ودمج األعمال IFRSالدولية العاملية 

IV.  دراسة)Mazza et al., 2011:(  
 U.S. GAAPهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الفرق بني القيمة العادلة وفقاً لكلٍ من املعايري األمريكية املتعارف عليهـا  

، وأثر ذلك Performance Obligations، وذلك من حيث التزامات األداء املستقبلي IFRSاملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية و
مدير مايل لتقييم مدي موثوقية القيمة العادلة وفقاً  86قامت هذه الدراسة على أساس دراسة جتريبية ل . على ممارسات إدارة األرباح

وذلك بالتطبيق على بند التزامـات   IFRSواملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  U.S. GAAPكية املتعارف عليها للمعايري األمري
معاشات التقاعد كأحد عناصر األصول؛ حيث يعترب بند التزامات معاشات التقاعد حىت اآلن هو البند الوحيد الواجب قياسه وفقـاً  

وقد توصل الباحثون إىل أن يف حالة االستناد إىل املقـاييس  . U.S. GAAPاألمريكية املتعارف عليها للقيمة املعادلة يف أطار املعايري 
املرجعية السائدة يف السوق يتضح أن هناك حتكم كبري يف إدارة األرباح من قبل منشآت األعمال سوء مت تطبيق املعـايري األمريكيـة   

، وعلى وجه التحديد أوضحت الدراسـة أن يف حـال   IFRSداد التقارير املالية واملعايري الدولية إلع U.S. GAAPاملتعارف عليها 
تكون أفضل من حيث احلد من ممارسـات إدارة   U.S. GAAPوجود مقاييس مرجعية داخلية فأن املعايري األمريكية املتعارف عليها 

  .األرباح
V.  دراسة)Papadamou and Trifon, 2013:(  

باملخاطر اليت قد تتعرض هلا املنشـأة،   IFRSاملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  توصل لعالقةهدفت هذه الدراسة إىل حماولة ال
 سعر الصرف الفائدة وخماطر، ومعدل السوق بتقييم لتحقيق هدف البحث قامت الدراسة .على قطاع البنوك اليوناين بالتطبيقوذلك 
 قبل وبعـد املتعلقة ا  احملاسبيةاملتغريات واملخاطر و السوق اس القائمة على آلياتأسس القي بني العالقة واستكشاف اليونانية بالبنوك

 تـوى املعلومـايت  من احمل من شأا أن تعزز املعيار الدويل للتقارير ما إذا كان ، وIFRSاعتماد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
سـعر   الفائـدة وخمـاطر   يف حني أن خماطر معدل ملخاطر السوقتتعرض  يع البنوكمجوقد توصلت النتائج إىل أن . للبيانات احملاسبية

وأيضاً على ، للبيانات احملاسبية تفسرييةال من القدرة يعزز  IFRS، فإدخال وعالوة على ذلك يف بعض األحيان، تؤثر عليهم الصرف
قد أظهر مستوى أعلـي يف نسـب    IFRSاستخدام  ، فبوجه عام أوضحت النتائج أناملنتظمة وغري املنتظمة مدى التعرض للمخاطر

القيمـة  ومن مث حماسبة  IFRSحنو املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  أن التوجه أيالرحبية وأيضاً حتقيق املصداقية للبيانات املالية، 
 Greek Accountingاليونانيـة   يري احملاسبيةباملعا العادلة قد تساعد على تعرض البنوك اليونانية إىل املزيد من املخاطر وذلك مقارنة

Standards GAS.  
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 ;Cairns, 2006; Kinc, 2008; Shanklin et al., 2011; Mazza et al., 2011(وفقـاً ملـا أوضـحه كـلٍ مـن      
Papadamou and Trifon, 2013 (املالية  ترى الباحثة أن مع تزايد االهتمام بانتهاج وتبين املعايري الدولية إلعداد التقاريرIFRS 

من قبل العديد من الدول؛ فأن ذلك قد أدى إىل زيادة االهتمام باحملاسبة عن القيمة العادلة ؛ حيث أن الكثري من املعامالت املتعلقـة  
ما كان سـائد  تعتمد يف املقام األول على التقييم وفقاً لطريقة القيمة العادلة على خالف  IFRSالدولية إلعداد التقارير املالية  باملعايري

مبقارنة معايريها الوطنية ومتطلباا مع تلك املعايري الدولية؛ وذلك  IFRSفيما قبل، ومن مث تزايد االهتمام من قبل الدول املتبنية للـ 
رير املاليـة  حملاولة التوصل إىل أهم االختالفات وكيفية معاجلة أوجه االختالف بني هذه املعاجلات وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقـا 

IFRS .   
  :جمموعة الدراسات اليت تناولت مراجعة القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى وأثرها على تقدير خطر املراجعة: ثانياً

I.  دراسة)Silliman and Fitzsimons, 2007:(  
 اليت تقاس بالقيمة العادلـة، وقـد   هدفت هذه الدراسة إىل مناقشة كيفية مراجعة املعامالت املتعلقة حبصص تعويضات العاملني

النتائج الذي توصل إليها جملس األشراف والرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات املقيدة بسـوق   مبناقشةقامت هذه الدراسة 
؛ حيث أصدر الس جمموعـة مـن   2006يف أكتوبر   Public Company Accounting Oversight Boardاألوراق املالية 

لتقدمي اإلرشاد للمحاسبني القانونيني الذين يقومون مبراجعة القيمة العادلة املتعلقة خبيارات األسهم، ومن " ئلة واألجوبة املوظفنياألس"
وقد أوضحت النتائج أن قيـاس تلـك   . مث تناولت هذه الدراسة بعض التعقيدات يف مراجعة القيمة العادلة ملعامالت خيارات األسهم

إىل إصدار املزيد من الدورات التدريبية  PCAOBالعادلة صاحبها املزيد من التعقيدات يف عملية املراجعة؛ مما دعا  املعامالت بالقيمة
  .والتوضيحية للعاملني بكيفية القيام مبراجعة تلك البنود

II.  دراسة)et al., 2010 Fitzsimons,:(  
لقيمة العادلة للشركات العامة واخلاصة يف أعقـاب األزمـة   هدفت هذا الدراسة إىل التعرف على االستجابات املتعلقة مبراجعة ا

وجملس األشـراف   AICPA، قد أصدر املعهد األمريكي للمحاسبني القانونية 2008املالية العاملية، فمنذ ظهور األزمة العاملية يف عام 
ة من التوجيهات املتعلقـة مبراجعـة   جمموع  PCAOBوالرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية

يف سبيل حتقيق هدف البحث ناقشت الدراسة التوجيهات األخرية سـواء للشـركات العامـة أو    . القوائم املعدة وفقاً للقيمة العادلة
الـدين، وقـد    وباإلضافة إىل ذلك ، قامت الدراسة مبناقشة كيفية قيام مراجع احلسابات مبراجعة املعلومات املتعلقة بسندات اخلاصة،

لتعديل معيار املراجعـة  AICPA أوضح الباحث يف سبيل التحقق من مدي عدالة عملية مراجعة هذا البند املشاريع املصدرة من قبل 
 املقترحة تلغي SAS ، بعنوان مراجعة التقديرات احملاسبية، وقد أوضح الباحث أن يف حال اعتماد هذه املشاريع فإن SASاألمريكي

SAS   و" مراجعة التقديرات احملاسبية" 57رقم ،SAS  ا"  101رقممراجعة قياسات القيمة العادلة وإفصاحا" .  
في ظل معيار املراجعة املقترح، هدف مراجع احلسابات هو احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املالئمة حول ما إذا كـان  ف

إذا كانت اإليضاحات املتعلقة يف القوائم املالية كافية يف سياق إطـار   االعتراف أو اإلفصاح عن أي تقديرات حماسبية معقولة، وعما
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املراجع حباجة إىل ممارسة احلكم الشخصي للحكم على مـدى خطـورة   ، إعداد التقارير املالية املعمول ا

املتعلقة باعتبارات التـدقيق   PCAOB ناقشة إصداراتمبوقد قام الباحث أيضاً  .التقديرات احملاسبية القائم على مراجعتها من عدمه
بشأن قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات املتعلقة ا، وقد توصل الباحث إىل أن اإلصدارات املتعلقة باملعهد األمريكي للمحاسـبني  

هلا  PCAOBاألوراق املالية ، و وجملس األشراف والرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات املقيدة بسوق AICPAالقانونية 
ة بالغ التأثري على دعم دور مراجع احلسابات فيما يتعلق مبراجعة القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى؛ وذلك فيما يتعلق مبراجع

  .الشركات العامة أو اخلاصة على حد سواء
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III.   2011(دراسة Strampelli,:(  
، يف الشـركات  على رأس املـال  حماسبة القيمة العادلة تأثري ق تساعد على احلد منهدفت هذه الدراسة إىل حماولة الوصول لطر

 املعلومات احملاسـبية  على أمهية ليس فقط ميكن أن تؤثر املالية األخرية أثبتت أن حماسبة القيمة العادلة أن األزمةوقد أوضحت الدراسة 
، باحلفاظ على احلد األدىن القانوين لرأس املال قوانني الشركات يهاينص ف الشركات، ففي البلدان اليت أيضا على سالمة أصول ولكن
، أصول الشركةقيمة الفعلي ل تخفيضال تعكس وال مؤقتة هي القيمة العادلة لألصول؛ وحيث خسائر اخلسائر غري احملققةتسجيل  جيوز

وذلك للمحافظة على إظهـار رؤوس األمـوال    فيجب أعادة النظر يف استخدام القيمة العادلة لتلك الشركات، يف ظل هذه القوانني
  .للمسامهني بشكل عادل

IV.  دراسة)Christensen, et al., 2012:(  
قامت هذه الدراسة على التساؤل عن قدرة املعايري اخلاصة بالتقارير املالية وتقرير املراجعة لتعرب بصدق وعدالة عن مستوى عـدم  

استخدام حماسبة القيمة العادلة، كما تطرقت الدراسة إىل صعوبة وعدم واقعية التوقعـات  بالقوائم املالية وذلك يف ظل  املوجودةالتأكد 
اخلاصة بواضعي املعايري واملنظمات واملستخدمني ومتثل عبء على املراجعني؛ حيث زادت نسبة التقديرات غري املؤكـدة الظـاهرة يف   

راسة إىل جمموعة من التوصيات إلجراء تغيريات يف القوائم املالية وقد توصلت الد). من خالل فحص أرصدة احلسابات(القوائم املالية 
فيجب أن يقوم واضـعي  : Financial Reporting Standardsمعايري التقارير املالية   ) 1: (وتقرير مراجعي احلسابات من خالل

وهـذا ميكـن أن   . ىل قياس مبالغ فيه وغري مؤكداملعايري بالنظر يف طرق التعبري للحسابات املدرجة داخل القوائم املالية، واليت ختضع إ
يشتمل على عدد من االستراتيجيات، من وضع العالمات أو تسليط الضوء على احلسابات اليت تقاس عن طريق نطـاق أعلـى مـن    

هليئات التنظيميـة أن  فينبغي على كل من واضعي معايري املراجعة وا: معايري املراجعة) 2.  (مستوى األمهية النسبية  إما رقميا أو بيانيا
نوع التأكيدات املقدمة للحسابات اليت تعتمد على  تقديرات مبالغ فيها وغري مؤكـدة،  : يهتموا بالتغريات اليت تنحصر يف جمالني مها

  .وشكل وحمتوى تقرير املراجعة

V.  2012عصيمي، (دراسة:(  
اح احملاسيب على تقدير خطر املراجعة مع اختبار بعـض  هدف هذا البحث إىل بيان أثر استخدام القيمة العادلة يف القياس واإلفص

اإلرشادات املقترحة لتقدير خطر املراجعة بواسطة عينة خمتارة من مراجعي احلسابات ببعض مكاتب احملاسبة واملراجعة املصرية، وقـد  
ألساس القيمة العادلة علـى عناصـر    اعتمدت هذه الدراسة يف حتقيق أهدافها على دراسة وحتليل أثر القياس واإلفصاح احملاسيب طبقاً

تقدير خطر املراجعة، وتقدمي إطار مقترح بناء على ذلك، واستطالع أراء بعض مزاويل مهنة احملاسـبة واملراجعـة يف مصـر بشـأن     
بقاً وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن القياس واإلفصاح ط. إرشادات هذا اإلطار، وذلك باالعتماد على قوائم استقصاء وجهت إليهم

للقيمة العادلة له أثر على تقدير خطر املراجعة، خاصة خطر الغش يف القوائم املالية؛ حيث يؤدي القياس واإلفصاح إىل تعقد عمليـات  
ومناذج القياس لبعض البنود، وعدم وجود سوق نشط لبنود أخرى، ويرجع ذلك إىل زيادة اخلطر املـالزم والـيت تواجـه مراجـع     

املراجعة؛ نتيجة اعتماد العميل على افتراضات وبيانات معينة أو االعتماد على خرباء خارجيني، كما يرجع ذلك احلسابات أثناء عملية 
أيضاً إىل إساءة استخدام أحد األصول، األمر الذي قد يترتب عليه إصدار تقارير احتيالية، ومن هنا يتطلب األمر من مراجع احلسابات 

  .شاف، وذلك لتقدير خطر املراجعة عند املستوى املقبولاخلارجي العمل على ختفيض خطر االكت
VI.  دراسة)Beisland, 2013:(  

هدفت هذه الدراسة إىل التوصل لتقييم عملي لألسهم وذلك من خالل دراسة تأثري صايف املصروفات التمويليـة علـى قيمـة    
ألسهم وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة   األسهم، وقد تناولت هذه الدراسة صايف املصروفات التمويلية فيما يتعلق بتقييم ا
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IFRS ،ًلنموذج تقييم األرباح املتبقية؛ وذلك فيما يتعلق ببنود الدخل بقائمة املركز املايل اليت يتم تسجيلها بالقيمـة العادلـة   وفقا .
؛ وذلك حماولة إلظهار جمموعة االختالفات املتعلقـة  حيث قامت الدراسة على تقييم هذه البنود بالقيمة الدفترية مقارنة بالقيمة العادلة

وتوصلت هذه الدراسة إىل أن التقييم وفقاً للقيمة العادلة ينتج عنه تقييم يعرب إىل حد كبري عـن القيمـة   . باحملاسبة عن القيمة العادلة
ادلة فأن األرباح املتبقية قد تكون منعدمـة،  السوقية؛ وذلك نتيجة للدراسة التجريبية اليت أوضحت أن يف حال القياس وفقاً للقيمة الع

بالتكلفة التارخيية أو صايف القيمة الدفترية؛ مما يقلل من املخاطر املالية اليت قد تتعرض هلا املنشأة، وقد  البنودوذلك مقارنة بقياس تلك 
  .ليت تتغري فيها أسعار الفائدة بطريقة مطردةأوضحت الدراسة أيضاً أن مقياس القيمة العادلة ال يصلح يف حال األسواق غري املستقرة وا

 ,Silliman and Fitzsimons, 2007; Fitzsimons, et al., 2010; Strampelli(وفقاً ملا أوضحه كلٍ مـن  
2011; Christensen, et al., 2012;   ،2012عصيمي;Beisland, 2013 (  ترى الباحثة أن مع االجتاه العاملي حنو تطبيـق

كان لزام على الدول املطبقة بتدريب احملاسبني واملراجعني على كيفيـة تطبيـق املعـايري     IFRSية إلعداد التقارير املالية املعايري الدول
عدة وفقاً الدولية إلعداد التقارير املالية؛ ومن مث التوصل إىل جمموعة من مراجعي احلسابات قادرين على املراجعة الفعالة للقوائم املالية امل

ستجد تلك الدول صعوبات فيما يتعلق باحملاسبني واملـراجعني   IFRSوقد أوضح الباحثني أن مع تزايد االهتمام بتطبيق ، IFRSلل 
  .وذلك نظراً للتطورات اليت حلقت ببيئة احملاسبة واملراجعة ومن مث ارتفاع ملستوى خطر املراجعة وتعقد عملية املراجعة ككل

صور يف األدب احملاسيب فيما يتعلق بكيفية قيام مراجع احلسابات مبراجعة البنود اليت يـتم  بناء على ما تقدم ترى الباحثة وجود ق
العادلة؛ ومن مث ستحاول الباحثة يف املبحثني التاليني بتوضيح ما مت تناوله يف األدب احملاسيب يف جمـال القيمـة    القيمةتقييمها بناء على 

؛ ومـن مث  IFRSؤكدة وذلك وفقاً للتطورات اليت حلقت ببيئة املراجعة واحملاسبة وفقاً لل العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري امل
ات ستحاول الباحثة تقدمي إطار مقترح لكيفية مراجعة البنود املقيمة وفقاً للقيمة العادلة، وذلك حماولة منها لزيادة كفاءة مراجع احلساب

  .يف القيام مبراجعة هذه البنود
  


IFRS 

 أدى التطور العاملي واالقتصادي وما صاحبه من اجتاه عاملي حنو املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية إىل تبين املعـايري الدوليـة  
ن قبل العديد من الدول والتكتالت االقتصادية، وخاصة من قبل االحتاد األورويب؛ ممـا أدى إىل تصـرحيات   م IFRSللتقارير املالية 

أن جملـس معـايري    )Cairns, 2006(هي جمموعة من املعايري القائمة على أساس القيمة العادلة، وقد أوضـح    IFRSمتكررة أن 
يبدو أن هناك اعتقـاد واسـع االنتشـار     كامل حملاسبة القيمة العادلة؛ حيثتتحرك خبطى سريعة حنو تطبيق   IASBاحملاسبة الدولية 

تتطلب قياس مجيع األصول واخلصوم بالقيمة العادلة، وأيضاً جيب االعتراف جبميع التغريات الناجتة عن القيمة العادلة ليتم   IFRSبأن
اقشة تقدير خماطر القيمة العادلـة والتقـديرات احملاسـبية    تضمينها كأرباح أو خسائر يف قائمة الدخل، ومن مث خيتص هذا املبحث مبن

  :من خالل النقاط التالية IFRSاألخرى يف ظل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
  .IFRSالقيمة العادلة والتقديرات احملاسبية وفقاً للـ  -1
  .تقدير خماطر املراجعة ومكونات منوذج خطر املراجعة -2
  .دلةمراجعة القيمة العا  -3
  .الشروط والقيود اليت حلقت بتقرير وبيئة املراجعة يف ظل االجتاه حنو احملاسبة عن القيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى  -4

  :IFRSالقيمة العادلة والتقديرات احملاسبية وفقاً للـ  -1
  :بأا (IFRSs, 2006)القيمة العادلة وفقاً لـ   IASBعرف
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ويفهم من التعريف السابق أن ، "جتاريةراغبة يف عملية أطراف مطلعة و بني تسوية التزام أصل أو به مبادلة ميكن املبلغ الذي هي"
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن أن يتم مبادلة األصل به أو تسديد التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل على أساس جتـارى  

 FASB (FASB Statement No.141)ف طبيعية أو بني طرفني مستقلني، بينما يعرفهـا  حبت أو يف إطار متوازن أو يف ظل ظرو
  :بأاالقيمة العادلة 

ميكن به شراء أصل أو بيعة أو حتمل التزام أو تسديدة يف صفقة جارية بني أطراف راغبـة أي خبـالف البيـع     الذيهي املبلغ "
  :لعادلة تبين على العوامل التالية، كما يستنتج مما تقدم أن القيم ا"اجلربي أو التصفية

  .وجود سوق نشط يتعامل  يف أصناف متجانسة،  وأسعار متاحة للجميع  -1
  .أطراف غري ذوي عالقة راغبة ومطلعة -2
  .ظروف طبيعية -3
  .تقدير املبلغ املناسب باستخدام أساليب خمتلفة وفقا للسوق النشط أو غري النشط -4
فيكون تقدير القيمة العادلة على أساس أفضل املعلومات املتاحـة يف   Not activeطة ويف حالة عدم وجود سوق نش -5

ظل ظروف ونتائج أساليب التقييم وتشمل األساليب الفنية للتقييم باإلضافة إىل استخدام أحدث معامالت السوق على أساس جتارى 
  ) :IASB, IAS No.39(بني األطراف الراغبة واملطلعة النماذج التالية 

 منوذج حتليل التدفق النقدي املخصومDiscounted cash flow analysis .  
 مناذج تسعري اخليار Option pricing models.  

القيمة العادلة كباقي املعايري احمللية املطبقة يف الدول األخرى؛ كمصطلح عام واليت ميكن تطبيقها علـى   IFRSحيث تستخدم 
كية بصرف النظر عما إذا مت تداوهلا يف أسواق مالية نشطة أم ال، وتستخدم القيمة العادلـة  مجيع األصول واخلصوم وأدوات حقوق املل

  .)Cairns, 2006( القيمة السوقية كمحدد أساسي للقيمة املتداولة يف سوق نشط
ين ، أصبح االعتماد على تقديرات القيمة العادلـة مصـدر قلـق كـبري للمسـتثمر     2008األزمة املالية يف عام  ظهورفمنذ 

واملستخدمني اآلخرين للقوائم املالية، وقد كان هناك ردود فعل سريعة من قبل مهنة احملاسبة؛ لتحسني موثوقيـة تقـديرات القيمـة    
وجملس األشراف والرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات  AICPAالعادلة، فقد أصدر املعهد األمريكي للمحاسبني القانونية 

يف سبيل التحقـق  . جمموعة من التوجيهات املتعلقة مبراجعة القوائم املعدة وفقاً للقيمة العادلة  PCAOBاملالية املقيدة بسوق األوراق
، بعنـوان   SASلتعديل معيار املراجعة األمريكـي جمموعة من املشاريع  AICPAمن مدي عدالة عملية مراجعة القيمة العادلة أصدر 

، " احملاسـبية مراجعة التقديرات " 57رقم  SAS املقترحة تلغي SAS تماد هذه املشاريع فإنمراجعة التقديرات احملاسبية، ويف حال اع
في ظل معيار املراجعة املقترح، هدف مراجـع احلسـابات هـو    ، ف"مراجعة قياسات القيمة العادلة وإفصاحاا"  101رقم  SASو

، وعمـا إذا  معقولةتراف أو اإلفصاح عن أي تقديرات حماسبية احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املالئمة حول ما إذا كان االع
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املراجـع  ، كانت اإليضاحات املتعلقة يف القوائم املالية كافية يف سياق إطار إعداد التقارير املالية املعمول ا

 إصـدارات  .قائم على مراجعتـها مـن عدمـه   حباجة إىل ممارسة احلكم الشخصي للحكم على مدى خطورة التقديرات احملاسبية ال
PCAOB  ا املتعلقة باعتبارات التدقيق بشأن قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات املتعلقة)Fitzsimons, et al., 2010(.  

  :تقدير خماطر املراجعة ومكونات منوذج خطر املراجعة -2
من العوامل اهلامة اليت يتعني على املراجع أن    Audit Riskملية املراجعة تعترب املخاطر اليت تتضمنها ع :تقدير خماطر املراجعة :أوالً

يأخذها يف االعتبار لتحديد قبول عملية مراجعة جديدة أو االستمرار يف عملية قائمة من عدمه، أو عند ختطيط عملية املراجعة بعد 
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وقد ظهر هذا املفهوم لزيادة التفصيل يف وصف وتقومي جزئية . قبول أداء مهمة املراجعة، وعند تصميم إجراءات تنفيذ عملية املراجعة
معينة من سلسلة مترابطة من إجراءات العمل امليداين؛ بسبب ما يتعلق ذه اجلزئية من مسؤوليات تقع على املراجع يف النهاية ومهنة 

  ).2002القريقري، (املراجعة ككل 
املعهـد األمريكـي   الصادر عن ) SAS No. 47(ف نشرة معيار املراجعة وهناك عدد من التعريفات خلطر املراجعة، ومنها تعري

، بأن خماطر املراجعة هي تلك املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن فشل املراجع دون علمه، يف تعـديل  (AICPA)للمحاسبني القانونيني 
وتعترب خماطر املراجعـة  . مقصودة أو غري مقصودة الرأي الذي يبديه بالشكل املالئم يف القوائم املالية، اليت حتتوي على أخطاء جوهرية

من األمور املهمة اليت جيب على املراجع أخذها يف االعتبار يف مراحل املراجعة املختلفة، عند التخطيط لعملية املراجعة، وعنـد تنفيـذ   
يكـي للمحاسـبني القـانونيني    عهـد األمر املوقد أكدت عدة منظمات مهنية ومنـها  . إجراءات املراجعة، وعند تقييم أدلة اإلثبات

(AICPA)   بأنه جيب على املراجع أن خيطط لعملية املراجعة حبيث تكون خماطر املراجعة عند أدىن حد ممكن، ويكون مناسباً إلبـداء
  ).2002القريقري، (الرأي السليم يف القوائم املالية 

د من املخاطر املتعلقة بالعنصر حمـل املراجعـة، ويالحـظ أن    املراجع اخلارجي عادة مستوى حمديقبل  :مكونات خطر املراجعة :ثانياً
املخاطر، غري أنه يصعب قياسها، وحتتاج إىل قدر كاف من العناية لتقدير هذه املخاطر،  بوجوداملراجعني األكثر فعالية يعترفون دائما 

  . )Arens, et al., 2008(ومن مث االستجابة هلذه املخاطر بشكل صحيح وحاسم، لتحقيق جودة عملية املراجعة 
خماطر املراجعة؛ تري الباحثة أمهية اعتماد املراجع اخلارجي على منوذج خطر املراجعة ومكوناته، وهذا ما ميكن تناوله يف  ولتقدير
  .اجلزئية التالية

I. منوذج خطر املراجعة التقليدي باالعتماد على خطر االكتشاف على النحو التايل يظهر :منوذج خطر املراجعة:  
  ) AAR(خطر املراجعة املقبول          

  -------------------------------   ) = DR( خطر االكتشاف
  )CR(خطر الرقابة × ) IR(اخلطر احلتمي        

 معـايري املراجعـة   جملساليت أصدرها ) SAS NO, 104 – 111(وبناء على التعديالت املتعلقة بنشرات معايري تقومي املخاطر 
)ASB, 2006(الذي يتكون من ، يتم االعتماد على منوذج خطر املراجعة :  

 :خطر التحريفات اجلوهرية .1
  .خطر الرقابة -
  .اخلطر احلتمي -

  .خطر االكتشاف .2
 ;Messier et al., 2006; PCAOB, 2005)وبناء على التقسيم السابق ملخاطر املراجعة، فقد أوضحت دراسة كل مـن  

SAS 109) خطر املراجعة باالعتماد على خطر التحريفات اجلوهرية علـى النحـو التـايل     أنه ميكن أن يظهر منوذج)Popova, 
2008:(  
  خطر التحريفات اجلوهرية)(RMM  =اخلطر احلتمي(IR)   ×خطر الرقابة(CR) .  

  :حيث يظهر الشكل التقليدي لنموذج خطر املراجعة باالعتماد على خماطر التحريفات اجلوهرية على النحو التايل
 ر املراجعة املقبول خط (AAR) = خطر التحريفات اجلوهرية)RMM ( × خطر االكتشاف)DR.(  

 SAS(السابق خلطر املراجعة والقائم على خطر التحريفات اجلوهرية؛ فقد أوضحت نشرة معيار املراجعـة   النموذجوبناء على 
NO. 105 (انه ميكن تصنيف خطر التحريفات اجلوهرية من حيث النوع إىل:  
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 .) (RMMEر التحريفات اجلوهرية الناجتة عن اخلطأخماط -
 .)RMMF(خماطر التحريفات اجلوهرية الناجتة عن االحتيال  -

  :يظهر خطر التحريفات اجلوهرية كما يلي سبقومما 
  خطر التحريفات اجلوهرية)RMM = (  خطر التحريفات اجلوهرية نتيجة اخلطـأRMME)(  +   خمـاطر التحريفـات

  .)RMMF(يال اجلوهرية نتيجة االحت
  :الشكل التقليدي لنموذج خطر املراجعة وفقا لتصنيف خماطر التحريفات اجلوهرية على النحو التايل يظهروبذلك 

   خطر املراجعة املقبول (AAR)) = خطر التحريفات اجلوهرية نتيجة اخلطأRMME)(  +  خماطر التحريفات اجلوهريـة
 ).DR(خطر االكتشاف × ) )RMMF(نتيجة االحتيال 

ومن العرض السابق ترى الباحثة أن الشكل التقليدي لنموذج خطر املراجعة وفقاً لتصنيف خماطر التحريفات اجلوهريـة يعتـرب   
األمشل واألفضل؛ وذلك للفصل بني التحريفات اجلوهرية نتيجة اخلطأ، واألخرى نتيجة االحتيال، وفيما يلي تقوم الباحثة بتفصيل لكل 

  .ر املراجعة، وبعض العوامل اليت قد تؤثر على تقدير كل خطر من هذه املخاطرمكون من مكونات منوذج خط
II. مكونات منوذج خطر املراجعة:  

هو قياس ملدى استعداد املراجع لقبول أن القـوائم   Acceptable Audit Risk املقبول املراجعةخطر : خطر املراجعة املقبول -أ 
  .ة املراجعة والوصول إىل رأي غري متحفظاملالية قد يكون ا حتريف جوهري بعد انتهاء عملي

قابلية رصيد حساب معني أو نوع "اخلطر احلتمي بأنه ) AICPA(عرف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  : اخلطر احلتمي -ب 
جوهرياً إذا اجتمع مع غريه من األخطـاء يف أرصـدة حسـابات، أو     أن يصبحمعني من العمليات حلدوث خطأ جوهري، أو 

  ).AICPA, 1983" (مليات أخرى، وذلك مع عدم وجـود إجراءات رقابة داخلية ع
وأيضا مت تعريفة على أنه، هو اخلطر الذي يرجع إىل طبيعة أعمال الوحدة االقتصادية، وطبيعة العنصر حمل املراجعة؛ حيث ينشـأ  

فتراض عدم وجود إجراءات رقابة داخليـة ذات  هذا النوع من اخلطر نتيجة حلساسية رصيد حساب ما، أو نوع املعامالت، وذلك با
 ).1997مهنا، وآخرون، (عالقة 

  :)Arens, et al., 2008(أهم العناصر اليت قد تؤثر على تقدير اخلطر احلتمي  ومنهذا 
 .طبيعة أعمال العميل -1
 .نتائج عمليات املراجعة السابقة -2
 .جع حمددالتعامل األول مع منشأة العميل مقارنة بتكرار التعامل مع مرا -3
 .التعامل مع األطراف ذوي العالقة -4
 .املعامالت غري الروتينية -5
 .التقديرات املطلوبة للحسابات -6
 .حماولة جتميل صورة املنشأة -7

احتمال عدم اكتشاف أو منع األخطاء املادية أو األمور الشاذة بواسطة نظام الرقابة الداخلية، بعبـارة   ميثلوالذي : خطر الرقابة - ج 
عن نسبة اخلطر املترتبة على وجود أخطاء مادية يف نظام الرقابة الداخلية، فهذا اخلطر يعترب دالة لكفاءة وفعالية أخري، هو عبارة 

 ). 1997مهنا، وآخرون، (نظم الرقابة الداخلية 
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 يـة التحريفات اجلوهر يف احلساب حمل املراجعة؛ حيث أن خماطر حتريف جوهري وقوع خطر وميثل: خطر التحريفات اجلوهرية -د 
 .)Popova, 2008(خطر الرقابة و اخلطر احلتمي من تعترب مبثابة مزيج

الصادر عن املعهد األمريكـي للمحاسـبني القـانونيني     )SAS No. 47(وقد عرفته نشرة معايري املراجعة  :خطر االكتشاف -ه 
)AICPA(  يف أحد األرصدة، أو يف نـوع  خماطر تتمثل يف أن إجراءات املراجعة قد تعطي املراجع تأكيد بعدم وجود خطأ "بأنه

معني من املعامالت ، يف حني يكون هذا اخلطأ موجوداً بشكل جوهري إذا اجتمع مع أخطاء يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من 
ذلك أيضاً أنه ميثل خطر عدم اكتشاف املراجع اخلارجي لألخطاء املادية واألمور الشاذة  ويعين ).AICPA, 1983" (املعامالت
املالية، واليت مل يتم منع حدوثها أو اكتشافها من خالل نظام الرقابة الداخلية، أي أنه ميثل درجة املخاطر املترتبـة علـى   بالقوائم 

وميكن للمراجع اخلـارجي  ). 1997مهنا، وآخرون، (عجز اختبارات املراجعة األساسية عن اكتشاف أخطاء مادية وقعت فعال 
  .باختبارات أكثر موضوعيةاحلد من هذه املخاطر عن طريق القيام 

III. العالقة بني مكونات منوذج اخلطر:  
، وذلك ألما ينشـآن بصـفة   "Client's Risk"خطر العميل"إن اخلطر احلتمي وخطر الرقابة عادة ما يطلق عليهما مصطلح 

يعىن أنه ليس للمراجع القدرة  مسبقة لعملية املراجعة، وال يستطيع املراجع التحكم فيهما، أي أما خارج نطاق سيطرة املراجع، وهذا
الفعلي هلذين اخلطرين، وكل ما يستطيع املراجع فعله هو تقييم هذين اخلطرين؛ لتحديد طبيعة، وتوقيت، وجمـال   املستوىعلى تغيري 

عة وتطبيقهـا  وعلى اجلانب األخر، ومبالحظة أن خطر االكتشاف ميثل دالة ملدى كفاءة وفعالية إجراءات املراج. االختبارات اجلوهرية
تكثيـف  : من قبل املراجع، فخطر االكتشاف ميثل خطر املراجعة الوحيد الذي ميكن للمراجع التحكم فيه، وميكن له تعديله عن طرق

أو ختفيض إجراءات املراجعة، وباالعتماد على منوذج اخلطر، فإنه يتبني أن هناك عالقة عكسية بني كلٍ من خطر املراجعـة املقبـول   
اف وحجم أدلة اإلثبات؛ فعندما يرغب املراجع يف ختفيض درجة خطر املراجعة واالحتفاظ مبستوى منخفض من خطر وخطر االكتش

التايل، وبالنسبة للخطر ) 2/4(االكتشاف؛ فإن األمر يتطلب ضرورة احلصول على قدر اكرب من أدلة اإلثبات وهذا ما يوضحه شكل 
بني حجم اخلطر وحجم أدلة اإلثبات؛ حيث أنه كلما قل خطرا الرقابة واخلطر احلتمي  احلتمي، وخطر الرقابة؛ فإن هناك عالقة طردية

  ).2008خرواط، (كلما أدى ذلك إىل االعتماد على قدر اقل من أدلة اإلثبات 
  .كيفية حتكم املراجع يف خطر االكتشاف عن طريق أدلة اإلثبات)1(شكل رقم 

 
 

على منوذج خطر املراجعة فإن أي زيادة يف اخلطر احلتمي؛ يترتب عليه اخنفـاض   أنه بناء (Majid, et al., 2001)وقد أوضح 
االكتشاف؛ ومن مث زيادة مهام املراجعة اليت يقوم ا املراجع، وكرب حجم العينة وأدلة اإلثبـات، وذلـك بفـرض ثبـات      خطريف 

شارات خطر املراجعة يف تقدير املخـاطر املتعلقـة   احتماالت معدالت اخلطر األخرى للنموذج، ومن هنا أبرز الباحثون مدى أمهية إ
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املتعلقة باخلطر احلتمي، وما لذلك من نتيجة فعالة يف زيادة كفاءة املراجعني اخلـارجيني عنـد اسـتخدام هـذه      خاصةبالنموذج، 
   :اإلشارات، وهذا ما يوضحه الشكل التايل

  .العالقة بني مكونات منوذج خطر املراجعة )2(شكل رقم 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

أن هناك عالقة بني العوامل املؤثرة يف خماطر املراجعـة، ومكونـات تلـك    ) Arens, et al., 2008(ويف هذا الصدد أوضح 
املخاطر، فيمكن للمراجعني اخلارجيني التخطيط الختاذ خطوات حنو االستجابة ملخاطر املراجعة؛ وذلك عن طريق االستعانة بـذوي  

ة أكثر دقة، فمن الضروري ملراجع احلسابات اخلارجي التحقق من اخلطر احلتمي وخطر الرقابة ليس اخلربة، للتوصل إىل عملية مراجع
كل دورة، كل حساب، وكل هدف من أهداف املراجعة، وبناء على االعتمـاد  : فقط يف خطة املراجعة الشاملة، ولكن على مستوى

  :على منوذج خطر املراجعة؛ يتحقق ما يلي
 :احلد من خطر املراجعة .1

معـايري املراجعـة   لنشرة  الالحقة ، وقد أظهرت األحباث (SAS NO. 47)راجعة يف نشرة معايري املراجعة امل خطر منوذج ورد
(SAS NO. 47)   ميكن استخدام منوذج خطر املراجعة لتحقيق كفاءة املراجعة، وخفض خطر املراجعة إىل مسـتوى مقبـول،    أنه

  :وميكن ذلك عن طريق
 ى خطر حتمي منخفض، ما مل يتضح خالف ذلك أثناء عملية املراجعةاالعتماد على مستو. 
 االعتماد على مستوى منخفض من خطر الرقابة الداخلية، والتأكد من ذلك عن طريق اختبار نظم الرقابة الداخلية. 
 إلضافيةاالعتماد على مستوى منخفض من خطر االكتشاف، واالعتماد على حجم اكرب للعينة، أو إجراءات املراجعة ا. 

 :االعتماد على أدلة اإلثبات .2
فيجب على مراجعي احلسابات توخي احلذر يف حالة عدم تطابق نسبة اخلطر الفعلي مع النسبة املقدرة، للتحقـق مـن وجـود    

  :االحتيال، والسبب من وراء هذه الفجوة، وميكن ذلك من خالل
 جيب على املراجع تقييم النسب املقدرة للخطر األصلي. 
 معة النظر يفتأثري ذلك على حجم أدلة اإلثبات ا.  

الـيت  ) SAS NO, 104 – 111(بناء على التعديالت املتعلقة بنشرات معايري تقدير املخـاطر  ) Davis, 2006( أوضحوقد 
جعني، ، يتم االعتماد على منوذج خطر املراجعة طويل املدى، وحتسني نوعية عمل املرا)ASB, 2006( معايري املراجعة جملسأصدرها 

  :وذلك فيما يتعلق مبا يلي
 الفهم الدقيق والشامل لطبيعة عمل وبيئة العميل حمل املراجعة، مبا يف ذلك نظم الرقابة الداخلية.  
 هذا الفهم املادية النامجة عن األخطاءخاطر مل أكثر دقة تقييم إجراء.  

 

 .)Arens, et al., 2007( :املصدر
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مبا يف بيئتها، و طبيعة املنشاة فهم
.ليةالداخالرقابة  ذلك ضوابط  

).أشكل (  

 ا تنفيذإجراءات املراجعة ة بكيفية وتوقيت تنفيذواختاذ القرارات املتعلق املخاطر تقدير اإلجراءات اليت من شأ. 

مـن   الذي يتطلـب  خطر املراجعة، لنموذج املراجعني تطبيق تعزيز إمنا يتمثل يف هذه املعايري من هذا ويالحظ أن اهلدف الرئيس
البيانـات   ريـة يف التحريفات اجلوه خاطرالدقيق مل التحديد من أجل املتعمق للمنشأة؛ الفهم مزيد من على احلصولضرورة  راجعنيامل

اسـتجابة  ؛ املراجعة املنفذة إجراءات ومدى، وتوقيت طبيعة و املخاطر تقدير بني الربط حتسنيذلك إىل   أن يؤديو ينبغي  هذا ،املالية
  ).McConnell, et al., 2007(املخاطر لتلك

على النحـو   عملية شاملة، كاجعةاملر يف املخاطرديرإجراءات تق) McConnell, et al., 2007(وبناء على ذلك فقد أوضح  
  :التايل

  .عملية الشاملة، كاملراجعة يف املخاطرديرإجراءات تق: )3(شكل رقم 
  

 
  
  

  .الداخليةالرقابة  مبا يف ذلك ضوابطبيئتها، و طبيعة املنشأة فهم
  ).أشكل (

للحصول علـى   املخاطر ديرتق مراجعة إجراءات تنفيذ  :جيب على املراجع فهم اخلمسة جوانب التالية
  :ضوابطها الداخليةو للمنشأة فهم

 :ظروف الصناعة، والعوامل التنظيمية، والعوامل اخلارجية األخرى .1
 واملواكبـة  املـوردين والعمـالء،   املنافسة، وظروف و والسوق ظروف الصناعة

 .التكنولوجية لعمليات ومنتجات املنشأة
 املمارسات احملاسبة ومبادئ وتطلبات البيئية، املالقانونية والسياسية والبيئة التنظيمية و

 .الصناعية
   الظروف االقتصادية، والظروف املتعلقة بدورة األعمال التجاريـة)business 

cycle conditions(والسياسة النقدية، والسياسة املالية ،.  

السـابقة   اخلمسة كاف للجوانب فهم يتم احلصول على
  :من خالل

  ،ومسئويل احلوكمـة،  االستفسارات من اإلدارة
وإدارة املراجعة الداخلية، واالستفسـارات مـن   
عمالء املنشأة حمل املراجعة، واحملـامني املـتعلقني   
بأعمال املنشأة ، إىل جانب االطالع على تقـارير  

 .مراجع احلسابات اخلارجي السابق
  املراجعة التحليلية، وغريها من اإلجراءات اليت من

ر أي حتريفـات  شأا التحقق من وجـود خمـاط  
 .جوهرية

 ومالحظـة إدارة  ، املستندات فحص؛ واملالحظة
 وتتبـع  ؛ تقارير احلوكمـة  واملراجعة الداخلية  

امليدانية للعميـل   والزيارات؛ النظام عرب املعامالت
  .حمل املراجعة

 :املنشأة طبيعة .2
 العمليات، ومصادر الدخل، واألسواق. 
 االستثمارات وامللكية. 
 والتأجري، واألطراف ذوي العالقةالتمويل، والديون ،. 
  التقارير املالية االعتبارية)Financial reporting considerations.(  

 تـؤدي إىل  اليت قد التجارية ذات الصلةاملخاطر و، األهداف واالستراتيجيات .3
 :على مستوى املادية التحريفات

 القوائم املالية. 
  التأكيدات الفردية)Individual assertion level.(  

 :املايل األداءمراجعة و قياس .4
  ا أدارة األداءالنسـب الرئيسـية  ، لى سـبيل املثـال  ع(معايري األداء اليت من شأ 

 ).ومقاييس األداء

تقدير املخاطر املتعلقة بالقوائم 
 املالية

).بشكل (  

الربط بني املخاطر اليت مت حتديدها؛ 
.ملراجعة اإلجراءات  
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 ا  اليت مقاييس األداءالبيانـات  التعبري عن  للتالعب يفدارة لإل حوافز خلقمن شأ
  ).معلى سبيل املثال، املكافآت، وخيارات األسه(املالية 

 :COSOوفقا ل  نظم الرقابة الداخلية مكونات .5
 بيئة الرقابة الداخلية . 
 تقدير املخاطر.  
 األنشطة الرقابية.  
 املعلومات واالتصال.   
 املتابعة.   

  

  تقدير املخاطر املتعلقة بالتحريفات يف القوائم املالية
  ).بشكل (

مبـا يف  ، وبيئتها منشأة العميلبطبيعة عمل  ينبغي على املراجع أن يكون على دراية تامة
إىل مـا   األخطاء اجلوهرية خماطر، وتقدير نظم الرقابة الداخليةتطبيق و تصميم ذلك تقييم

  : يلي
 يف حني ، باملخاطر الرقابية ذات الصلة املتعلقة مبا يف ذلك الضوابط، املخاطر حتديد

 .البيانات املاليةاملتعلقة باإلفصاحات و، وأرصدة احلسابات املعامالت لفئات النظر
  الربط بني املخاطر اليت مت حتديدها، والعناصر األخرى حمل الشك يف املعامالت حمل

 .املراجعة
 النظر يف حجم املخاطر، وهل ختلفت عن حتريفات مادية جوهرية. 
 النظر يف احتماالت أن تؤدي تلك املخاطر إىل حتريفات جوهرية يف القوائم املالية.  

وتقـديرخماطر التحريفـات    حتديـد  املراجع ينبغي على
  :كل من يف اجلوهرية
 يوجـد بعـض   حيث، املالية القوائم على مستوى 

تؤثر و، اليت تؤثر على القوائم املالية ككل املخاطر
على سبيل ( ذات الصلة التأكيدات العديد منعلى 
 ).الرقابة الداخلية بيئة، ضعف املثال

 خمـاطر   حيـث  ذات الصلة، التأكيدات مستوى
 مـن  بفئات معينة تتصل قد تحريفات اجلوهريةال

  .اإلفصاحطرق و، وأرصدة احلسابات، املعامالت
  

فعلى الرغم من أن مفهوم اخلطر كان متضمناً بشكل جيد يف ثقافة املراجعة كما ظهر من خالل منوذج خطر املراجعة، إال أنـه  
، وأن مـراقيب  "لنظام الرقابة الداخلية -اإلطار املتكامل" COSOكان ميثل جمرد تطور للتصورات الواسعة للخطر كما جاء يف تقرير 

 احلسابات تبنوا تركيزاً واسعاً على اخلطر وإدارة اخلطر، فيسعي املراجعون عادةً إىل التوصل إىل ج للمراجعة يساعد على زيادة كفاءة
لعاملية، كتحديد أتعاب املراجعة، وإلغاء بعض القيود املهيكلة ، وذلك وفقاً ملا تعرضت له املهنة يف أعقاب األزمة املالية ااملراجعةعملية 

التعـرف علـى خمـاطر    لعمليات املراجعة الشكلية، وإعادة النظر يف خدمات املراجعة، واهلدف من ورائها، مما أدي إىل االلتجاء إىل 
  ).Knechel, 2007(املراجعة من خالل حتليل بيئة أعمال العميل 

  :دلةمراجعة القيمة العا -3
 AUأنه بناء على املعيار األمريكي  PCAOBأنه بناء على دراسة قامت ا ) Silliman and Fitzsimons, 2007(أوضح 

يلزم مراجعي احلسابات باحلصول على فهم شامل لعمليات الشركة لتحديد قياسات القيمة العادلة ) مراجعة القيمة العادلة(  328.09
عن الضوابط ذات الصلة لتطوير كافية إجراءات مراجعة احلسابات؛ ومن مث بناء على املعيار األمريكي  واإلفصاحات املتعلقة ا، فضالً

AU 328.09  )فأن هناك ثالثة طرق الختبار قياس القيمة العادلة) مراجعة القيمة العادلة:  
  .تقدير القيمة العادلةاختبار التقديرات اإلدارية اهلامة، ومنوذج التقييم، والبيانات األساسية املتعلقة ب .1
  .القيام بوضع تقديرات مستقلة للقيمة العادلة بغرض اختبار القيم املوضوعة بالفعل .2
  . مراجعة األحداث واملعامالت الالحقة .3
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بناء على ما تقدم جيب على شركات املراجعة أن توفر جمموعة من العاملني املتخصصني يف جمال إعداد وتقدير القيمـة العادلـة   
ض مراجعة تلك القيم، ويف حال عدم توافر تلك العاملني املتخصصني فعلى شركة املراجعة اللجوء إىل اخلرباء املتخصصـني  وذلك بغر
فيجب . حدود الستخدام تلك املتخصصني، وأثر ذلك على عملية املراجعة ككل AU 328.09، وقد وضع املعيار املنشأةمن خارج 

ومراجعة القيم املتعلقة بالقيمة العادلة التحقق من مدي تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة ومدى على مراجع احلسابات للقيام بالتحقق من 
 Silliman and(الفصل بني املسئوليات، وكذلك املسؤولني عن التصريح وتنفيذ املعامالت األساسية اليت تنطوي على القيمة العادلة 

Fitzsimons, 2007.(  
ية كبرية للتعرف على تقييمات القيمة العادلة ومراجعتها على وجه الدقة؛ حيث قد تنطـوي  مما سبق يتضح للباحثة أن هناك أمه

؛ )Christensen, et al., 2012(على ممارسات تؤدي مع الوقت إىل اإلضرار باملنشأة حمل املراجعة؛ على سبيل املثال ما أوضـحه  
ل األوراق املالية بالفحص الدقيق وذلك بسـبب التالعـب   حيث أصبحت شركة جنرال موتورز مؤخراً مطالبة من قبل بورصة تداو

معدالت اخلصم املتطرفة، والعوائد املتوقعة خلطة أصول : املزعوم يف مدخالت النماذج املستخدمة يف التقديرات احملاسبية واليت تتضمن
حسـابات  (يف قائمة املركز املايل حيث أن التالعب يف مدخالت هذه النماذج يترتب عليه أخطاء جوهرية . صندوق معاشات التقاعد

وبإلقاء نظرة على حالة شركة جنرال موتورز جنـد  ). مصروف املعاش( ، وكذلك التأثري على الدخل من التشغيل ) معاشات التقاعد
كذلك اإلفراط يف تالعب اإلدارة ىف القيم املقدرة وبالتايل يف الدخل، و وما قد يترتب عليها منأن التقديرات املبالغ فيها غري املؤكدة 

احلساسية لتغريات صغرية يف مدخالت غري ملحوظة ومرتبطة بعدم التأكد، والقيم الكبرية هلذه املدخالت والتقديرات يف القوائم املالية 
للوحدات الكبرية املعقدة، وأيضا حرية تصرف اإلدارة يف التقديرات احملاسبية  كل هذه العوامل تشكل عبء على عـاتق مراجعـي   

  . سابات لتقدمي تأكيدات على هذه التقديراتاحل
على أن   PCAOBجملس األشراف والرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية  ومن مث أكد

الضوابط الـيت   مراجعي احلسابات ينبغي عليهم اختبار سالمة الضوابط الرقابية واإلجراءات األمنية لنموذج التقييم املعتمد، وكذلك
تضمن االتساق والتوقيت، وموثوقية البيانات املدخلة يف منوذج التقييم، كما جيب على املراجعني اختبـار قيـاس القيمـة العادلـة     

أن املراجعني عليهم القيام بتقييم ما إذا كانت التقديرات اإلدارية معقولة وتقييم املصادر وموثوقيـة  PCAOB ، ويتوقع واإلفصاحات
الداعمة هلا؛ ويتطلب ذلك توافر جمموعة من الشهادات واملهارات لدى مراجعي احلسابات لدعم قدرم على القيام مبثل تلـك   األدلة

  ).Silliman and Fitzsimons, 2007(التقييم للقيمة العادلة 
لعادلـة والتقـديرات احملاسـبية    االشروط والقيود اليت حلقت بتقرير وبيئة املراجعة يف ظل اإلجتاه حنو احملاسبة عن القيمـة   -4

  :األخرى
الشروط والقيود اليت حلقت بتقرير وبيئة املراجعة يف ظل التقديرات املبالغ فيها غـري  ) Christensen, et al., 2012(أوضح 

راجعة والـيت قامـت   املؤكدة، حيث تتمثل هذه الشروط والقيود يف العوامل اإلضافية يف بيئة املراجعة احلالية والتقرير عنها ملكاتب امل
العبء امللقى على عاتق املراجعني املطالبون بتقدمي مستوى عال من التأكيدات االجيابية على أن القوائم املالية قـد مت إعـدادها    بزيادة

  :بشكل عادل يف مجيع النواحي اجلوهرية وتتمثل هذه القيود يف
  :زيادة تعقيد التقارير وعرض القوائم املالية  :أوالً
  بسيطة نسبيا وزادت تعقيدا مع مر الزمن فمثال شركة جنرال موتـورز يف   1980التقارير املالية ملعظم الشركات قبل عام كانت

وهذه الزيادة ترجع إىل زيادة التعقيدات , صفحة 156إىل  2009كانت اإليضاحات صفحتني حىت وصلت يف عام  1966عام 
  .ية املرتبطة ايف املعامالت واألحداث ومعايري التقارير املال
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     والسبب يف منو وطول اإليضاحات هو أن القوائم املالية حتتوى على قيم خمتلفة بعض منها قائم على التقـديرات غـري املؤكـدة
  .والبعض األخر يعتمد على تقديرات مبالغ فيها من عدم التأكد وكل منها يسجل مع بعضها البعض

  جملس معايري احملاسبة املالية (احملاسبة املالية وللتغلب على هذه املشكلة فان واضعي معايريFASB   وجملس معايري احملاسبة الدوليـة
IASB (ا حياولون مؤخرا إجراء مشاريع إلعادة النظر يف شكل وحمتوى القوائم املالية مبا حتتويه من تقديرات غري مؤكدة تظهر.  

 مة فان الباحث يقترح أن هذه اإليضاحات املتممة ال تعترب موثوق وعلى الرغم من أن معايري القيمة العادلة تتطلب إيضاحات متم
فيها مثل املعلومات املوجودة يف القوائم املالية حيث أن هذه املعلومات املفصح عنها مل تصل إىل الدرجة املطلوبة مـن اإلفصـاح   

حاجتهم ملعلومات أكثر إىل حد مـا عـن    كما أن مستخدمي القوائم املالية أعلنوا عن, املتوقع لإلبالغ على مستوى عدم التأكد
  .املعلومات املفصح عنها 

  :قياس القيمة العادلة: ثانياً
بأا القيمة اليت ميكن ا تبادل أصل أو التزام بني طرفني يف ظل سوق نشط، هذا وقد قدم املعيار الـدويل    العادلةتعرف القيمة 

SFAS  قيمة العادلة وذلك علي النحو التايلتسلسل هرمي مع ثالث مستويات لقياس ال 157رقم :  
 التقييمات املعتمدة على األسعار املدرجة ىف األسواق النشطة لألصول وااللتزامات املستوى األول.  
 ة أو اليت ميكن  املستوى الثاينالتقييمات املعتمدة بصورة مباشرة أو غري مباشرة على بيانات السوق لألصول وااللتزامات املتشا

  . مقارنتها
 التقييمات املعتمدة على اآلراء واالفتراضات الصادرة من اإلدارة عن املدخالت غري امللحوظة أو غري املرئية  املستوى الثالث.  

القيمة العادلة فوائد من حيث األمهية للمستخدمني عن تلك القائمة على مقاييس التكلفة التارخييـة حيـث ان    قياساتوتقدم 
  .ت اليت هلا مقاييس أفضل للتقديرات حىت ولو كانت مرتبطة مبقاييس كبرية غري مؤكدةن يفضلون الشركاواملستثمر

  :مراجعة القيم املسجلة واملعتمدة على التقديرات املبالغ فيها غري املؤكدة :ثالثاً
 ة عدم التأكـد هلـذه   تتطلب معايري املراجعة من املراجعني حتديد ما إذا كانت القوائم املالية حتتوى على تقديرات حماسبية ودرج

وقد اتضح أن معيار املراجعة الصادر عـن امـع األمريكـي    ,التقديرات وهل عدم التأكد هذه ينشا عنها خماطر هامة ومؤثرة 
 .للمحاسبني واخلاص بالقيمة العادلة يعترب أكثر وضوحا من املعايري الصادرة عن جملس رقابة الشركات العامة ذا الشأن

 فان معـايري املراجعـة   , ت احملاسبية املعتمدة على التقديرات املفرطة وغري املؤكدة واليت قد ينشا عنها خماطر هامةيف حالة التقديرا
موثوقيـة   –اختبـارات الرقابـة    –تفهم منوذج اإلدارة (تطلبت من املراجع القيام بإجراءات مراجعة إضافية هلذه التقديرات مثل 

ختص منطقة االفتراضات اهلامة وخاصة إذا كان حكم املراجع أن اإلدارة مل تعاجل بشكل ) نودب(وإظهار تقييمات إضافية ) البيانات
كايف التقديرات غري املؤكدة على التوقعات احملاسبية اليت قد تسبب خماطر هامة ومؤثرة وجيب على املراجع إذا اقتضى األمر وضع 

 .سبية نطاق ميكن من خالله مراجعة وتقييم منطقة التقديرات احملا

  :تقرير املراجعة :رابعاً
 1948وىف الفترة مـن  , يعترب تقرير املراجعة هو املصدر الوحيد للمعلومات اليت تنقل رأى املراجع رمسيا ملستخدمي القوائم املالية 

 .مل يتغري شكل ومضمون تقارير املراجعة بشكل أساسي 1988وحىت 
  راجعةانعقدت اللجنة االستشارية ملهنة امل 2008يف عام)ACAP ( وأوصت جملس رقابة حماسبة الشركات العامـة)PCAOB( 

حيث زيادة تعقد العمليات التجارية العاملية واالستخدام  بتنفيذ مشروع للنظر يف إجراء تغيريات يف منوذج تقارير املراجعة األساسية
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ال تعكس بشكل كايف مقدار اجلهد واستخدام األحكام وبالتايل فان الصيغة احلالية , ) القيمة العادلة(املتزايد لألحكام والتقديرات 
باالستجابة لتوصية اللجنة االستشـارية  ) PCAOB(جملس رقابة حماسبة الشركات العامةقام  2011وىف عام , من قبل املراجع 

  :حيث تضمنت هذه التغريات ما يلي,بشان التغريات احملتملة على تقرير املراجع 
وتقـديرات   أحكـام  وكـذلك  النتائج اهلامة اليت توصل إليها خالل عملية املراجعة املراجع تقرير تفصيلي مكمل حيدد فيه .1

  .اإلدارة
  .التأكيد على شيء فقرة التوسع يف استخدام .2
  .)مناقشات وحتليالت اإلدارة: مثل( القوائم املالية خارج املعلومات املراجع خبصوص تأكيدات .3
 مسـؤولية ، التأكيدات املقبولةمستوى : مفاهيم مثل مبا يف ذلك املراجع ، ريريف تق أو املصطلحات املستخدمة ةاللغ توضيح .4

  . اخل... الغش املراجع عن

، ولكنها ليسـت  تقرير املراجعة لتحديث مع احلاجة املقترحة تتفق التعديالت أن هذه )Christensen, et al., 2012(ويعتقد 
وجتدر اإلشارة إىل أن تقريـر املراجعـة يـتم يف ضـوء     . غري املؤكدة واملبالغ فيها املشاكل اخلاصة بالتقديرات احملاسبية ملعاجلة كافية

  .األمهية النسبية) 2(، )املتفق عليها(مستوى التأكيدات املقبولة ) 1: (أساسيني مها مفهومني
مة العادلة، إذا كانت املنشأة تستخدم منوذج معقد ومتشابك حلساب القي) Silliman and Fitzsimons, 2007(وقد أوضح 

فريـق عمـل     PCAOBفقد أوصى جملس األشراف والرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية 
بتقييم ما إذا كان النموذج املعتمد يليب اهلدف لقياس القيمة العادلة، وأيضاً هل تقوم املنشأة بتغيري النموذج من فترة ألخرى،  املراجعة
لة حدوث ذلك جيب أن تربر املنشأة هذا التغيري يف أسلوب التقييم؛ فقد يشري هذا التغيري وجود ممارسات احتيالية، وبالتـايل  ففي حا

  .جيب على مراجعي احلسابات حتديد سبب هذا التغيري من قبل اإلدارة
 ,.Georgiades, et al(أوضـح  فإذا كانت املنشآت العامة تقوم بانتداب متخصص خارجي لتقديرات القيمة العادلة؛ فقـد  

أنه جيب على املراجع حتديد موضوعية تقديراته، فضالً عن التأكد من املهارات الالزم توافرها يف ذلك املتخصص؛ حيـث أن  ) 2008
أوالً  تقديرات القيمة العادلة من قبل املتخصصني ميكن أن تؤثر بشكل جوهري على نتائج املنشأة ومركزها املايل، فيجب على املراجع

اختبار موضوعية هؤالء املتخصصني، وأيضاً طلب نسخة من عقد األرتباط بني املتخصص واملنشأة يكون موضح به أهداف ونطـاق  
 PCAOBالعمل املطلوب، وقد أوضح جملس األشراف والرقابة على أعمايل مراقيب حسابات الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية 

 :عمل املتخصصني اخلارجيني عن طريق على املراجع تقييم جيبأنه 
 االطالع على السجالت وامللفات املناسبة. 
 سرية املعلومات املتعلقة باملنشأة. 
 توثيق التقديرات واألساليب احملددة اليت يستخدمها املتخصص اخلارجية املستخدمة يف منوذج التقييم املعتمد. 
 ك املستخدمة يف الفترة السابقةتناسق األساليب املستخدمة يف الفترة احلالية مع تل.   

 

 
السياسات احملاسبية والتغيريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء، ويقابلها  ) "5(معيار احملاسبة املصري رقم وفقاً ملا مت تناوله يف 

 )540(رقم  ، ومعيار املراجعة"IAS (8) Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errorsمعيار 
 ISA (540) Auditing Accounting Estimates, Includingمراجعة التقديرات احملاسبية والقيمة العادلة، ويقابلها معيـار  "

Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures"   وما مت تناوله يف بعض من األدبيات احملاسـبية علـى ،
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؛ ستقوم الباحثة فيما يلي باقتراح أطار مقترح ميكن انتهاجه كربنامج مراجعة عنـد القيـام   )2007الصباغ وآخرون، (سبيل املثال 
  :   وذلك من خالل تناول النقاط التالية مبراجعة البنود املتعلقة بالقيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة،

 .تعريف التقديرات احملاسبية -2
 .حتديد ااالت اخلاصة بالتقديرات احملاسبية -3
 .معيار احملاسبة واملراجعة اليت تناولت التقديرات احملاسبية -4
 .مسئولية اإلدارة عن التقديرات احملاسبية -5
  من قبل املراجع، وما هي اإلجراءات املتخذة يف ذلك؟كيفية مراجعة التقديرات احملاسبية  -6
  .تقييم نتائج إجراءات املراجعة -7

  :تعريف التقديرات احملاسبية -1
تعريف حمدد بشأن التقديرات احملاسبية، بل أوضح أا كانت نتيجة لظروف عدم ) 5(بدايةً، مل حيدد معيار احملاسبة املصري رقم 

املنشأة، وبالتايل فال ميكن قياس العديد من البنود ىف القوائم املالية بدقة بل ميكن تقديرها فقط، وينطوي التأكد الىت تتصف ا أنشطة 
  . هذا التقدير على أحكام تتم بناًء على آخر معلومات متاحة وموثوق ا

، "ظل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسـه القيمة التقريبية للبند يف "التقدير احملاسيب على أنه ) 540(بينما، عرف معيار املراجعة رقم 
  :ومن أمثلة ذلك

 خمصصات ختفيض املخزون وحسابات املدينون إىل القيمة االستردادية املتوقعة .  
 خمصص لتوزيع تكلفة األصول الثابتة على مدار أعمارها اإلنتاجية املقدرة.  
 اإليرادات املستحقة.  
 الضرائب املؤجلة.  
  قضائيةخمصص اخلسارة الناجتة عن دعاوي.  
 اخلسائر يف عقود املقاوالت حتت التنفيذ.  
 خمصص ملقابلة التزامات خالل فترة الضمان.  

  :حتديد ااالت اخلاصة بالتقديرات احملاسبية -2
  : ااالت اليت تتطلب التقديرات احملاسبية، وهي على النحو التايل) 5(حدد معيار احملاسبة املصري رقم 

 الديون املشكوك فيها.  
 دم املخزونتقا. 
 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية. 
 األعمار اإلنتاجية املقدرة أو النمط املتوقع إلهالك املنافع االقتصادية املستقبلية لألصول القابلة لإلهالك.  
 االلتزامات مبوجب ضمانات.  

  :معايري احملاسبة واملراجعة اليت تناولت التقديرات احملاسبية -3
واخلاص بالسياسات احملاسـبية والتغـيريات يف   ) 5(عايري موضوع التقديرات احملاسبية يف معيار احملاسبة املصري رقم تناولت امل

 IAS (8) Accounting Policies, Changes in accounting estimates andالتقديرات احملاسبية واألخطاء، ويقابلها معيار 
errorsواخلاص مبراجعة التقديرات احملاسبية، ) 540(ات احملاسبية يف معيار املراجعة املصري رقم ، وقد تناول املعايري موضوع التقدير
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 ,ISA (540) Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimatesويقابلها معيـار  
and Related Disclosures.  

  :مسئولية اإلدارة عن التقديرات احملاسبية -4
أن اإلدارة تعترب مسئولة عن وضع التقديرات احملاسبية اليت تشتمل عليها القوائم املالية، وهي يف ) 540(عيار املراجعة رقم حدد م

 :ذلك تواجه اآليت
 تتم هذه التقديرات عادة يف ظروف عدم التأكد املناسبة لألحداث اليت وقعت فعال أو اليت من احملتمل وقوعها. 
 م الشخصيحتتاج إىل استخدام احلك . 

نتيجة لذلك فإن خطر حدوث حتريف هام يكون أعلى عندما تكون هناك تقديرات حماسبية، ويف بعض احلاالت قـد خيلـص   
 :املراقب إىل أن خطر التحريف اهلام املتعلق بتقدير حماسيب يعترب خطراً جوهرياً حيتاج إىل اعتبارات مراجعة خاصة

ويف حالة التقديرات املعقدة قد يتطلب األمر وجود درجـة  . و معقد حسب طبيعة البندقد يكون حتديد التقدير احملاسيب بسيط أ .1
 .عالية من املعرفة املتخصصة واحلكم الشخصي

 يف حني أن . فحساب املصروفات املستحقة عن اإلجيار عملية حسابية بسيطة 
  احلاجة حتليالت كثرية للبيانـات املتاحـة    أو الزائد عن) خمزون راكد(قد يتضمن تقدير قيمة اهلبوط يف خمزون بطئ احلركة

 . والتنبؤ باملبيعات املستقبلية
قد يتم حتديد التقديرات احملاسبية كجزء من نظام املعلومات الروتيين املرتبط بالقوائم املالية والذي يتم تطبيقه بصفة مسـتمرة أو   .2

 . بصورة غري روتينية يف اية الفترة فقط
التقديرات احملاسبية باستخدام قياسات مبنية على اخلربة املكتسبة يف املاضي مثل اسـتخدام معـدالت   ويف كثري من احلاالت تتم  .3

منطية إلهالك كل جمموعة من جمموعات األصول الثابتة أو نسبة مئوية منطية من إيرادات املبيعات حلساب خمصـص االلتزامـات   
 . احملتملة خالل فترة الضمان

 :على النحو التايل) 5( التقديرات احملاسبية، فحددها معيار احملاسبة املصري رقم وخبصوص االعتراف بالتغيري يف
 :يتم االعتراف بتأثري التغيري ىف التقديرات احملاسبية بأثر الحق، وذلك بإدراجه ىف األرباح واخلسائر .1

 أو . ىف فترة التغيري إذا كان التغيري يؤثر على الفترة فقط 
 ت املستقبلية، إذا كان التغيري يؤثر على كليهماىف فترة التغيري أو الفترا. 

عندما يترتب على تغيري التقديرات احملاسبية تعديل ىف األصول أو االلتزامات أو حقوق امللكية يكون من الواجب االعتراف ذا  .2
 .التغيري بتعديل القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات أو حقوق امللكية ىف فترة التغيري

  :ة قيام املراجع مبراجعة التقديرات احملاسبيةكيفي  -5
لكي يتمكن املراجع من مراجعة التقديرات احملاسبية، فينبغي عليه تصميم برنامج مراجعة، مـن  ) 540(حدد معيار املراجعة رقم 

روف احمليطـة ومـدى   أجل احلصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة عما إذا كانت التقديرات احملاسبية للمنشأة معقولة يف ظل الظ
  :مراحل وهي على النحو التايل 3مالءمة اإلفصاح املطلوب عنها، وهذا الربنامج مكون من 

 ).اختبارات اإلملام(دراسة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية على التقديرات احملاسبية  .1
 .أداء اختبارات مدى االلتزام .2
  .أداء االختبارات األساسية .3
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 :مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية على التقديرات احملاسبيةدراسة : املرحلة األوىل
يقوم املراجع جبمع املعلومات عن نظام الرقابة الداخلية على التقديرات احملاسبية واإلجراءات الرقابية املوضوعة، وذلك باألساليب 

 اإلجراءات الرقابيـة  وسالمة النظام هذا تصميمجودة  ؛ للتأكد من...)قوائم االستقصاء، خرائط التدفق، (املختلفة جلمع املعلومات 
  .املوضوعة

  :تنفيذ اختبارات االلتزام: املرحلة الثانية
عندما جيد املراجع أن نظام الرقابة الداخلية على التقديرات احملاسبية واإلجراءات الرقابية املوضوعة سليمة، فإنه ينفذ اختبـارات  

  :خالل الوسائل التالية منمدى االلتزام 
 .إلطالع على تقارير قسم املراجعة الداخليةا .1
 .الفحص املستندي .2
 .فحص وتتبع عملية واحدة من عمليات التقديرات احملاسبية عرب النظام من بدايتها إىل ايتها .3
  .أداء اختبارات املالحظة واالستفسار .4

  :أداء االختبارات األساسية: املرحلة الثالثة
  :بيةاختبار الدقة احلسا: االختبار األول

  .التأكد من الدقة احلسابية ألرصدة التقديرات احملاسبية يف اية الفترة :اهلدف
  .املراجعة احلسابية :األسلوب

  : اإلجراءات
 .التأكد من صحة نقل الرصيد االفتتاحي للتقديرات احملاسبية يف الفترة احلالية مبطابقته برصيده يف الفترة السابقة .1
فحص اإلجراءات اليت اتبعتها اإلدارة يف العمليات احلسابية اخلاصة بالتقـدير، وتتوقـف   : ن خاللاختبار العمليات احلسابية، م .2

 :طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات املراجعة على
 درجة التعقيد يف عملية حساب التقدير احملاسيب. 
 تقييم املراقب لإلجراءات والطرق املستخدمة مبعرفة املنشأة يف حتديد التقدير. 
 لنسبية بالنسبة للقوائم املاليةأمهيته ا. 

  :مقارنة التقديرات احملاسبية املعدة يف فترات سابقة مع النتائج الفعلية هلذه الفترات، للمساعدة يف .3
 احلصول على أدلة مراجعة عن إمكانية االعتماد بصفة عامة على إجراءات املنشأة بشأن التقدير. 
 الت التقديردراسة مدى احلاجة إىل إجراء تعديالت على معد. 
  تقييم ما إذا كانت االختالفات بني النتائج الفعلية والتقديرات السابقة قد مت صياغتها يف صورة رقمية وأن التعديالت املناسبة

 .أو اإلفصاح عنها قد مت ـ مىت كان ذلك ضروريا
 :فحص األحداث الالحقة، من خالل .4

  اية الفترة وقبل اكتمال أعمال املراجعة بشأن التقديرات احملاسبية املعدة مبعرفة فحص األحداث واملعامالت اليت حتدث بعد
 :اإلدارة، وهذا يؤدي إىل ختفيض أو حىت استبعاد حاجته

 لفحص واختبار اإلجراءات املتبعة مبعرفة اإلدارة. 
 الستخدام تقدير مستقل لتقييم معقولية التقدير احملاسيب.  
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  :الدقة املستندية: االختبار الثاين
  .التأكد من الدقة املستندية ألرصدة التقديرات احملاسبية يف اية الفترة :فاهلد

  .املراجعة املستندية :األسلوب
  :اإلجراءات

تقييم ما إذا كانت البيانات اليت يعتمد عليها التقدير دقيقة وكاملة ومناسبة، ولذا جيب التأكد من أن البيانات احملاسبية مطابقـة   .1
 :خالل نظام املعلومات املالئم إلعداد التقارير املالية، مثل للبيانات املستخرجة من

   للتحقق من خمصص التزامات فترة الضمان جيب احلصول على دليل مراجعة، بأن البيانات املتعلقة باملنتجات املباعة الـيت ال
  .تتزال يف فترة الضمان يف اية الفترة تتفق مع بيانات املبيعات اليت يوفرها نظام املعلوما

 :من مصادر خارج املنشأة، مثلمراجعة احلصول على أدلة  .2
  مثل املعدة مبعرفة الغـرف أو االحتـادات الصـناعية     -احلصول على أدلة مراجعة من توقعات املبيعات السائدة يف الصناعة

رقـم املبيعـات    عند فحص قيمة املخزون املتقادم والذي مت حسابه استنادا إىل -وحتليالت السوق ملنتجات هذه الصناعة 
  . املتوقع يف املستقبل

 االتصال املباشر باملستشار القانوىن للمنشأة عند فحص تقديرات اإلدارة للتأثري املايل للقضايا واملطالبات.  
ـ  .3 يب، تقييم ما إذا كانت البيانات اليت مت مجعها قد مت حتليلها بصورة مناسبة، وإعدادها لتكون أساسا معقوال لتحديد التقدير احملاس

 :مثل
 حتليل أعمار املدينني. 
 حساب رصيد أحد بنود املخزون مقدراً باستهالك عدد من الشهور، ويف ضوء حجم االستخدام السابق واملتوقع.  

  :اختبار صحة وسالمة التقييم: االختبار الثالث
  .ف عليهاالتأكد من سالمة تقومي أرصدة التقديرات احملاسبية وفقاً ملبادئ احملاسبة املتعار :اهلدف

  .املراجعة املستندية :األساليب
  : اإلجراءات

 :دراسة إجراءات اعتماد اإلدارة للتقديرات، من خالل .1
 فحص التقديرات احملاسبية اهلامة واعتمادها بواسطة اإلدارة . 
 ندات حتديد دراسة ما إذا كان هذا الفحص واالعتماد قد مت بواسطة املستوى اإلداري املناسب، وأنه يظهر بوضوح على مست

  .التقدير احملاسيب
 :استخدام تقدير مستقل .2

  تقدير مستقل، ومقارنته مع التقديرات احملاسبية املعدة مبعرفة اإلدارة -أو احلصول على  -حساب. 
 تقييم البيانات ودراسة االفتراضات وفحص اإلجراءات املتبعة يف احلساب. 
 نتائج الفعلية هلذه الفتراتمقارنة التقديرات احملاسبية للفترات السابقة مع ال.  

  :اختبار املعقولية: االختبار الرابع
  .التحقق من معقولية أرصدة التقديرات احملاسبية يف تاريخ امليزانية :اهلدف

  .الفحص االنتقادي والفحص التحليلي :األسلوب
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  :اإلجراءات
 :يف التقدير دراسة ما إذا كان لدى املنشأة أساس مناسب لالفتراضات الرئيسية املستخدمة .1

 معدالت التضخم املتوقعة : ففي بعض األحيان، تبىن االفتراضات على أساس اإلحصاءات احلكومية وإحصاءات الصناعة، مثل
 . مستقبال ومعدالت الفائدة ومعدالت التوظيف والنمو املتوقع يف السوق

 املعدة داخلياً يف املنشأة ويف أحيان أخرى تكون االفتراضات خاصة باملنشأة نفسها ،وتبىن على البيانات. 
 :دراسة ما إذا كانت التقديرات اليت بين عليها التقدير .2

 معقولة يف ضوء النتائج الفعلية يف الفترات السابقة. 
 متفقة مع تلك االفتراضات املستخدمة يف تقديرات حماسبية أخرى. 
 متفقة مع خطط اإلدارة اليت تبدو مناسبة. 

التقدير املعقدة اليت تشمل استخدام أساليب فنية متخصصة، كاملهنـدس لتقـدير كميـات    استخدام عمل خبري حال عمليات  .3
 .املخزون من اخلامات التعدينية

 :ويعكس هذا الفحص. فحص مدى استمرار مالءمة املعادالت اليت استخدمتها اإلدارة يف إعداد التقديرات احملاسبية .4
 ات السابقةمعلومات املراقب عن نتائج أعمال املنشأة يف الفتر. 
 املمارسات اليت استخدمتها املنشآت األخرى يف نفس الصناعة. 
 اخلطط املستقبلية لإلدارة كما مت اإلفصاح عنها للمراقب.  

  :اختبار العرض واإلفصاح: االختبار اخلامس
  .التحقق من عرض التقديرات احملاسبية واإلفصاح عنها بطريقة سليمة :اهلدف

  .العرض الفعلي ومقارنتها مبتطلبات املعايري والقوانني فحص طريقة وأسلوب :األسلوب
  :اإلجراءات

 :التأكد من االعتراف بتأثري التغيري ىف التقديرات احملاسبية بأثر الحق ىف األرباح واخلسائر .1
 أو . ىف فترة التغيري إذا كان التغيري يؤثر على الفترة فقط 
  التغيري يؤثر على كليهماىف فترة التغيري أو الفترات املستقبلية، إذا كان. 

 التأكد من االعتراف بتغيري التقديرات احملاسبية بتعديل القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات أو حقوق امللكية ىف فترة التغيري، إذا .2
  . ترتب على تغيري التقديرات تعديل ىف األصول أو االلتزامات أو حقوق امللكية

   :تقييم نتائج إجراءات املراجعة -6
ـ  .1 ة عمل تقييم ائي ملعقولية التقدير احملاسيب بناء على خربة املراقب باملنشأة وبالصناعة، وما إذا كان التقدير متفقا مع أدلة املراجع

 .األخرى اليت حصل عليها خالل مراجعته
مة يف حتديـد التقـدير   دراسة ما إذا كان هناك أية أحداث أو معامالت هامة الحقة تؤثر على البيانات واالفتراضات املسـتخد  .2

 .احملاسيب
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بسبب وجود درجة من عدم التأكد املتأصل  يف التقديرات احملاسبية، فإن تقييم االختالف قد يكـون أكثـر صـعوبة عنـه يف      .3
ـ . موضوعات املراجعة األخرى ة فعندما يكون هناك اختالف بني قيمة التقدير باألدلة املتوفرة وقيمة التقدير الوارد بالقوائم املالي

 : جيب أن حيدد املراقب ما إذا كان هذا االختالف حيتاج إىل تعديل
 أما . فإذا كان الفرق معقوال كأن يكون واقعا يف املدى املقبول للنتائج عند املراقب فإنه قد ال حيتاج إىل تعديل 
  تسـتجب اإلدارة فـإن   إذا كان االختالف غري مقبول، فيجب على املراقب أن يطلب من اإلدارة تعديل التقدير، فـإذا مل 

 .االختالف يعترب حتريف جيب دراسته مع غريه من التحريفات األخرى يف تقدير تأثريه على القوائم املالية
إذا انتهت دراسة املراقب لالختالفات ـ اليت سبق له اعتبار كل منها على حده معقولة ـ إيل أا متحيزة ومؤثرة يف اجتاه واحد    .4

  .ففي مثل هذه احلاالت جيب على املراقب تقييم التقديرات احملاسبية ككل. تأثري هام على القوائم املاليةحبيث تشكل يف جمموعها 

 
أدى التطور العاملي واالقتصادي إىل السعي الدائم من قبل دول العامل إىل التوصل موعة موحدة من القوائم املالية تساعد علـى  

بني هذه الدول وإمكانية إجراء مقارنات، ومن مث تعظيم املعامالت التجارية على املستوى العاملي؛ مما أدى إىل التعامل  ومرونةسهولة 
، وحماولة تعميمها علـى املسـتوى   IFRSإىل إصدار جمموعة موحدة من املعايري احملاسبية  IASBاجتاه جملس معايري احملاسبة الدولية 

دية الكربى بدعم هذه املعايري، بل وأوصت على أمهية االجتاه السريع حنو تبين هذه املعايري علـى  العاملي، وقد قامت التكتالن االقتصا
  .املستوى العاملي

القيمة العادلة كأساس للتقييم بدالً  IFRSوقد ساعدت هذه املعايري على االجتاه حنو احملاسبة عن القيمة العادلة؛ حيث تستخدم 
م فيما سبق؛ ومن مث حلقت ببيئة املراجعة الكثري من الشروط والقيود اليت كانت مبثابة  حتديات من األسس األخرى اليت كانت تستخد

إىل إصدار الكثري من التوصيات فيما يتعلق بأمهية تأهيل احملاسبني ومراجعـي   IASBملراجعي احلسابات على مستوى عاملي؛ مما دفع 
  .ت التقييماحلسابات، ومن مث حتجيم االستعانة باخلرباء يف جماال

ومع هذا التطور العاملي واالجتاه إىل القياس واإلفصاح طبقاً للقيمة العادلة يتضح أن ذلك له أثر على تقدير خطر املراجعة، خاصة 
يف القوائم املالية؛ حيث يؤدي القياس واإلفصاح إىل تعقد عمليات ومناذج القياس لبعض البنود، وعدم وجود سوق نشط  الغشخطر 

رى، ويرجع ذلك إىل زيادة اخلطر املالزم والذي يواجهه مراجع احلسابات أثناء عملية املراجعة؛ نتيجة اعتماد العميـل علـى   لبنود أخ
افتراضات وبيانات معينة أو االعتماد على خرباء خارجيني، كما يرجع ذلك أيضاً إىل إساءة استخدام أحد األصول، األمر الذي قـد  

يالية، ومن هنا يتطلب األمر من مراجع احلسابات اخلارجي العمل على ختفيض خطر االكتشاف، وذلك يترتب عليه إصدار تقارير احت
  .عند املستوى املقبول املراجعةلتقدير خطر 

بناء على ما تقدم حاولت الباحثة التوصل إىل إطار مقترح للمساعدة على القيام بعملية مراجعة للبنود الىت تعتمد علـى القيمـة   
السياسات احملاسـبية   ) "5(معيار احملاسبة املصري رقم وفقاً ملا مت تناوله يف تقديرات احملاسبية اآلخرى بكفاءة وفعالية وذلك العادلة وال

، وما مت تناوله "مراجعة التقديرات احملاسبية والقيمة العادلة" )540(رقم  ومعيار املراجعة والتغيريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء،
؛ وقامت الباحثة بإقتراح أطار ميكن انتهاجه كربنـامج  )2007الصباغ وآخرون، (من األدبيات احملاسبية على سبيل املثال  يف بعض

تعريـف  : مراجعة عند القيام مبراجعة البنود املتعلقة بالقيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى غري املؤكدة، وذلك من خالل مناقشة
حتديد ااالت اخلاصة بالتقديرات احملاسبية، معيار احملاسبة واملراجعة اليت تناولت التقديرات احملاسبية، مسـئولية   التقديرات احملاسبية،

وتقيـيم   اإلدارة عن التقديرات احملاسبية، كيفية مراجعة التقديرات احملاسبية من قبل املراجع، وما هي اإلجراءات املتخذة يف ذلـك؟، 
 .نتائج إجراءات املراجعة
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 ًاملراجع العربية: أوال:  

أساسـيات املراجعـة   "، )2007(الصباغ، أمحد عبد املوىل؛ العشماوي، كامل السيد أمحد؛ وأمحد، عـادل عبـد الـرمحن،     .1
 .، بال ناشر"ومعايريها

أثر استخدام أساس القيمة العادلة يف القياس واإلفصاح احملاسيب على تقدير خطـر  "، )2012(عصيمي ، أمحد زكريا ذكي  .2
 .132-13ص ص ، 1ع ، 26س, مصر  -الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية  ،"دراسة استطالعية: املراجعة 

، جملة الساتل، كليـة احملاسـبة،   "منوذج مقترح: أساس اخلطر إدارة املراجعة علي"، )2008(خرواط، عصام الدين السائح،  .3
 .جامعة اجلبل الغريب، ليبيا

 .، بدون ناشر"دراسات يف املراجعة"، )1997(مهنا، حممد رشاد؛ أمحد، عبد اهللا عبد السالم؛ ومصطفي، صادق حامد،  .4
م املراجع اخلارجي للخطـر احلتمـي ألغـراض    العوامل املؤثرة يف تقيي" ، )2002(القريقري، عبد الغين عبد احلميد راجح،  .5

منشورة، كلية االقتصاد واإلدارة، قسم احملاسبة، جامعة امللك عبد غري رسالة ماجستري  ،"دراسة ميدانية: ختطيط عملية املراجعة 
 .العزيز
 ًاملراجع االجنليزية: ثانيا:  

1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2006. Statement 
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The impact of compliance with international standards for financial reporting (IAS / IFRS) 
on the quality of financial reporting (field study) 

 
)*( 

 
  

 

 أثر االلتزام بتطبيق المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة    تسليط الضوء على  الدراسة إلى ههدف هذت
)IFRS/IAS (   ومدى ارتباطها باإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبية وانعكاس ذلك على جـودة التقـارير الماليـة. 

أصبحت المعايير المحاسـبية المقبولـة عالميـاً التـي تلبـي       )IFRS/IAS(معايير الدولية إلعداد التقارير المالية فال
ـ  . احتياجات أسواق رأس المال العالمية المتكاملة على نحو متزايد في العالم التـزام  إلـى أن   لدراسـة ا توقـد انته

يـؤدي للمزيـد مـن الشـفافية     ) IFRS/IAS(لتقارير المالية المؤسسات االقتصادية بتطبيق المعايير الدولية إلعداد ا
  .واإلفصاح وبالتالي تقارير مالية ذات جودة عالية

   

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اإلفصاح المحاسبي، جودة التقارير المالية. 
Abstract : This study aims to shed light on the conceptual framework of international standards 
for financial reporting (IFRS / IAS) and how it relates to disclosure and transparency and reflection 
at the quality of financial reporting. International standards for financial reporting (IFRS / IAS) has 
become a globally accepted accounting standards that meet the needs of the global capital markets 
are increasingly integrated in the world. 

The study concluded that the commitment to the application of international standards for 
financial reporting leads to greater transparency and disclosure of financial reports and therefore of 
high quality. 
 
Keywords : International Financial Reporting Standards (IFRS), Accounting Disclosure, Quality 
of Financial Reporting 

 
 

ية عامة واملباشرة منها خاصة ستساهم وبشكل كبري يف حل الكثري من املشاكل احمللية أمام االستثمارات األجنب األسواقإن فتح 
االقتصادية احمللية، وخصوصا يف الدول النامية، ومن املعروف بان اجلزائر ومنذ عقدين من الزمن تنتبه حلقيقة ضرورة اللحاق بركـب  

على مشاكلها االقتصادية املتمثلة بشكل رئيسي يف مشكلة  عله يستطيع حل أو السيطرةلالعوملة وضرورة استقطاب االستثمار األجنيب 
البطالة والفقر، فقد قامت احلكومة اجلزائرية بوضع برنامج اقتصادي يكون جاذبا لالستثمارات بشكل عام واالستثمارات األجنبيـة  

  . املباشرة بشكل خاص، من خالل االتفاقيات الدولية واإلقليمية
باشرت اجلزائر بإصالح نظامها احملاسيب دف تقريب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر إىل املمارسـة  وعلى غرار العديد من الدول، 

وواقعا، جيـب الرؤيـة إليـه    الدولية، ملواكبة اإلصالحات االقتصادية دف االستفادة من فرص االقتصاد العاملي الذي أصبح حقيقة 
  .املشاركة يف العصر واألخذ بأسبابه أن تنعزل عما جيري فيه ويقني، حبيث مل يعد من املمكن لدولة تريد بإجيابية

-07القانون رقم : (من خالل (IAS/IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية عمد املشرع اجلزائري إىل تبين  لذا فقد
  توافق مبادئ احملاسبة العامة  وكل ذلك من اجل حتقيق) SCF(املتضمن النظام احملاسيب املايل) 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11

_______________________ 
eMail :   (*) : boubaker2826@yahoo.com  
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   .من الشفافية على املستوى احمللي والدويل أكرباحمللية ومعايري احملاسبة الدولية وبالتايل درجة 
  : قام الباحث بطرح اإلشكالية التاليةعليه و    

 إشكالية البحث:  
جودة  على (IAS/IFRS)لتزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ما أثر ا

  ؟التقارير املالية
  :اآليتوستتم اإلجابة عن هذه االشكالية من خالل 

  ؛(IAS/IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  خلفية نظرية عن. 1
  ؛(IAS/IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية التقارير املالية على ضوء االفصاح وجودة  .2
املعايري الدولية إلعداد التقارير  متطلبات االفصاح الواردة يف هل التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بتطبيق(الدراسة امليدانية . 3

  .)ت جودة عاليةيؤدي إىل توليد تقارير مالية ذا (IAS/IFRS)املالية 
 دف من خالل  :أهداف البحث من خالل الوصول إىل النقاط اآلتيةاإلجابة على اإلشكالية املطروحة البحث: 

  . جبودة املعلومات احملاسبية (IAS/IFRS) املالية التقارير إلعداد الدولية عالقة املعايريمعرفة  -
متطلبات  هل التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بتطبيق(جلزائر حول معرفة درجة تأييد القائمني على مهنة احملاسبة يف ا -

  .)يؤدي إىل توليد تقارير مالية ذات جودة عالية (IAS/IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  االفصاح الواردة يف
  خالل من أمهيته البحث اهذ ستمدي :البحثأمهية:   

ة، وجودة يمن ناح املالية التقارير إلعداد الدولية املعايريالعلمية هلذا البحث يف أنه يربط بني  مهيةاألتتمثل : األمهية العلمية -
  . التقارير املالية من ناحية أخرى

متطلبات تأيت األمهية العملية للبحث من أنه ميثل دراسة ألثر التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بتطبيق : األمهية العملية -
فالبحث  .)يؤدي إىل توليد تقارير مالية ذات جودة عالية هل (IAS/IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  يف الواردةصاح االف

 التقارير إلعداد الدولية املعايريواملستثمرين يف اجلزائر بعض النتائج امليدانية املتعلقة بأثر تطبيق  احملاسبةيضع أمام صناع السياسة 

  .على التقارير املالية اجلزائرية  (IAS/IFRS)يةاملال
  

(IAS/IFRS) 

من قبل جملس املعايري  )IAS(وهي التسمية اجلديدة ملعايري احملاسبة الدولية  )IFRS(صدرت معايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
وبذلك فإن التسمية القدمية معايري احملاسبة الدولية سوف ختتفي من األدب احملاسيب . 2001أفريل  20يف  )IASB(لية احملاسبة الدو

  .تدرجييا لتحل حملها التسمية اجلديدة مع اإلصدارات اجلديدة والتعديالت احملتملة على املعايري النافذة املفعول
I. رير املالية إىل املعايري الدولية إلعداد التقا احلاجة)IAS/IFRS(  

إن حتقيق االنسجام يف إعداد التقارير املالية يف خمتلف دول العامل هي احلاجة امللحة هلذا العصر السيما إذا كان من الضـروري  
ب خمتلفـة  إجراء مقارنات هادفة للمعلومات املالية اليت تنبثق عن خمتلف البلدان اليت تستخدم معايري احملاسبة اليت كانت حىت وقت قري

إىل حد بعيد عن بعضها البعض، لذلك ظهرت احلاجة امللحة اىل تعميم جمموعة مشتركة من معايري احملاسبة الدولية، أو بعبارة أخرى، 
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وميكن التعرف على أهم املستجدات اليت أدت لظهـور احلاجـة إىل املعـايري    . تقارب عاملي حول لغة حماسبة مشتركة يف العامل املايل
  :الدولية على النحو التايل احملاسبية

 ؛املباشر الدويل واالستثمار الدولية التجارة وحترير ومنو االقتصاد عوملة 
 ؛العاملية املالية األسواق تطور 
 ؛العامل دول بعض يف اخلصخصة 
 ؛الدولية النقد أنظمة يف تغريات 
 يف هلا فروع إنشاء طريق عن ذلك أكان سواء املعمورة أرجاء لتشمل اجلنسية متعددة الشركات قوة تعاظم 

 .تابعة شركات على السيطرة آم والدول األقاليم
II.  تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية)IAS/IFRS( ًعامليا:   

  :1حيث قبوال عاملياً" املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية"تلقى معايري احملاسبة الدولية اليت أعيد تسميتها حاليا اىل 
احرزت عملية وضع معايري احملاسبة الدولية يف السنوات القليلة املاضية عددا من النجاحات يف حتقيق اعتراف واستخدام أكرب  -

  ؛)IAS/IFRS( للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
يقتضي من الشركات املدرجـة   تشريعا 2002كان أحد األهداف الرئيسية املفاجئة هو عندما أصدر االحتاد األورويب يف عام -

وينطبق على  2005وأصبح التشريع نافذ املفعول عام . يف اوروبا تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف بياناا املالية املوحدة
ين املعايري الدوليـة إلعـداد   وتعين عملية تب. بلدا، مبا يف ذلك فرنسا وأملانيا واسبانيا واململكة املتحدة 28شركة يف  7000أكثر من 

التقارير املالية يف أوروبا أن حتل حمل معايري ومتطلبات احملاسبة الوطنية كأساس إلعداد وعرض البيانات املالية اجلماعيـة للشـركات   
  املدرجة يف أوروبا؛

أصبحت هـذه   2005ففي عام . ليةهناك بلدان أخرى كثرية خارج أوروبا تتجه حنو تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير املا -
املعايري إلزامية يف بلدان عديدة يف جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية وجنوب إفريقيا والشـرق األوسـط وبلـدان    

يـة مثـل   الكارييب، ويضاف لذلك أن بلدان أخرى كانت قد تبنت معايري احملاسبة وطنية تعكس املعايري الدولية إلعداد التقـارير املال 
بلدا طلبت من شركاا املدرجة تطبيق املعايري الدوليـة   70وقدر أن أكثر من . استراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا والفلبني وسنغافورة

 .2005إلعداد التقارير املالية عند إعدادها وعرضها للبيانات املالية يف 
ستخدمي البيانات املالية بتبين املعايري اليت تتطلب معلومات عالية يرحب املستثمرون والدائنون واحملللون املاليون وغريهم من م -

فمن الصعب يف غياب املعايري املشتركة مقارنة املعلومات املالية اليت تعدها املؤسسـات املتواجـدة يف   . اجلودة وشفافة وقابلة للمقارنة
متزايد، يسهل استخدام جمموعة واحدة من معايري احملاسبة عاليـة  ويف سياق االقتصاد اآلخذ يف العوملة على حنو . احناء خمتلفة من العامل

  .اجلودة االستثمار والقرارات االقتصادية األخرى عرب احلدود ويزيد من كفاءة السوق ويقلل من تكاليف مجع رأس املال
ميكن إجيازها فيمـا   )IAS/IFRS(ية أما أهم االستثناءات املتبقية حول االعتراف العاملي باملعايري الدولية إلعداد التقارير املال

  :2يلي
 إن أكثر االستثناءات املتبقية فيما خيص االعتراف العاملي باملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية هي الواليات املتحدة واليابان  -

  .باع معايري حماسبة حمليةإذ ال يزال يطلب من املؤسسات يف هذه البلدان إت. وكندا، طبقا ملعايري حجم اسواقها الرأمسالية
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على حنو وثيـق مـع   . يعمل جملس معايري احملاسبة الدولية، وهو اهليئة املسؤولة عن وضع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية -
والس الياباين ملعايري احملاسبة اهليئات الواضعة ملعايري احملاسبة الوطنية يف هذه البلدان، مبا يف ذلك الس األمريكي ملعايري احملاسبة املالية 

كما مت يف كندا نشـر  . )IAS/IFRS( من أجل تقليص الفروقات ما بني معايري احملاسبة احمللية واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
  .مقترح ملطابقة معايري احملاسبة احمللية مع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

بوضع خارطة طريق دف إلغاء املتطلب ) هيئة األوراق املالية(املنظمة لألوراق املالية احمللية يف الواليات املتحدة قامت اجلهة  -
ى احلايل الذي يقتضي من املؤسسات غري األمريكية اليت جتمع رأس املال يف األسواق األمريكية إعداد مطابقة لتقاريرها املالية املعدة عل

  .ية إلعداد التقارير املالية مع املبادئ احملاسبية األمريكية املقبولة عموماأساس املعايري الدول
 III. لس معايري احملاسبة الدولية اإلطار املفاهيمي اجلديد )IASB(   

يـة  حيث حل حمل إطار إعداد وعرض البيانات املال 2010املفاهيم اخلاص بإعداد التقارير املالية يف سبتمرب  إطارمت إصدار      
  :3ويساعد إطار املفاهيم جملس املعايري احملاسبة الدولية فيما يلي. الذي مت وضعه من قبل اهليئة السابقة للمجلس

  إلعداد التقارير املالية املستقبلية ومراجعة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية القائمة؛  الدوليةتطوير املعايري  -
واملعايري واإلجراءات احملاسبية املتعلقة بإعداد التقارير املالية بتوفري أساس لتخفيض عـدد أسـاليب   األنظمة  بنيزيادة التوافق  -

  .املعاجلات احملاسبية البديلة اليت يسمح ا املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية
  :باإلضافة إىل ذلك ميكن لإلطار املفاهيم املساعدة يف

 املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ويف التعامل مع املوضوعات اليت ميكن أن تكون عنوان املعايري أو  حتضري البيانات املالية لتطبيق
  التفسريات؛

  مساعدة مدققي احلسابات يف تشكيل رأي حول ما إذا كانت التقارير املالية متوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية إلعداد التقارير
  املالية؛

 رير املالية يف تفسري املعلومات اليت تتضمنها البيانات املالية اليت أعدت باالعتماد عل املعيار الدويل إلعداد التقارير مستخدمو التقا
  املالية؛ 

  تزويد األشخاص املهتمون بعمل جملس معايري احملاسبة الدولية، مبعلومات عن طريقتها يف صياغة املعايري الدولية إلعداد التقارير
 املالية؛ 

 ساعدة هيئات ومجعيات ومؤسسات وضع املعايري الوطنية يف تطوير املعايري الوطنيةم. 
VI. هيئات جملس معايري احملاسبة الدولية )IASB(   

  :يتكون جملس معايري احملاسبة الدولية من جمموعة من اهليئات هي
VI.1. السلطات العامة، حيث تسعى هذه العالقـة إىل  يعمل جملس املراقبة على إجياد صلة رمسية بني األمناء و :جملس املراقبة

مضاعفة الصلة على أساس دويل بني واضعي معايري احملاسبة والسلطات العامة تلك اليت تشرف بشكل عام علـى واضـعي معـايري    
 IFRS(ويتم االتفاق على مذكرة تفاهم بني جملس املراقبـة ومؤسسـة املعـايري الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة        . احملاسبة

Foundation( املراقبة ويضم جملس. حبيث تصف التفاعل بينهما :  
رئيس جلنة األسواق الناشئة التابعة للمنظمة الدولية هليئات األسواق املالية، رئيس اللجنة الفنيـة  ، عضو مسؤول للهيئة األوروبية

ية اليابانية، رئـيس هيئـة األوراق املاليـة والبورصـات     التابعة للمنظمة الدولية هليئات األسواق املالية، مفوض وكالة اخلدمات املال
  . األمريكية، بصفة مراقب، رئيس جلنة بازل للرقابة املصرفية
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VI.2.   مؤسسة جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية)IFRS Foundation:(  مت  2010جويليـة   01بتاريخ
، وتتكـون هـذه   )IASC Foundation( بعدما كانت تسـمى   )IFRS Foundation( إعادة تسمية هذه اللجنة باسم

، يتحمل جملس املراقبة مسؤولية املوافقة على تعيينام، وتشمل مسـؤوليات  )Les Trustees( عضوا إدارياً 22من اللجنة حاليا
والـس   )IASB( حملاسبة الدوليةاألمناء اإلشراف على عمليات مؤسسة جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وجملس املعايري ا

الدولية  االستشاري للمعايري وجلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، واملتابعة واإلشراف على فاعلية جملس معايري احملاسبة
وازنة مؤسسة جلنة املعايري الدوليـة  والتزامه بأسلوب عمله وباإلجراءات االستشارية ووضع وتنفيذ ترتيبات التمويل املناسبة، واعتماد م

  . إلعداد التقارير املايل وحتمل مسؤوليات التغيريات يف النظام الداخلي
VI.3.  عضوا، يـتم   )16(يتألف جملس معايري احملاسبة الدولية من ستة عشر : )جملس اإلدارة(جملس معايري احملاسبة الدولية

هنية واخلربة العملية، ملدة مخس سنوات وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقـط وملـدة   الكفاءة امل أساستعينهم من قبل األمناء على 
، أما األعضاء الذين مت تعينهم بعد هذا التاريخ فتكون 2009يوليو  2مخس سنوات أخرى هذا بالنسبة لألعضاء الذين مت تعينهم قبل 
وال ينبغي أن يكون أي فرد ضمن أعضاء األمناء . ئيس ونائب الرئيسقابلة للتجديد ملرة واحدة فقط وملدة ثالثة سنوات، باستثناء الر

)Les Trustees( وعضو يف جملس معايري احملاسبة الدولية يف الوقت نفسه .  
VI.4.  جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية)IFRIC( : أنشأ األمناء جلنة التفسريات املعايري الدولية إلعداد

حيث تتكون هذه اللجنـة    2002يف مارس ) SIC(جلنة تفسريات معايري التقارير املالية  املسمات سابقاً )IFRIC(ير املالية التقار
يتم تعيينهم من قبل األمناء لفترات يتم جتديدها كل ثالث سنوات وينبغي أن خيتار األمناء أعضـاء   ناخباً عضواً )14(من أربعة عشر 

جمموعة من األشخاص جيمعون بني أفضل اخلربات الفنية املتاحة وخمتلف خـربات األسـواق واألعمـال     جلنة التفسريات حبيث تضم
للمعايري الدولية إلعداد التقـارير   الدولية يف التطبيق العملي للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ويف حتليل البيانات املالية املعدة وفقاً

  . املالية
VI.5. لس االستشاري ا)SAC( : لس االستشارييتكون ا)SAC(  من)ميثلون األطراف املعينـة علـى    عضواً )50

املستوى الدويل، يوفر الس أداة اتصال رمسية للمجموعات األخرى واألفراد الراغبني يف إعداد التقارير املالية من خلفيات وظيفيـة  
دمي املشورة لس معايري احملاسبة الدولية فيما يتعلق جبدول القرارات اخلـاص  وبيئات جغرافية متباينة يهدف الس االستشاري إىل تق

  .بأولويات عمله، وتقدمي املشورات األخرى لس معايري احملاسبة الدولية أو إىل األمناء
V.  عرض موجز للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية)IAS/IFRS(  

يف  )IFRS(معايريه يف سلسلة من البيانات اليت تسمى املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليـة  ينشر جملس معايري احملاسبة الدولية 
اليت صدرت عن اهليئة الـيت سـبقته، ويشـمل    ) IAS(بدايته اتبع جملس معايري احملاسبة الدولية جمموعة من املعايري احملاسبية الدولية 

) IAS(ومعـايري احملاسـبة الدوليـة    ) IFRS(املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية " ليةاملعايري الدولية إلعداد التقارير املا"مصطلح 
وهذا عرض موجز عن بعض املعايري ). IFRIC(وتفسريات اللجنة احلالية ) SIC(والتفسريات اليت صاغتها جلنة التفسريات السابقة 

  : 4كما يلي 2013ل إىل غاية اية سنة السارية املفعو )IAS/IFRS(الدولية إلعداد التقارير املالية 
V.1.   قياس القيمة العادلة)IFRS13( :      أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيـار الـدويل إلعـداد التقـارير املاليـة

)IFRS13 " (2011 ماييف " قياس القيمة العادلة الفرديـة ف هذا املعيار القيمة العادلة ويستبدل املتطلب الوارد يف املعـايري يعر  .
  :ويهدف هذا املعيار إىل) الدخلمنهج و منهج التكلفةو منهج السوق(كما يقدم هذا املعيار ثالث مناهج يف حتديد القيمة العادلة هي 

 تعريف القيمة العادلة؛ -



  )دراسة ميدانية(على جودة التقارير املالية  (IAS/IFRS) ة إلعداد التقارير املاليةااللتزام باملعايري الدوليأثر  
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 تبيني إطار لقياس القيمة العادلة يف معيار دويل واحد؛  -
  .لقياسات القيمة العادلة إفصاحاتطلب  -

السعر الذي سيتم احلصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه "عيار الدويل إلعداد التقارير املالية القيمة العادلة عل أا يعرف امل
  : وفيما يلي متطلبات القياس حسب هذا املعيار". لنقل التزام يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس

 صصا ألصل أو التزام حمدد، وتبعا لذلك، يتعني على املؤسسة عند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعني يعترب قياس القيمة العادلة خم
االعتبار خصائص األصل أو االلتزام يف حال رغب املشاركون يف السوق أخذ تلك اخلصائص بعني االعتبار عند تسعري األصل أو 

حالة األصل وموقعه، القيود املفروضة على بيع األصل أو (ثال االلتزام يف تاريخ القياس، وتشتمل اخلصائص على سبيل امل
 ).استخدامه إن وجدة

 قد يكون األصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة واحدا مما يلي: 
  ؛ )على سبيل املثال أداة مالية أو أصل غري مايل(األصل أو االلتزام املستقل 
  على سبيل املثال وحدة توليد النقد أو مؤسسة أعمال(جمموعة أصول والتزامات جمموعة أصول أو جمموعة التزامات أو.( 

  سواء كان األصل أو االلتزام مستقال، فإن جمموعة من األصول أو جمموعة من االلتزامات أو جمموعة األصول وااللتزامات تعتمد
للمعيار  دة احلساب لألصل أو االلتزام وفقاًويتم حتديد وح. ألغراض اإلعتراف أو اإلفصاح على وحدة احلساب اخلاصة ا

الدويل إلعداد التقارير املالية الذي يقتضي أو يسمح بقياس القيمة العادلة باستثناء ما هو وارد يف هذا املعيار الدويل إلعداد 
 .التقارير املالية

  املشاركني يف السوق لبيع األصل أو نقل االلتزام يف يفترض قياس القيمة العادلة أن مبادلة األصل أو االلتزام تتم مبعاملة منظمة بني
 .تاريخ القياس وفقا لظروف السوق احلالية

 يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل ونقل االلتزام تتم: 
  يف السوق األصلي لألصل أو االلتزام؛ 
 يف غياب السوق األصلي، يف السوق األكثر رحبا لألصل أو االلتزام. 

  املؤسسة القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات اليت سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل تقيس
 .أو االلتزام على افتراض أن املشاركني يف السوق سيتصرفون مبا فيه مصلحتهم االقتصادية

 رك يف السوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخدام يأخذ قياس القيم العادلة لألصل غري مايل بعني االعتبار قدرة املشا
 .األصل بأفضل وأحسن استخدام له أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام له

V .2.  السياسات احملاسبية، التغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء)IAS8( : يهدف املعيار هو وصف املعايري الختيار
احملاسبية واإلفصاح عن التغريات يف السياسات احملاسبية، الـتغريات يف التقـديرات احملاسـبية     املعاملةتغيري السياسات احملاسبية، مع و

وتصحيحات األخطاء، كما يهدف إىل تعزيز مدى مالءمة وموثوقية التقارير املالية للمؤسسة، وإمكانية مقارنتها بتلك التقارير املاليـة  
  :ويستعمل هذا املعيار املصطلحات التالية. زمن ومع التقارير املالية للمؤسسات األخرىعلى مر ال

 هي مبادئ حمددة وأساس واتفاقيات وقواعد وممارسات تطبقها املؤسسة عند إعداد وتقدمي التقارير املالية: السياسات احملاسبية. 
 ما أو التزام ما، أو مقدار اإلهتالك الدوري ألصل ما، الذي ينتج عن هو تعديل املبلغ املسجل لألصل : التغيري يف التقدير احملاسيب

سبية تقييم الوضع احلاضر، واملنافع وااللتزامات املستقبلية املتوقعة املرتبطة بأصول وإلتزامات مالية، تنتج التغريات يف التقديرات احملا
 .ءعن معلومات جديدة أو تطورات جديدة وعليه فهي ليست تصحيحات لألخطا
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V .3 . الدفع على أساس األسهم)IFRS2(:    يقتضي هذا املعيار بالتحديد أن تعكس املؤسسة يف أرباحهـا وخسـائرها
ومركزها املايل أثار معامالت الدفع على أساس األسهم، مبا يف ذلك املصاريف املرتبطة باملعامالت اليت متنح فيها خيـارات األسـهم   

  :ر على وجه اخلصوص على السلع واخلدمات أو اخلدمات املستلمة مبا فيهاتطبق املؤسسة هذا املعيا. للموظفني
 املعامالت اليت تكون فيها البضاعة أو اخلدمات هي املقابل ألدوات حقوق امللكية؛ 
 املعامالت اليت تشتري فيها املؤسسة البضاعة أو اخلدمات مقابل االلتزامات اليت تتحملها أمام املورد؛ 
 لم فيها املؤسسة أو املشتري بضاعة أو خدمات، وتوفر بنود اإلتفاق للمؤسسة أو ملورد تلك البضاعة أو املعامالت اليت تست

 .أو بإصدار أدوات حقوق امللكية) بأصول أخرى(اخلدمات اختيار املؤسسة إما تسوية املعاملة نقدا أو 
V .4.  اإلفصاحات"األدوات املالية ")IFRS7( :ب من املؤسسات تـوفري اإلفصـاحات يف   إن هدف هذا املعيار هو الطل

  :تقييم ما يلي ملستخدميهاقوائمها املالية اليت تتيح 
 أمهية األدوات املالية للمركز واألداء املايل للمؤسسة؛ 
  اية فترة إعداد التقارير وكيفية إدارة طبيعة ومدى املخاطر النامجة عن األدوات املالية اليت تتعرض هلا املؤسسة أثناء الفترة ويف

 .املؤسسة هلذه املخاطر
V .5.  اندماج األعمال)IFRS3 :(   يهدف هذا املعيار إىل تعزيز املالءمة واملوثوقية والقدرة على مقارنة املعلومـات الـيت

حول مـا   ولتحقيق ذلك يضع املعيار الدويل هذا املبادئ واملتطلبات. اندماج األعمال وتأثرياته يف قوائمها املالية حولتقدمها املؤسسة 
  :ينبغي على املؤسسة املشترية عمله

  أن تعترف وتقيس يف قوائمها املالية األصول املستملكة القابلة للتحديد، وااللتزامات املضمونة وأية حصة غري مسيطرة يف
 املؤسسة املشتراة؛

  أن تعترف وتقيس الشهرة املستملكة يف اندماج األعمال أو الربح من الشراء بسعر خمفض؛ 
 دد ما يتم اإلفصاح عنه من معلومات ليتمكن مستخدمو القوائم املالية من تقييم طبيعة اندماج األعمال وأثاره املاليةأن حت. 

V .6.  9(التقرير املايل يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفعIAS 2( :   يهدف هذا املعيار إىل بيان كيفية إعـادة عـرض
قتصادية للمؤسسة تعمل يف ظل اقتصاد يعاين من ارتفاع مفرط يف معدل التضـخم، وبالتـايل   القوائم املالية والتقرير عن األحداث اال

متكني مستخدمي القوائم املالية من احلصول على معلومات حماسبية تعكس الظروف االقتصادية احلقيقية لتلك املؤسسات العاملـة يف  
  .بيئة تضخمية مفرطة

  

(IAS/IFRS) 

I. عد اإلفصاح احملاسيب من أهم املمارسات احملاسبية اليت تأثرت باملتغريات البيئية اجلديدة والعوملة، حيث أنه  :االفصاح احملاسيبي
لسنوات األخرية خاصة بعد حدوث األزمات املالية الكربى يف العامل يف ا ومتزايداً كبرياً من املواضيع احليوية واملهمة اليت تلقى اهتماماً

  . وما تبعه من ايارات ملؤسسات كربى 2001األمريكية عام  )Enron(وايار العديد من املؤسسات العاملية مثل 
I .1. تعريف اإلفصاح  

فإن النظام احملاسيب عليه مهمة مسـايرة هـذه    يف عامل سريع التغري ومعقد العالقات ومتطور االحتياجات ومتشابك التأثريات،
عمله إىل املستوى الذي يليب فيه حاجة مجيع األطراف بدقة وشفافية، وهذا ال يكـون إال عـن طريـق     بأساليباحلاالت وأن يرقى 

  .5اإلخبار الدقيق املوضوعي عن املعلومات احملاسبية" اإلفصاح احملاسيب والذي ميكن النظر إليه كونه
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  :تطرق العديد من الكتاب لتعريف اإلفصاح نذكر منها فقد    
اإلفصاح احملاسيب هو حتويل معلومات داخلية حمتكرة من قبل إدارة املؤسسة وغري متاحة للجمهور لتصبح معلومات خارجية، إذ " -

 .6"يشترط أن تتصف هذه املعلومات بالكفاية والشمولية والعدالة
حلد األدىن من املعلومات، فاملعلومات فوق الكفاية مصدر تضليل املتلقـي هلـا وـدف    الكفاية إىل حتديد حجم ا دفحيث 

العدالة إىل وجوب التعامل املتوازن مع أصحاب املصاحل املختلفة داخل املؤسسة أو خارجها أما الشمولية مضموا عدم إخفـاء أيـة   
  .معلومات جوهرية عن متلقيها

املعلومات والبيانات إىل املستخدمني بشكل مضمون وصحيح ومالئم ملساعدم على اختاذ  اإلفصاح احملاسيب هو عملية تقدمي" -
  .7"القرارات
I. 2. احملاسيب أنواع اإلفصاح  

تطورات يف اإلفصاح عن السياسات واملعلومـات احملاسـبية إىل ضـرورة     يف الفكر احملاسيب وما صاحبه من الكبريإن التطور 
فال ضرورة إلخفاء بيانات ومعلومات عن مستخدمي التقارير والقوائم املاليـة وبصـفة   ) إن أمكن %100بنسبة (اإلفصاح الشامل 

خاصة أصحاب حقوق امللكية واألجهزة احلكومية كمصلحة الضرائب فلم يعد إخفاء البيانات واملعلومات جمدي يف عصر تكنولوجيا 
  :املعلومات، وأهم أنواع اإلفصاح ما يلي

I .1.2. االفصاح الكامل أن تكون القوائم املالية كاملة حبيث تشمل على كافة املعلومات الضرورية  يتطلب :املاإلفصاح الك
  .8للتعبري الصادق فإذا ترتب على حذف أو استبعاد بعض املعلومات أن تصبح القوائم املالية مضللة

I .2.2. هارها يف القوائم املاليـة الـيت ختـدم مجيـع     اإلفصاح عن البيانات املالية الواجب إظ ضرورةيعين : إلفصاح العادلا
  .9الفئات
I. 3.2. حتديد احلد األدىن الواجب توفريه من املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية وميكن مالحظة أن  يشمل: اإلفصاح الكايف

يف اختـاذ   مباشـراً  ه يؤثر تأثرياًمفهوم احلد األدىن غري حمدد بشمل دقيق إذ خيتلف حسب االحتياجات واملصاحل بالدرجة األوىل كون
  .10القرار فضال على أنه يتبع للخربة اليت يتمتع ا الشخص املستفيد

I. 4.2. الذي يراعي حاجة مستخدمي التقارير املالية وظروف املؤسسة وطبيعة نشاطها إذ أنـه   اإلفصاحهو  :اإلفصاح املالئم
األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات املستثمرين والدائنني وتتناسب  عن املعلومات املالية بل اإلفصاحليس من املهم فقط 

  .مع نشاط املؤسسة وظروفها الداخلية
I .3.  متطلبات اإلفصاح حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(IAS/IFRS):  

وهي التسمية اجلديـدة للجنـة املعـايري     )IASB(لية معايري احملاسبة الدو وجملس )IASC(جلنة معايري احملاسبة الدولية ركزت 
معيارا سارية املفعـول إىل   41 حيث بلغ عدد املعايري. ، يف كافة املعايري اليت أصدرا على اإلفصاحبعد عملية اهليكلةاحملاسبية الدولية 
حتت التسمية اجلديـدة معـايري التقـارير     معياراً 13، و)IAS(حماسبيا حتت التسمية القدمية  معياراً 28 منها 2013غاية اية سنة 

)IFRS( ،ا عند تطبيقها هذا املعيار حيث جند اية كل معيار توجد متطلبات اإلفصاح الواجب تقيد املؤسسة ومن هنا يتضـح  . يف
بعـض  يف ت اإلفصاح وعليه سوف نستعرض متطلبا. )IFRS/IAS(يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  اإلفصاحأمهية متطلبات 

  : 11معايري احملاسبة ومعايري التقارير كما يلي
I .1.3 . متطلبات اإلفصاح وفق املعيار)IAS2( "املخزون"  
  :يف التقارير املالية وفق هذا املعيار عما يلي املؤسسةجيب أن تفصح  
 ؛السياسات احملاسبية املتبعة يف قياس املخزون مبا يف ذلك صيغة التكلفة املستخدمة 
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 القيم اإلمجالية املرحلة للمخزون والقيمة املرحلة حسب التصنيفات املالئمة للمؤسسة؛ 
 القيمة املرحلة للمخزون اليت حتمل قيمة عادلة أقل من تكلفة البيع؛ 
 أي مبلغ معكوس من أي ترتيالت سابقة واملعترف به كمصاريف للفترة؛ 
 زون املعترف به كمصاريف الفترة؛مبلغ أي ختفيض أو تغيري يعترب كتخفيض يف مبلغ املخ 
 الظروف أو األحداث اليت أدت إىل عكس ترتيل املخزون.  
I .2.3.  متطلبات اإلفصاح وفق املعيار)IAS8" (السياسات احملاسبية، التغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء"  
 ديدة؛طبيعة التغيري يف السياسة احملاسبية وأسباب تطبيق السياسة احملاسبية اجل  
  على املؤسسة أن تفصح عن طبيعة ومقدار التغيري يف التقدير احملاسيب والذي له أثر يف الفترة احلالية أو يتوقع أن يكون له أثر يف

 .الفترات املستقبلية، بإستثناء اإلفصاح عن األثر على الفترات املستقبلية عندما يكون غري قابل للتطبيق لتقدير ذلك األثر
 األثر يف الفترات املستقبلية غري مفصح عنه بسبب أن التقدير غري قابل للتطبيق على املؤسسة اإلفصاح عن تلك  إذا كان مقدار

 .احلقيقة
  إذا كان التطبيق بأثر رجعي لفترة سابقة معينة غري عملي أو لفترات قبل تلك املقدمة، اإلفصاح عن الظروف اليت أدت إىل وجود

 .تلك احلالة أو وصف كيفية وتاريخ حدوث تطبيق التغيري يف السياسة احملاسبية
 ير غري قابل للتطبيق على املؤسسة اإلفصاح عن تلك إذا كان مقدار األثر يف الفترات املستقبلية غري مفصح عنه بسبب أن التقد

 .احلقيقة
I .3.3.  وفقمتطلبات اإلفصاح )IFRS2( "الدفع على أساس األسهم"  

جيب على املؤسسة اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي تقاريرها املالية من فهم طبيعة ونطاق ترتيبات الدفع على أساس 
  :ل الفترة من خاللخال قائمةاألسهم اليت كانت 

  وصف لكل نوع من ترتيبات الدفع على أساس األسهم اليت كانت قائمة يف أي وقت خالل الفترة، مبا يف ذلك البنود والشروط
 ؛)متطلبات االستحقاق، املدة القصوى للخيارات املمنوحة، طريقة التسوية(العامة لكل ترتيب مثل 

 املتداولة يف بداية (ر ممارسة خيارات األسهم لكل جمموعة من اخليارات التالية عدد خيارات األسهم واملتوسط املرجح ألسعا
قابلة الفترة، املمنوحة خالل الفترة، امللغاة خالل الفترة، املمارسة خالل الفترة، املنتهية خالل الفترة، املتداولة يف اية الفترة، وال

 ).ممارستها يف اية الفترة
 لقيمة العادلة للبضاعة أو اخلدمات املستلمة، أو القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة خالل اإلفصاح عن كيفية حتديد ا

 .الفترة
  جيب على املؤسسة اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي التقارير املالية من فهم أثر معامالت الدفع على أساس األسهم

  . ركزها املايلعلى أرباح أو خسائر املؤسسة للفترة وعلى م
I .4.3.  وفقمتطلبات اإلفصاح )IFRS3( " إندماج األعمال"  

اليت متكن مستخدمي تقاريرها املالية من تقييم الطبيعة واألثر املايل الندماج األعمال الذي  املعلوماتتفصح املؤسسة املشترية عن 
 : حيدث إما

  املشتراة، تاريخ االستمالك، نسبة حصص املالكني املستملكة املؤهلة  اسم ووصف املؤسسة(خالل فترة اعداد التقارير املالية مثل
للتصويت، األسباب الرئيسية الندماج األعمال، وصف كيفية حصول املؤسسة املشترية على السيطرة، وصف نوعي للعوامل اليت 
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حملتمل وأصول التعويض، الذمم تشكل الشهرة املعترف ا، القيمة العادلة بتاريخ االستمالك، ترتيبات املقابل املايل ا
 ؛)اخل...املستملكة

 اية فترة إعداد التقارير املالية وقبل املصادقة على إصدار التقارير املالية بعد. 

  ا يف فترة تفصح املؤسسة املشترية عن املعلومات اليت متكن مستخدمي تقاريرها املالية من تقييم اآلثار املالية للتعديالت املعترف
  . التقارير احلالية واملتصلة باندماج األعمال الذي حدث يف الفترة أو الفترات السابقة إلعداد التقارير املاليةاعداد 

II .يعترب مصطلح جودة املعلومات احملاسبية من املفاهيم اليت مل يتفق الباحثون على تعريف موحد هلا على  :جودة التقارير املالية
ذا اجلانب، وذلك نظرا الختالف األهداف والقرارات املتخذة من قبل مستخدمي التقارير املالية،  الرغم من تعدد الدراسات اخلاصة

وجملـس معـايري   ) (IASBوأيضا نظرا لتعدد مقاييس اجلودة، فلقد حاولت عدت جهات حماسبية منها جملس معايري احملاسبة الدولية 
  :12وتنقسم هذه اخلصائص إىل. وجودة املعلومات احملاسبية لتحديد ماهية خصائص) (FASBاحملاسبة املالية األمريكي 

II.1. اخلصائص النوعية األساسية   
خاصـيتني نـوعيتني أساسـيتني     2010يف اإلطار املفاهيمي اجلديد لسـنة   (IASB)لقد وضع جملس معايري احملاسبة الدولية 

  :لتطرق إليهما كما يليللمعلومات احملاسبية املفيدة مها املالءمة والتمثيل الصادق، وميكن ا
II.1.1 .هي املعلومات اليت تكون قادرة على إحداث فرق يف القرارات اليت يتخذها املسـتخدمون   املالءمةاملعلومات : املالءمة

وتكون املعلومات قادرة على . حىت وإن اختار بعض املستخدمون عدم االستفادة منها أو كانوا على علم مسبق ا من مصادر أخرى
  . ث فرق يف القرارات إذا كانت تنطوي على قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية أو كالمها معاإحدا

II.2.1 .متثل التقارير املالية الظواهر االقتصادية بالكلمات واألرقام ولكي تكون مفيـدة جيـب أال متثـل     :التمثيل الصادق
وبصدق الظواهر اليت تقصد متثيلها وحىت يكون التمثيل صـادق  املعلومات احملاسبية الظواهر املالءمة فحسب، بل جيب أن متثل أيضا 

  بشكل كامل جيب أن يتسم الوصف بثالثة خصائص إذ جيب أن يكون كامال وحياديا وخايل من اخلطأ
II.2 .اخلصائص النوعية املعززة  :  
نوعية تعزز من فائدة املعلومات املالءمة  التحقق والتقدمي يف الوقت املناسب وقابلية الفهم هي خصائص وقابليةقابلية املقارنة  تعد

  : واليت ميكن التطرق إليها كما يلي .) (IASBلإلطار املفاهيمي اجلديد لس معايري احملاسبة الدولية واملمثلة بصدق وفقاً
II.1.2 .اسـتثمار معـني أو   تتضمن قرارات املستخدمني االختيار بني البدائل على سبيل املثال بيع أو امتالك : قابلية املقارنة

االستثمار يف مؤسسة ما، تبعا لذلك تكون املعلومات حول املؤسسة هي معلومات مفيدة إذا أمكن مقارنتها مع معلومـات مشـاة   
  .حول مؤسسات أخرى ومع معلومات مشاة لنفس املؤسسة يف فترة وتاريخ آخر

II.2.2 . لتأكد من أن املعلومات املالية متثل بصدق الوصف الصـحيح  تساعد قابلية التحقق املستخدمني على ا: التحقققابلية
وتقتضي عملية التحقق أنه إذا قام معدو تقارير مالية آخرون أو مالحظون مستقلون . من قبلهم االهتمامللظواهر االقتصادية موضوع 

  .املعنية مبعاجلة نفس الظواهر االقتصادية فإم سيحصلون على نفس النتائج اليت حصلت عليها املؤسسة

II.3.2.فقد عرف جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي  :التقدمي يف الوقت املناسب) (FASB  توقيت اصدار التقرير املـايل
القرارات يف الوقت املناسب أي قبل أن تفقد املعلومات احملاسبية قـدرا علـى    احملاسبية ملتخذي املعلوماتمدى توفر " السنوي بأنه 

 .قرارامالتأثري يف 

II.4.2.تتطلب هذه اخلاصية قابلية املعلومات احملاسبية للفهم أن لدى مستخدم املعلومات املالية مستوى معقـول   :قابلية الفهم
 من املعرفة يف جمال احملاسبة ويف أعمال املؤسسة ونشاطاا االقتصادية ولديهم الرغبة يف بذل اجلهد الكايف لدراسة املعلومـات املاليـة  

  .دمة يف التقارير املالية للمؤسسةاملق
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      (IAS/IFRS)      

 

إلعداد التقارير املاليـة  تتضمن بعض متطلبات االفصاح الواردة باملعايري الدولية  فقرة 15تتكون من بإعداد استبانة  ثقام الباح
(IAS/IFRS) ذه املتطلبات يؤدي إىل توليد تقارير مالية ذات جودة عالية وقد مت . ملعرفة هل التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

حمافظو احلسابات، االساتذة اجلامعيون يف االختصـاص، وبعـض املؤسسـات    (كون من توزيع هذه االستبانة على عينة عشوائية تت
  .)االقتصادية

، حيث )2(كما هو مبني يف اجلدول رقم ) Five Point Likert Scale(ليكرت ذي النقاط اخلمس  مقياساستخدم الباحث 
عينة جمموعة من الفقرات ويطلب إبداء رأيهم يف التعبري عن يعترب من أكثر املقاييس شيوعا يف هذا اال، وهو يقوم بإعطاء مفردات ال

 :درجة موافقتهم أو تأييدهم هلا وفق سلم متدرج كالتايل
  درجات مقياس ليكرت )1( :اجلدول رقم

ال أوافق   ال أوافق حمايد أوافق  أوافق متاماً  إلجابةا
  مطلقاً

  1 2 3 4  5  الدرجة
  %20  %40  %60  %80  %100 الوزن النسيب

  الباحثمن إعداد : صدرامل
  

    3 =5/5+4+3+2+1: هو الدراسةوعليه فإن متوسط أداة هذا املقياس والذي سيستخدم لغايات اختبار 
حتصلنا على املعلومات الـيت مت  ) spss(وبعد عملية تفريغ االستمارات املتحصل عليها ومعاجلتها احصائيا باالستناد إىل برنامج 

  :  ما يليك )3( إدراجها يف اجلدول رقم
  املتوسط احلسايب والوزن النسيب واملستوى املعنوية وكذلك ترتيب كل فقرة من فقرات االستبيان: )2( :اجلدول رقم

  الفقرة  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

الوزن 
  النسيب

  
  مستوى الداللة  الترتيب

1 
 وليس هانشاط يف مستمرة املؤسسة أن أساس على املالية القوائم إعداد عن اإلفصاح

 تقارير توليد له أثر على النشاط عن التوقف أو املؤسسة لتصفية اإلدارة لدى نية هناك
  .عالية جودة ذات مالية

4,386 95.5 1 0,00  

 املعلومات باستثناء احملاسيب االستحقاق ألساس وفقاً املالية القوائم إعداد عن اإلفصاح 2
 .عالية جودة ذات مالية تقارير ليدتو إىل يؤدي النقدية التدفقات بقائمة اخلاصة

4,364 94.3 2 0,00 

 أقل على ثابت بشكل سنوياً املالية القوائم من كاملة جمموعة بعرض املؤسسة التزام 3
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد إىل يؤدي تقدير

3,989 94.3 11 0,00 

 الرئيسية، وأنشطتها ةاملؤسس عمليات وطبيعة القانوين والشكل االسم عن اإلفصاح 4
 تقارير توليد له أثر على وجدت إن والزميلة التابعة واملؤسسات األم املؤسسة واسم

4,182 88.7 8 0,00 
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 .عالية جودة ذات مالية

 مت اليت املبالغ لكافة السابقة بالفترة تتعلق مقارنة معلومات بعرض املؤسسة التزام 5
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد ر علىله أث احلالية الفترة يف عنها اإلبالغ

4,307 93.1 4 0,00 

 توليد إىل يؤدي املالية باألدوات اخلاصة واألساليب السياسات طبيعة عن اإلفصاح 6
 .عالية جودة ذات مالية تقارير

4,330 95.4 3 0,00 

 البنود مع ديةما غري البنود وجتميع منفصل بشكل املالية القوائم يف املادية البنود عرض 7
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على املشاة له أثر

3,818 70.4 14 0,00 

 توليد تقارير على له أثر املستخدمة احملاسبية السياسات يف التغيري طبيعة عن اإلفصاح 8
  .عالية جودة ذات مالية

4,239 89.7 6 0,00 

 أو احلالية الفترة يف تأثري له والذي احملاسيب رالتقدي يف التغيري ومقدار طبيعة عن اإلفصاح 9
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على املستقبلية

3,773 78.4 15 0,00 

10 
 هلا املصاحبة واملخاطر األخرى املؤسسات يف املؤسسة حصص طبيعة عن اإلفصاح
 تقارير توليد ثر علىله أ النقدية وتدفقاا املايل مركزها على احلصص تلك وتأثريات

 .عالية جودة ذات مالية

4,148 89.8 9 0,00 

11 
 التارخيية، التكلفة( املالية القوائم بنود إعداد يف املستخدمة القياس أسس عن اإلفصاح
 مالية تقارير توليد له أثر على )لالسترداد القابلة القيمة العادلة، القيمة اجلارية، التكلفة

 .عالية جودة ذات

3,943 85.3 12 0,00 

 0,00 7 89.8 4,227 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على املالية غري املعلومات عن اإلفصاح  12

13  
 حسابات جدول يف تفصيلي بشكل واملصاريف اإليرادات مكونات عن اإلفصاح

  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد اإليضاحات له أثر على أو النتائج
4,057 87.5 10 0,00 

 له أثر على املالية القوائم إعداد تاريخ بعد حتدث اليت اجلوهرية األحداث عن اإلفصاح  14
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد

3,852 87.5 13 0,00 

 اليت اجلغرافية واملناطق املؤسسة وخدمات مبنتجات املتعلقة املعلومات عن اإلفصاح  15
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على اعمالئه وكبار فيها تعمل

4,261 89.8 5 0,00 

  .spssمن إعداد الباحث باالستعانة بربنامج : املصدر
  

I .يتبني ما يلي) 1(من خالل اجلدول رقم : حتليل فقرات االستبانة:  
 أساس على املالية القوائم إعداد عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %95.5(يتبني أن ما نسبته ) 1(يف الفقرة رقم 

 ماليـة  تقارير توليد له أثر على النشاط عن التوقف أو املؤسسة لتصفية اإلدارة لدى نية هناك وليس نشاطها يف مستمرة املؤسسة أن
ينة يف هـذه الفقـرة   مما يدل على أن آراء الع). 0.05( وهي أقل من )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، عالية جودة ذات

 هناك وليس نشاطها يف مستمرة املؤسسة أن أساس على املالية القوائم إعداد عن اإلفصاحيوافقون على أن إجيايب، أي أن أفراد العينة 
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على النشاط عن التوقف أو املؤسسة لتصفية اإلدارة لدى نية

 وفقـاً  املاليـة  القوائم إعداد عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %94.3(ما نسبته  أنتبني ي) 2(يف الفقرة رقم 
ويتبني ، عالية جودة ذات مالية تقارير توليد إىل يؤدي النقدية التدفقات بقائمة اخلاصة املعلومات باستثناء احملاسيب االستحقاق ألساس
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مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفـراد العينـة   ). 0.05( أقل منوهي  )0.000( أن قيمة مستوى الداللة
 النقدية التدفقات بقائمة اخلاصة املعلومات باستثناء احملاسيب االستحقاق ألساس وفقاً املالية القوائم إعداد عن اإلفصاحيوافقون على أن 

  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على
 مـن  كاملة جمموعة بعرض املؤسسة التزاممن أفراد العينة يوافقون على أن )  %94.3(يتبني أن ما نسبته ) 3(يف الفقرة رقم 

 ويتبني أن قيمـة مسـتوى الداللـة   ، عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على تقدير أقل على ثابت بشكل سنوياً املالية القوائم
 التـزام يوافقون علـى أن  مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفراد العينة ). 0.05( وهي أقل من )0.000(

  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على تقدير أقل على ثابت بشكل سنوياً املالية القوائم من كاملة جمموعة بعرض املؤسسة
 وطبيعة القانوين والشكل االسم عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %88.7(يتبني أن ما نسبته ) 4(يف الفقرة رقم 

 ذات مالية تقارير توليد له أثر على وجدت إن والزميلة التابعة واملؤسسات األم املؤسسة واسم الرئيسية، وأنشطتها املؤسسة عمليات
مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي ). 0.05( من وهي أقل )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة .عالية جودة

 املؤسسـة  واسم الرئيسية، وأنشطتها املؤسسة عمليات وطبيعة القانوين والشكل االسم عن اإلفصاحيوافقون على أن أن أفراد العينة 
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على وجدت إن والزميلة التابعة واملؤسسات األم

 تتعلق مقارنة معلومات بعرض املؤسسة التزاممن أفراد العينة يوافقون على أن )  %93.1(يتبني أن ما نسبته ) 5(يف الفقرة رقم 
 حـني أن  يف ،عاليـة  جـودة  ذات ماليـة  تقارير توليد على له أثر احلالية الفترة يف عنها اإلبالغ مت اليت املبالغ لكافة السابقة بالفترة

مما يدل علـى أن آراء  ). 0.05( وهي أقل من )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، من أفراد العينة يعارضون ذلك ) 1.1%(
 لكافـة  السابقة بالفترة تتعلق مقارنة معلومات بعرض املؤسسة التزاميوافقون على أن العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفراد العينة 

  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر احلالية الفترة يف عنها بالغاإل مت اليت املبالغ
 واألساليب السياسات طبيعة عن اإلفصاح أن من أفراد العينة يوافقون على)  %95.4(نسبته  مايتبني أن ) 6(يف الفقرة رقم 

ويتـبني  ، من أفراد العينة يعارضون ذلك ) %1.1( حني أن يف ،عالية جودة ذات مالية تقارير توليد إىل يؤدي املالية باألدوات اخلاصة
مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفـراد العينـة   ). 0.05( وهي أقل من )0.000( أن قيمة مستوى الداللة

  .عالية جودة ذات مالية تقارير يدتول إىل يؤدي املالية باألدوات اخلاصة واألساليب السياسات طبيعة عن اإلفصاح أن يوافقون على
 بشكل املالية القوائم يف املادية البنود عرض أن من أفراد العينة يوافقون على)  %70.4(يتبني أن ما نسبته ) 7(يف الفقرة رقم 

من أفـراد   ) %2.3( حني أن يف ،عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر املشاة البنود مع مادية غري البنود وجتميع منفصل
مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقـرة  ). 0.05( وهي أقل من )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، العينة يعارضون ذلك

ـ  مـع  مادية غري البنود وجتميع منفصل بشكل املالية القوائم يف املادية البنود عرض أن يوافقون علىإجيايب، أي أن أفراد العينة   ودالبن
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر املشاة

 السياسـات  يف التغيري طبيعة عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %89.7(يتبني أن ما نسبته ) 8(يف الفقرة رقم 
ويتبني أن ، ن أفراد العينة يعارضون ذلكم ) %1.1( حني أن يف ،عالية جودة ذات مالية توليد تقارير على له أثر املستخدمة احملاسبية

يوافقون مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفراد العينة ). 0.05( وهي أقل من )0.000( قيمة مستوى الداللة
  .عالية جودة تذا مالية توليد تقارير على له أثر املستخدمة احملاسبية السياسات يف التغيري طبيعة عن اإلفصاحعلى أن 

 التقدير يف التغيري ومقدار طبيعة عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %78.4(يتبني أن ما نسبته ) 9(يف الفقرة رقم 
أفـراد  من  ) %4.5( حني أن يف ،عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر املستقبلية أو احلالية الفترة يف تأثري له والذي احملاسيب
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مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقـرة  ). 0.05( وهي أقل من )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، العينة يعارضون ذلك
 أو احلاليـة  الفترة يف تأثري له والذي احملاسيب التقدير يف التغيري ومقدار طبيعة عن اإلفصاحيوافقون على أن إجيايب، أي أن أفراد العينة 

  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر ستقبليةامل
 يف املؤسسـة  حصص طبيعة عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %89.8(يتبني أن ما نسبته ) 10(يف الفقرة رقم 

 ماليـة  تقارير توليد على له أثر النقدية وتدفقاا املايل مركزها على احلصص تلك وتأثريات هلا املصاحبة واملخاطر األخرى املؤسسات
 وهي أقل مـن  )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، من أفراد العينة يعارضون ذلك ) %2.3( حني أن يف ،عالية جودة ذات

 هلـا  املصاحبة واملخاطر األخرى املؤسسات يف املؤسسة حصص طبيعة عن اإلفصاحيوافقون على أن ، أي أن أفراد العينة ) 0.05(
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر النقدية وتدفقاا املايل مركزها على احلصص تلك أثرياتوت

 يف املستخدمة القياس أسس عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %85.3(يتبني أن ما نسبته ) 11(يف الفقرة رقم 
 ذات مالية تقارير توليد على له أثر )لالسترداد القابلة القيمة العادلة، القيمة اجلارية، التكلفة ،التارخيية التكلفة( املالية القوائم بنود إعداد
 وهـي أقـل مـن    )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللـة ، من أفراد العينة يعارضون ذلك ) %2.3( حني أن يف ،عالية جودة

 املستخدمة القياس أسس عن اإلفصاحيوافقون على أن ، أي أن أفراد العينة مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب) 0.05(
 مالية تقارير توليد على له أثر )لالسترداد القابلة القيمة العادلة، القيمة اجلارية، التكلفة التارخيية، التكلفة( املالية القوائم بنود إعداد يف

  .عالية جودة ذات
 له أثـر  اليةامل غري املعلومات عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %89.8(بته يتبني أن ما نس) 12(يف الفقرة رقم 

مما يدل علـى أن آراء  ). 0.05( وهي أقل من )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على
 ذات مالية تقارير توليد على له أثر اليةامل غري املعلومات عن اإلفصاحلى أن يوافقون عالعينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفراد العينة 

  .عالية جودة
 اإليـرادات  مكونـات  عـن  اإلفصـاح من أفراد العينة يوافقون على أن )  %87.5(يتبني أن ما نسبته ) 13(يف الفقرة رقم 

 حـني أن  يف ،عالية جودة ذات مالية تقارير توليد لىع له أثر اإليضاحات أو النتائج حسابات جدول يف تفصيلي بشكل واملصاريف
مما يدل علـى أن آراء  ). 0.05( وهي أقل من )0.000( ويتبني أن قيمة مستوى الداللة، من أفراد العينة يعارضون ذلك ) 2.3%(

 يف تفصـيلي  بشـكل  صاريفوامل اإليرادات مكونات عن اإلفصاحيوافقون على أن العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفراد العينة 
  .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر اإليضاحات أو النتائج حسابات جدول

 الـيت  اجلوهريـة  األحداث عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %87.5(يتبني أن ما نسبته ) 14(يف الفقرة رقم 
من أفراد العينة يعارضون  ) %3.4( حني أن يف ،عالية جودة ذات مالية تقارير توليد ىعل له أثر املالية القوائم إعداد تاريخ بعد حتدث
مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقـرة إجيـايب، أي أن   ) 0.05( وهي أقل من )0.000( الداللةويتبني أن قيمة مستوى ، ذلك

 مالية تقارير توليد على له أثر املالية القوائم إعداد تاريخ بعد دثحت اليت اجلوهرية األحداث عن اإلفصاحيوافقون على أن أفراد العينة 
  .عالية جودة ذات

 مبنتجـات  املتعلقة املعلومات عن اإلفصاحمن أفراد العينة يوافقون على أن )  %89.8(يتبني أن ما نسبته ) 15(يف الفقرة رقم 
ويتبني أن قيمـة  ، عالية جودة ذات مالية تقارير توليد على له أثر ئهاعمال وكبار فيها تعمل اليت اجلغرافية واملناطق املؤسسة وخدمات

يوافقون علـى  مما يدل على أن آراء العينة يف هذه الفقرة إجيايب، أي أن أفراد العينة ) 0.05( وهي أقل من )0.000( مستوى الداللة
 توليـد  علـى  له أثر عمالئها وكبار فيها تعمل اليت فيةاجلغرا واملناطق املؤسسة وخدمات مبنتجات املتعلقة املعلومات عن اإلفصاحأن 

  .عالية جودة ذات مالية تقارير
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يف ظل اقتصاد متغري ومتقلب ضمن متطلبـات فرضـتها العوملـة     (IAS/IFRS)ظهرت املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

ان لتعدد أنواع املؤسسات وتوسع جمال نشاطها الذي تزامن مع منـو  االقتصادية والتوجه حنو االنفتاح والتجانس االقتصاديني، كما ك
متسارع يف االستثمارات الدولية املتبادلة وتشعب االرتباطات اليت فرضتها البورصات واألسواق املالية الدولية وكذلك احلاجة لقـراءة  

عـرض القـوائم   "حتت عنوان  1975سنة (IASC) لدولية موحدة للتقارير املالية، إذ صيغ أول معيار من قبل جلنة املعايري احملاسبية ا
قياس "حتت عنوان  (IASB)من طرف جملس املعايري احملاسبة الدولية  2013، وصيغ آخر معيار إىل غاية اية سنة " (IAS1) املالية

لدمج أو باإلصـدار اجلديـد،   ، وحيث ال تزال هذه املعايري موضع تطوير سواء بالتعديل أو التعويض أو ا"(IFRS13)القيمة العادلة 
 . على جودة التقارير املالية (IASB)حرصاً من جملس املعايري احملاسبية الدولية 

وخالل السنوات األخرية املاضية ويف ظل الزخم اليت شهدت صناعات املعايري احملاسبية كانت اجلزائر تعرف تغرياً جوهريـاً يف  
، (IAS/IFRS)يتوافق مع املعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة    (SCF) ظام احملاسيب املايلنظام احملاسبة املالية والذي شهد تبين الن

  .درجة أكرب من الشفافية على املستوى احمللي والدويلدف االندماج بشكل أكرب يف االقتصاد العاملي وبالتايل 
  :النتائج املتوصل اليها  

لتأثريه املباشر على جودة التقارير ) IAS/IFRS(يف املعايري الدوية إلعداد التقارير املالية  يعترب اإلفصاح احملاسيب ذا أمهية بالغة -
 .املالية

لرئيسية للمعلومات احملاسبية اليت نصت عليها املعايري الدولية إلعداد التقـارير  اتعترب املالءمة والتمثيل الصادق من اخلصائص  -
ملعزِزة للخصائص الرئيسية واملتمثلة يف القابلية للمقارنة والفهم والتقدمي يف الوقت املناسب باإلضافة اخلصائص ا) IAS/IFRS(املالية 

  .والقابلية للتحقق
بتطبيق متطلبات االفصاح الواردة يف بأن االلتزام واملؤسسات االقتصادية يؤيد كل من حمافظو احلسابات واألساتذة اجلامعيون  -

  .   يؤدي إىل توليد تقارير مالية ذات جودة عالية  (IAS/IFRS)املالية املعايري الدولية إلعداد التقارير
  :التوصيات 

  :التوصيات التالية الباحثبناءا على دراسة املوضوع والنتائج احملصل عليها يف الدراسة امليدانية يقترح  -
  .العمل على تطوير وتعزيز السوق املايل يف اجلزائر -
 .نظمات املسؤولة عن احملاسبة يف اجلزائر خاصة الس الوطين للمحاسبةإعطاء دور أكرب للهيئات وامل -
 . (IAS/IFRS)تكييف النظام احملاسيب املايل مع التطورات والتعديالت املستمرة للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية -
  .(IASB)ق خاصة جملس معايري احملاسبة الدولية انضمام اجلزائر إىل املنظمات واهليئات الدولية املهتمة باحملاسبة والتدقي -
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1 

  :....االستبانةرقم 
  .على االجابة اليت تروا مالئمة )X( أرجو منكم وضع عالمة

 اإلجابة بدائل الفقرة ت

 مطلقاً أوافق ال أوافق ال حمايد موافق متاماً موافق

  اإلفصاح متطلبات
 هناك وليس نشاطها يف مستمرة املؤسسة أن أساس على املالية القوائم إعداد عن احاإلفص 1

 ذات مالية تقارير توليد له أثر على النشاط عن التوقف أو املؤسسة لتصفية اإلدارة لدى نية
 .عالية جودة

     

 علوماتامل باستثناء احملاسيب االستحقاق ألساس وفقاً املالية القوائم إعداد عن اإلفصاح 2
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد إىل يؤدي النقدية التدفقات بقائمة اخلاصة

     

 تقدير أقل على ثابت بشكل سنوياً املالية القوائم من كاملة جمموعة بعرض املؤسسة التزام 3
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد إىل يؤدي

     

 واسم الرئيسية، وأنشطتها املؤسسة عمليات وطبيعة القانوين والشكل االسم عن اإلفصاح 4
 ذات مالية تقارير توليد له أثر على وجدت إن والزميلة التابعة واملؤسسات األم املؤسسة

 .عالية جودة

     

5 
 

 اإلبالغ مت اليت املبالغ لكافة السابقة بالفترة تتعلق مقارنة معلومات بعرض املؤسسة التزام
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على اليةاحل الفترة يف عنها

     

 تقارير توليد إىل يؤدي املالية باألدوات اخلاصة واألساليب السياسات طبيعة عن اإلفصاح 6
 .عالية جودة ذات مالية

     

 البنود مع مادية غري البنود وجتميع منفصل بشكل املالية القوائم يف املادية البنود عرض  7
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد إىل يؤدي ملشاةا

     

 مالية تقارير توليد إىل يؤدي املستخدمة احملاسبية السياسات يف التغيري طبيعة عن اإلفصاح 8
 .عالية جودة ذات

     

 أو احلالية الفترة يف تأثري له والذي احملاسيب التقدير يف التغيري ومقدار طبيعة عن اإلفصاح 9
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على املستقبلية

     

 هلا املصاحبة واملخاطر األخرى املؤسسات يف املؤسسة حصص طبيعة عن اإلفصاح 10
 مالية تقارير توليد له أثر على النقدية وتدفقاا املايل مركزها على احلصص تلك وتأثريات

 .عالية جودة ذات

     

 التارخيية، التكلفة( املالية القوائم بنود إعداد يف املستخدمة القياس أسس نع اإلفصاح 11
 ذات مالية تقارير توليد له أثر على )لالسترداد القابلة القيمة العادلة، القيمة اجلارية، التكلفة
 .عالية جودة

     

      .عالية دةجو ذات مالية تقارير توليد له أثر على املالية غري املعلومات عن اإلفصاح 12
13 
 

 النتائج حسابات جدول يف تفصيلي بشكل واملصاريف اإليرادات مكونات عن اإلفصاح
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد اإليضاحات له أثر على أو

     

 له أثر على املالية القوائم إعداد تاريخ بعد حتدث اليت اجلوهرية األحداث عن اإلفصاح 14
 .عالية جودة ذات اليةم تقارير توليد

     

 تعمل اليت اجلغرافية واملناطق املؤسسة وخدمات مبنتجات املتعلقة املعلومات عن اإلفصاح 15
 .عالية جودة ذات مالية تقارير توليد له أثر على عمالئها وكبار فيها
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Problematic quality application of international accounting standards in Algeria 

-Between fact and application- 
 

)*(&)**( 
 

  
 

     نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى مساعدة الباحثين لتحديد و فهم أهم االختالفـات الموجـودة بـين
ال . فـي الجزائـر  ) IFRS(و المعايير الدولية لإلبالغ المالي)IAS(األسس التنفيذية و تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

، بالمقابل سنحاول تلخيص أهم هذه الفروقات، و التي تم الوقـوف عليهـا مـن    يمكن التطرق لكل اختالف على حدى
خالل تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع من طرف األكاديميين أو المحترفين خالل ثالث سنوات مـن التطبيـق،   

سـنحاول  . عمليحيث تعتبر هذه الفروقات نتاج غموض أو ضعف التكوين أثناء تطبيق مثل هذه المعايير في الواقع ال
التركيز من خالل هذه الدراسة على الفروق الخاصة بالتسجيل المحاسبي، تقييم األصول والخصـوم باإلضـافة إلـى    

  .عرض المعلومات؛ مع اإلشارة إلى حتمية مسايرة المستجدات الخاصة بتطبيق مثل هذه المعايير
   

 األسس النظرية للمعايير)IFRS/IAS( التطبيقيـة للمعـايير    ، األسـس)IFRS/IAS(  النظـام ،
 ).IFRS(المحاسبي المالي في الجزائر، مستجدات تطبيق المعايير

Abstract : Aim of this paper is to help researchers to identify and understand the most important 
differences between the operational foundations and the application of international accounting 
standards (IAS) and international financial reporting standards (IFRS) in Algeria. Cannot address 
each difference separately, however we will try to summarize the most important of these 
differences, and identified through the application of these standards on the ground by academics 
or professional within three years of application, these differences are a product of ambiguity or 
formation’s weakness during the application of such standards in practice. We will mainly focus on 
accounting, evaluationof assets and liabilities in addition to displaying information, with reference 
to the imperative to keep pace with developments in the application of such standards.  
 
Keywords : Theoretical foundations of standards (IFRS/IAS), foundations of applied standards 
(IFRS/IAS), financial accounting system in Algeria, Updates on the application of standards 
(IFRS). 

 
 

جيب على املؤسسات، األكادمييني و احملترفني أن يقفوا حول حقيقة أن املعايري الدولية لإلفصاح املايل ليست ساكنة وسـتاتيكية  
طموح السيما ذلك الربنامج املعد بالشراكة مـع  ) IASB( إن برنامج عمل جملس معايري احملاسبة الدولية. بل هي متغرية و ديناميكية

املالية الدوليـة و  مبسايرة املتغريات االقتصادية و التابعة للواليات املتحدة األمريكية، فيما يتعلق) FASB(يري احملاسبية املاليةالئحة املعا
 .صحيحة عن الواقعواضحة وجعل املعايري الدولية لإلبالغ املايل تسري باملوازاة مع هذه املتغريات، لكي جتعل احملاسبة املالية تنقل صورة 

، بعد ذلك شاهدت هذه املعايري )IFRS(معايري دولية لإلبالغ املايل 7لفراغ يف اجناز النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر ملا كان هناك مت ا
 جتديدات، تعديالت أو استحداث، لكن النظام احملاسيب املايل الوطين مل يتبع ذلك، مما جيعله متأخرا نوعا ما يف تطبيق كل هذه املعايري

  .ما يطرح إشكالية مصداقية القوائم املالية املعدة من طرف احملاسبني اجلزائريني و هو
  

___________________________________________ 
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ما هي أهم الفروقات بني األسس النظريـة للمعـايري   : ا حوليثري العديد من اإلشكاليات اليت تدور يف جممله املوضوعإن هذا 
و ما يتم تطبيقه يف اجلزائر؟ و ما هي أهم التعديالت والتحديثات اليت مست املعايري الدولية ) IFRS/IAS(الدولية لإلبالغ املايل

  ؟)SCF(و مل تتبع من طرف النظام احملاسيب املايل اجلزائري ) IFRS(لإلبالغ املايل 
  

IFRS/IAS 

سنحاول التطرق ألهم الفروق بني األسس النظرية للمعايري الدولية لإلبالغ املايل و واقع تطبيقها من خالل أربع جمموعات مـن  
  : الصعوبات متعلقة مبا يلي

 صعوبات عامة؛ 
 ملايل؛متعلقة مبحتوى قائمة املركز ا صعوبات 
 متعلقة بقائمة الدخل و النتائج؛ صعوبات 
 متنوعة أخرى صعوبات. 

  

I - صعوبـات عــامة: 
  :سنحاول التطرق إىل أهم الصعوبات العامة من خالل التعريج على أربع صعوبات أساسية كما يلي

I-1 حتويل العمالت الصعبة:  
ى كل مؤسسة أن تقيم أصوهلا وخصومها من جهة، من جهة إىل أنه عل) IAS 29(و ) IAS 21(يشري معياري احملاسبة الدولية 

، ويقصد بالعملة الوظيفيـة تلـك املتعلقـة بـاحمليط     )La monnaie fonctionnelle(أخرى أعبائها و نواجتها بالعملة الوظيفية 
  )1.(االقتصادي األساسي موضوع نشاط املؤسسة املعنية

    :موعة من األسئلة التاليةقراءة هذين املعيارين تظهر إىل السطح جم خاللمن 
  ما املقصود بالعملة الوظيفية حالة تغري موطن املؤسسة)La délocalisation(؟ 
  معاتهل املؤسسة جمربة بتسجيل نشاطها بالعملة احمللية السيما حالة ا)Les holdings(؟ 
 ؟...كيف يتم حتويل العمالت اخلاصة باألصول النقدية، املالية 

  :األسئلة مت االستعانة مبا يتم تفسريه و العمل به من طرف الدول السباقة لتبين هذه املعايري الدولية كما يليلإلجابة على هذه 
  يتم تغيري العملة الوظيفية حالة تغيري موطن املؤسسة بداللة عملة الدولة املستقبلة، لكن يتم ذلك يف الدورات املقبلة دون

 .الدورة احلالية
 ا نشاطات متنوعة عرب العامل أن تستعمل عملة لتقدمي قوائمها ميكن للمؤسسات اليت هل)une monnaie de 

présentation ( عوض العملة الوظيفية)Une monnaie fonctionnelle .( يتم اختيار عملة التقدمي و عرض احلسابات
 .و القوائم من خالل عملة النشاط الغالب على املؤسسة

  عمالت وطنية بسعر الصرف بتاريخ تسجيل العملية، تسجل املبالغ النقدية بالعملة الصعبة يتم حتويل العمالت األجنبية إىل
املعتمد يف تسجيلها على القيمة ) أوراق مالية(بالعملة احمللية بتاريخ إغالق احلسابات و القوائم، أما األصول غري النقدية 

 . لعادلة املعنيةالعادلة فيستعمل سعر صرف العملة الصعبة بتاريخ تعيني القيمة ا
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هناك صعوبة حالة جتميع حماسبات الفروع يف حماسبة املؤسسة األم و االنتقال من العمالت الوظيفية الفرعيـة إىل العملـة    تبقى
  .الوظيفية للمؤسسة األم

I-2 صعوبات تغيري الطرق احملاسبية، طرق التقييم و األخطاء احملاسبية: 
إىل أنه يتم تغيري الطرق احملاسبية بعد صدور تعديل معايري سارية املفعول أو ) IAS 8(و ) IAS 1(معياري احملاسبة الدولية  يشري

إن تأثري التغـيري يف  . ظهور معايري جديدة مل تطبق من قبل، يتم تبين التعديل أو االستحداث مباشرة السيما عند مالئمته للواقع العملي
يتم على التسجيالت و القوائم املالية املستقبلية السيما يف بداية السنة املوالية عند إعادة  املعايري احملاسبية و خمتلف التصحيحات املرافقة

  )2.(فتح احلسابات
على توازن احلسابات يتم تعديل األصل املعين مقابل ذلك يتم استعمال أحد حسابات األموال اخلاصة؛ فارق التقيـيم   للحفاظ

لة تغيري يف الطرق احملاسبية، أو تعديل النتيجة ضمن الترحيل من جديـد حالـة تغـيري يف    حالة تعديل قيم األصول، فارق املعادلة حا
  .حسابات التسيري

حالة وجود صعوبة يف حتديد مصدر التعديل إما بسبب تغيري الطرق احملاسبية أو بسبب تغيري التقييم، يتم ترجيح تلك الصـعوبة  
تعلقة بتسجيل خاص بدورة معينة ميكن أن يكون له تأثري بالغ األمهيـة علـى دورة   باملقابل تبقى هناك صعوبات م. كتغيري يف التقييم

 !موالية مما يؤدي إىل التعدي على مبدأ استقاللية الدورات و من مث مصداقية النتائج
I-3 صعوبات مرتبطة حباالت متعلقة بالدورة احلالية حتدث يف الدورة املقبلة: 

أنه بعد االنتهاء الرمسي للدورة املالية ميكن متابعة تعديل القوائم املالية قبل ) IAS 10(و ) IAS 1(معياري احملاسبة الدولية  يشري
مـثال يف  . التاريخ احملدد لنشرها السيما يف احلاالت اليت يتم فيها إثبات ما مت تقديره أو تسويته مؤقتا يف تاريخ انتهاء الـدورة املاليـة  

؛ خالل األربع األشـهر  1+ن/30/04ن و تاريخ نشر القوائم املالية يتم يف /31/12ورة املالية هو اجلزائر التاريخ الرمسي النتهاء الد
  )3.(ميكن إجراء تعديالت للقوائم املالية و ذلك إلعطاء صورة صحيحة عن الدورة املالية املعنية

  ... نفس الوقتتبقى هناك إشكالية استمرارية االستغالل و صعوبة الفصل بني حوادث تؤثر على دورتني يف
I-4 صعوبات مرتبطة بتطبيق القيمة العادلة يف االقتصاديات اليت تعاين ظاهرة تضخم مستمرة:  

إىل أن إعداد القوائم املالية يتم باالعتماد على ) IFRIC 7(و ) IAS 1( ،)IAS 21( ،)IAS 29(تشري املعايري احملاسبة الدولية 
  )4.( صراحة إىل تطبيق القيمة العادلة عند تسجيل مكونات القوائم املاليةالتكلفة التارخيية املعدلة، و هو ما يشري

بوضع إجراءات تنفيذية لتطبيق القيمة العادلة، السيما يف االقتصاديات اليت تعـاين  ) IFRS(املعايري الدولية لإلبالغ املايل  قامت
 La monnaie(عتمـاد علـى العملـة الوظيفيـة     من ظاهرة التضخم بصفة مستمرة و مبعدالت مرتفعة نوعا ما، من خـالل اال 

fonctionnelle (بغرض التقييم احلقيقي لعناصر املركز املايل للمؤسسة).5(  
اليت هلا فروع يف دول تعاين عملتها الوظيفية من تأثري معدالت تضخم مرتفعة، جيب قبل جتميـع حسـاباا يف    املؤسساتحىت 

  .عناصر ميزانيتهاحسابات املؤسسة األم القيام بتعديل قيم 
يف مؤسسة معينة والصـعوبات املرتبطـة   ) Restructuration financière(تبقى اإلشكالية تدور حول إعادة اهليكلة املالية 

  . بتقييم عناصر مركزها املايل عموما و أمواهلا اخلاصة خصوصا
-IIصعوبات متعلقة باملركز املايل للمؤسسة:  

عوبات املصادفة عند تناول حسابات امليزانية أو تلك املتضـمنة يف قائمـة املركـز املـايل     فيما يلي التطرق ألهم الص سنحاول
  .للمؤسسة
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II- 1 التثبيتات العينية)Les immobilisation corporelles:(  
تسجل عنـد  ) املادية(على أن التثبيتات العينية  )IFRIC 18(و ) IAS 16( ،)IAS 23(، )IFRIC 1(املعايري الدولية  تشري

دخوهلا الدفاتر بتكلفة االقتناء اليت حتتوي على مثن الشراء يضاف إليها كل األعباء و الرسوم املدفوعة ائيا اخلاصة بنقـل ملكيتـه و   
  )6.(انطالق استغالله، كما جيب إدراج أعباء تفكيك و نزع التثبيت و يئة األرضية اليت كان عليها

و ) تكلفة االقتنـاء (الهتالك، و اليت حنصل عليها من خالل الفرق بني القيمة الدفترية يهتلك التثبيت من خالل القاعدة القابلة ل
تكمن اإلشكالية األوىل يف الواقع العملي يف حتديد القيمة املتبقيـة و  ). La valeur vénale(القيمة املتبقية يف اية عمره االفتراضي 

أما اإلشكالية الثانية اليت تصادف احملترفني فتتمثل يف تقييم القيمـة  . العمر احلقيقي التناقض املتمثل يف اية العمر االفتراضي و استمرار
املتبقية اية كل سنة مع إمكانية تغيري طريقة االهتالك و من مث أقساط االهتالك السيما يف االقتصاديات اليت تعـاين مـن تيـارات    

  .تضخمية كبرية و مستمرة
ها احملترفني حالة وجود قيمة متبقية أو تغيري منط اهتالك التثبيت، السيما حالة تطبيق طريقـة  هناك إشكالية أخرى يعاين من تظهر

، و قد الحظنا ذلك خالل حماولة تطبيق هذا النمط من االهتالك على جهـاز  )L’approche par composant(املقاربة بالتجزئة 
  .يف عيادة طبية خاصة) Un scanner(سكانري 

II- 2عنوية التثبيتات امل)Les immobilisation incorporelles( و فارق االقتناء)Goodwill:(  
 :إىل ما يلي) SIC 32( و)IAS 38(و ) IFRS 3(تشري املعايري الدولية 

  :نفس الوقت التثبيت معنويا إذا حقق الشروط الثالث التالية يف يعترب
 أن يكون مستقال بذاته و قابل للتمييز. 
 ة للتحديد بدقةأن تكون له تكلفة قابل. 
 إمكانية احلصول من خالله على منافع اقتصادية. 

ال يتم تسجيل فارق االقتناء املتولد داخل املؤسسة بسبب استحالة حتديد تكلفته بدقة، باملقابل ميكن تسجيل قيمة فارق االقتناء 
طرح قيمته الدفترية من خسائر القيم املتراكمـة إن   يتم تسجيل فارق االقتناء بقيمته املتبقية من خالل. حالة التجميع و إعادة اهليكلة

  7).(كان هناك هذا النوع من اخلسائر
فمن خالل . إمكانية اهتالك التثبيتات املعنوية دون التفرقة بني تلك القابلة لالهتالك و تلك غري القابلة لالهتالك) SCF( تضمن

، "يهتلك فـارق االقتنـاء  "عليه يف اإلشارة إىل فارق االقتناء؛ فقد مت ورود عبارة املعيار املتعلق بالقيم املعنوية املذكور آنفا و املعتمد 
ث مت باملقابل مت تعديل ذلك يف املعايري الدولية السيما فارق االقتناء و التثبيتات األخرى ذات االستعمال أو االستفادة غري احملدودة، حي

  .لتجربة خسارة القيمة و لو مرة يف السنةالتأكيد على أا غري قابلة لالهتالك باملقابل ختضع 
أو إعادة هيكلة الشركات غـري املسـامهة؛    ) SPA(إشكالية تقييم فارق االقتناء حالة رفع رأمسال شركات املسامهة  هناكتبقى 

  ! كيف تتم و بأي قيمة
II -3  املباين املعدة للتأجري)Les immeubles de placement:(  

يعترب املبىن معد للتأجري حالـة امـتالك املـبىن ال لغـرض     : إىل ما يلي) IAS 40( و)IAS 17(لية يشري معياري احملاسبة الدو
  8).(أجل احلصول على أقساط اإلجيار وفق عقد إجيار تشغيلي بسيط، أو من أجل تثمني رأس املال أو االثنني معا مناالستغالل بل 

املعدة للتأجري أن يقيم هذا النوع من األصول املادية وفق القيمة العادلـة   املعيارين الدوليني السابقني على مالك املباين خاللمن 
  . على األقل مرة كل سنة، نظرا لتذبذبات أسعار العقار و كذا اإلجيار من سنة إىل أخرى
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ب حتديد يف بعـض  اليت يصع -وفق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر-تبقى اإلشكالية تكمن يف تسجيل التثبيتات العينية اململوكة 
األحيان تلك اليت تدخل يف االستغالل و تلك املعدة لإلجيار من جهة، باإلضافة إىل تلك احملصل عليها وفق عقد امتياز مـن طـرف   

  . جهات عمومية
ل عقد إجيار أن لدينا تثبيت يتم استغالله جزئيا و يتم تأجري الباقي يف شك: التعريج على الصعوبة الشائعة التالية اليت مفادها جيب

  تشغيلي، كيف يتم تسجيل مثل هذه التثبيتات العينية؟
II-4  األصول البيولوجية)Les actifs biologiques:(  

تقيم بالقيمـة العادلـة   ) مزروعات، رؤوس حيوانات أو ثروة مائيات(بأن األصول البيولوجية  )IAS 41(املعيار الدويل  يشري
ديد أحد املكونني السابقني يف حتديد القيمة اخلاصة ذا النوع من األصول، يتم اسـتعمال  لو يتعذر حت .خمفض منها تكاليف اخلروج

  ) 9.(تكلفة الدخول أو اإلنتاج
  :جمموعة من اإلشكاليات من  اجلانب العملي الواجب طرحها، من أمهها هناكتبقى 
 اية السنة، مث تقييم خمزون احملصول مرة ثانية حالة جنيه؟ ملاذا يتم تقييم األصل البيولوجي يف 
 كيف يتم تقييم رؤوس احليوانات املعدة للتكاثر؟ 
 ا االستغاللية يف مدة أقل من سنة؟كيف يتم تقييم أو حتديد خسائر قيم األصول البيولوجية اليت تبدأ و تنتهي دور 

و قد مت اقتراح حلول نابعة من اإلطـار  مت طرحها على املستوى الدويل و قد مت االجتهاد يف إجياد حلول عملية هلا،  األسئلةهذه 
  .احملاسيب الذي كان مطبق من طرف الدول السباقة يف تطبيق مثل هذه املعايري و اليت ال تتعارض معها

III - صعوبات متعلقة مبكونات قائمة الدخل و النتائج:  
  :دخل كما يليو املتضمنة يف قائمة ال) األعباء و النواتج(هذه الصعوبات حبسابات التسيري  تتعلق

III-1  صعوبات متعلقة بإعانات الدولة)Les subventions publiques:(  
اإلعانات عبارة عن مساعدات مقترنة بشرط معـني  : "إىل ما يلي) SIC 10( و)IAS 41(و ) IAS 20(تشري املعايري الدولية 

عانات يف الدفاتر حالة توفر حظوظ كبرية للحصـول  معني، يتم تسجيل اإلمتنحهم جهات عامة مثل الدولة و اجلماعات احمللية لغرض 
  )10".( عليها

  :من اإلعانات العمومية نذكر منها رئيسيةهناك ثالث أنواع 
  :إعانات االستغالل )أ

إنتاج احلليب (هذا النوع من اإلعانات مينح لغرض تدعيم حجم عوائد املؤسسات اليت تنشط يف قطاع مشجع من طرف الدولة 
يسـجل  ). استرياد األدوية اخلاصة باألمراض املزمنـة (أن متنح لتغطية أعباء تواجهها املؤسسة لغرض املصلحة العامة  كما ميكن). مثال

 .إعانات االستغالل األخرى يف اجلهة الدائنة و أحد حسابات التحصيل مدينة لتقييد مثل هذه اإلعانات748/حساب حـ
  :إعانات التوازن) ب

مـثال  . للمؤسسات اليت تنشط يف قطاعات إستراتيجية و اليت حققت نتائج سلبية يف دورة معينـة هذا النوع من اإلعانات مينح 
 :تقيد إعانات التوازن على مرحلتني. إعانات التوازن اليت ميكن أن متنح لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية

   .ادائن 741/مدينا و حساب حـ 441/حيث جيعل حساب حـ: مرحلة تسجيل إشعار قبول الطلب -
  .دائنا 441/حيث جيعل أحد حسابات التحصيل مدينا و حساب حـ: مرحلة حتصيل اإلعانة -
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  .حساب وسيط يفرق بني تاريخ طلب اإلعانة و تاريخ احلصول عليها 441/يعترب حـ
  :إعانات االستثمار) ج

كما ميكـن أن  . ديد التثبيتاتهذا النوع من اإلعانات مينح لغرض مساعدة املؤسسات أو املستثمرين على توسيع النشاط أو جت
تقيـد إعانـات   . يكون حتفيز لالستثمار يف املناطق النائية من خالل إعانات االستثمار املتمثلة يف العقارات املمنوحـة للمسـتثمرين  

 :االستثمار على مرحلتني
   .دائنا 131/مدينا و حساب حـ 441/حيث جيعل حساب حـ:مرحلة تسجيل إشعار قبول الطلب -
  .دائنا 441/حيث جيعل أحد حسابات التحصيل مدينا و حساب حـ:صيل اإلعانةمرحلة حت -

  .حساب وسيط يفرق بني تاريخ طلب اإلعانة و تاريخ احلصول عليها 441/يعترب حـ
 منتوجات أخرى وأعبـاء مؤجلـة   138/حـيسجل : كل اية سنة يسجل قسط اهتالك إلعانة االستثمار املمنوحة كما يلي

 .أقساط و إعانات االستثمار احملولة لنتيجة السنة املالية دائنا 754/حـك اإلعانة و مدينا بقسط اهتال
  :تبقى هناك صعوبات متعلقة بأشكال أخرى من اإلعانات أو تشبه اإلعانات كما يلي

 كيف ميكن اعتبار قرض غري مسدد وفق شروط حمددة مسبقا؟ 
 كيف ميكن اعتبار القروض املمسوحة من طرف الدولة؟ 

 :ن االستعانة بتفسريات الدول السباقة يف تطبيق مثل هذه املعايري كما يليميك
يتم تسجيل القروض غري املسددة بشروط على شكل إعانات االستغالل مثال، حالة وجود نية حقيقة يف تطبيق  يف احلالة األوىل
  .الشروط املتفق عليها

ويلها على شكل إعانات لكي ال يستفيد صاحب القرض غري املسدد من ميكن إلغاء القروض احملصل عليها و حتيف احلالة الثانية 
  .مزايا اهلبة و مزايا ضريبية يف نفس الوقت

III-2  قيم منقولة للتوظيف/تثبيتات(صعوبات متعلقة باألعباء و النواتج املتعلقة باألصول املالية:( 
  :إىل ما يلي) IFRS 7(و ) IAS 1(احملاسبة الدولية  معيارييشري 

  )11:(نقسم األصول املالية يف ميزانية املؤسسة إىل قسمني رئيسينيت
  عبارة عن أصول مملوكة من طرف املؤسسة عملية التصرف فيها مؤجلة ألكثر من ): 27/و حـ 26/حـ(تثبيتات مالية

 .دورة مالية
  عبارة عن أصول مالية جارية عملية التصرف فيها لن تتعدى الدورة املالية ):50/حـ(القيم املنقولة للتوظيف. 

 :التثبيتات املالية) أ
  :كما هو موضح يف الشكل التايل )SCF(التقسيم احملاسيب و فق النظام احملاسيب املايل  تقدميميكن 
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  تقسيم التثبيتات املالية): 1(شكل رقم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .اد الباحثنيمن إعد :املصدر
  

 تكلفة و شروط تسجيل التثبيتات املالية حتديد: 
  :هناك قواعد تتعلق بتقييد قيم، إعادة التقييم و اخلسائر و النواتج اخلاصة بأنواع التثبيتات املالية يف الدفاتر احملاسبية كما يلي

 ائياالسندات و احلقوق املثبتة املقتناة تسجل بتكلفة اقتنائها باإلضافة إىل مصاري ف الوساطة و الرسوم املسددة. 
  غري املوجهة للبيع يف األجل القريب تسجل بالتكلفة املهتلكة  امللحـقةالسندات املثبتة و احلقوق)cout amorti( ،

 حالة احتمال عدم استرجاع احلقوق(باإلضافة إىل املراجعة الدورية لقيمتها و تتبع تدهور القيمة بعد استعمال اختبار اخلسارة
 ).أو جزء منها

  السندات املثبتة و احلقوق املوجهة للبيع يف األجل املتوسط و تلك املتعلقة باحلافظة املالية تسجل بتكلفتها العادلة)la juste 

valeur(. 
  :علما أن
 السندات املسعرة يف البورصة تسعر بسعر آخر شهر. 
 ضالسندات غري املسعرة يف البورصة بالقيمة املقدرة يوم التفاو. 
  نقص القيمة اخلاص بتدهور القيمة+ تعويض فوائد البائع قبل الشراء ( –تكلفة احليازة = التكلفة املهتلكة.( 

 النظام احملاسيب املايل

 التثبيتات املالية

مسامهات وحقوق متعلقة باملسامهات  26/ حـ  
 

  سندات الفروع املنتسبة 261 -
 األخرىسندات املسامهة  261 -
سندات املسامهة املقومة بواسطة  265 -

 .املعادلة
احلسابات الدائنة امللحقة  266 -

 باملسامهات امع
املسامهات الدائنة امللحقة  267 -

 مبسامهات خارج امع
قة احلسابات الدائنة امللح 268 -

تثبيتات مالية أخرى  27/ حـ  
 

السندات من غري سندات املسـامهة،   271 -
  .املاليةلنشاط احملفظة  املثبتةوالسندات 

 سندات اليت متثل حق الدين الدائن 272 -
 السندات املثبتة لنشاط احلافظة 273 -
القروض واحلسابات الدائنة املترتبـة   274 -

 التمويلي اإلجيارعلى عقد 
 ودائع وكفاالت مدفوعة 275 -
 املثبتة األخرىاحلسابات الدائنة  276 -
 باقي الدفع على سندات املثبتة  غـري  279 -

.حمررة
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  سعر البيع السوقي احلايل الذي ميكن للمشتري أن يدفعه= التكلفة العادلة. 
  :مالحظـات

 واتج مالية و حيمل على الدورة املعنيةفارق التقييم بني تكلفة احليازة و القيمة العادلة الدورية يسجل كأعباء أو ن. 
 عائدات األصول املالية 762/نواتج املسامهات أو حـ761/ما يتم حتصيله على أرباح األسهم تسجل يف حـ. 
  و حتمل على )767/أو حـ 667/حـ(عن التثبيتات املالية تسجل كأعباء أو نواتج عملياتية ) خسارة/ ربح (نتيجة التنازل

 .الدورة املعنية
 جيب تبيان الطرق املنتهجة يف تقييم التثبيتات املالية دوريا يف املالحق. 
 اخلدمات  627/مصاريف الوساطة و الرسوم غري املستردة ميكن أن تضاف إىل سعر الشراء، أو تسجل مستقلة يف حـ

  .املصرفية و ما شاها
  ):VMP(القيم املنقولة للتوظيف ) ب

ل مالية مت اقتنائها ال لغرض االستثمار بل من أجل املضاربة و االستفادة من فارق األسعار حني تعترب القيم املنقولة للتوظيف أصو
  .بيعها

املالية املتعلقة بالتوظيف حني اقتنائها بتكلفة احليازة، و تراجع قيمتها كل اية سنة لتحديد الفـائض أو العجـز    األصولتقيم 
أما حني التنازل عليها فتسجل القيمـة احلقيقيـة   ). 765/و حـ 665/حـ(ة باستعمال املسجل بني القيمة الدفترية و القيمة العادل

  ).767/و حـ 667/حـ(باملقارنة مع قيمة حيازا أو آخر تقييم يف اية السنة السابقة و يستعمل  اخلسارةللربح أو 
ؤسسة من املضاربة إىل السيطرة، كيف يتم إعادة تبقى الصعوبة يف جتاوز مدة حيازة القيم املنقولة للتوظيف السنة و تغري نظرة امل

  ؟)تبقى قيم منقولة أو تصبح تثبيت مايل(النظر يف طبيعتها 
باإلضافة إىل كل هذه الصعوبات اليت يعاين منها األكادميي و احملترف على السواء يف تطبيق املعايري الدولية و ألسباب موضوعية 

و اليت مل  2010عديالت و املستجدات اليت رافقت تطبيق النظام احملاسيب يف اجلزائر بعد سنة و أخرى ذاتية، هناك إشكالية مسايرة الت
  .تأخذ بعني االعتبار، هذا ما سنحاول التطرق إليها فيما يلي

  

2010 

من حني إىل آخر و كلما استدعت الضرورة بتغيري أو تعديل املعايري احملاسبية الدولية  )IASB( وليةيقوم جملس معايري احملاسبة الد
الدولية لإلبالغ املايل، علما و أن النظام احملاسيب اجلزائري مل يواكب هذه التحديثات نظرا لغياب جلنة أو جملس وطين يأخذ  املعايريو 

سنحاول فيما يلي عرض النظام الداخلي للجنـة الدوليـة للمعـايري     .ثات من فترة إىل أخرىبعني االعتبار هذه التعديالت أو التحدي
الدولية اليت ميكن استقاء منها بعض اإلجراءات اليت ميكن تطبيقها على املستوى احمللي من خالل وضع جلنة وطنيـة لتتبـع و تطبيـق    

  ).IASB( مستجدات جملس معايري احملاسبة الدولية
I - النظام الد لس معايري احملاسبة الدوليةاخلي )IASB:( 

والعمل على ) IFRS(عضوا، خيتص بإعداد املعايري الدولية لإلبالغ املايل 16من ) IASB( جملس معايري احملاسبة الدوليةيتكون 
افية، التشـاور و  الشـف (يقوم عمل هذه اللجنة على أسس عامة متفق عليها ترتكز على . ترمجتها من خالل تقارير رمسية و مفتوحة

 Due Process Overseigt(هناك جلنة عليا تسهر على إصدار املعايري الدولية بنوع عال من اجلودة و املصـداقية  ...). الشمولية
Committee (من خالل مراقبة أشغال جملس معايري احملاسبة الدولية)IASB ( و كذا جملس ترمجة هذه املعايري املسمى)IFRIC( .  
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يتم من خالل عقد اجتماعات دوريـة و علنيـة ملناقشـة    ) IASB( فافية من طرف جملس معايري احملاسبة الدوليةإن ضمان الش
أعضاء من بـني  10النسخة النهائية لكل معيار تتطلب موافقة على األقل . التعديالت و التحديثات املقترحة يف الدورات املالية املقبلة

  ) 12:(كل األطراف املعنية وبصفة عادلة دون إقصاء أي منها يستدعي توفر املراحل التالية إن التشاور بني. عضوا املكون للمجلس 16
 يتم التشاور العلين كل ثالث سنوات حول الربنامج الفين جملس معايري احملاسبة الدولية )IASB.( 
  يتم التشاور على كل مشروع لبعث معيار دويل لإلبالغ املايل)IFRS (ةمن خالل اجتماعات علني  . 
  يتم نشر استبانه ألخذ أراء احملترفني حول مشاريع التعديل أو ترمجة املعايري، من خالل منح فترات حمددة الستقاء تعليقات

 .املختصني
 قراءة و حتليل حمتوى الرسائل اليت حتتوي فحوى تعليقات و أراء املختصني حول مشاريع التعديل أو التحديث . 
 لبس يف االستبانة األوىل بغرض حتديد األهداف و النتائج املتوخاة وضع استبانه جديدة حالة وجود. 
 نشر النسخة النهائية للمعيار موضوع التشاور مرفق بالنتائج املتعلقة مبناقشات املختصني. 
 لس حول الربامج الفنية املستقبلية من خالل االطالع على املشاريع املستقبليةاستشارة ا. 
 ه من طرف جملس معايري احملاسبة الدوليةإقرار ما مت الوصول إلي )IASB.(  

سنحاول فيما يلي الوقوف على آخر املعايري املنشورة، و اليت بدأ العمل ا حديثا أو اليت ستكون سارية املفعـول يف الـدورات   
  .حتتم على النظام احملاسيب املايل اجلزائري أن يسايرها يف أجل قريب اليتاملالية املستقبلية، و 

II -  مستجدات املعايري الدولية لإلبالغ املايل)IFRS (غري احملتواة يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري )SCF:(  
و الـيت سـنرى    )SCF(هناك جمموعة من املعايري اليت مل تأخذ بعني االعتبار عند بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائـري  

  :فحواها فيما يلي
II-1 املتعلقة باألصول املالية تعديل املعايري )Instruments financiers:( 

، هذا املعيار سـيكون سـاري   )IFRS 9(حتت عنوان  2010جزئيا بداية من سنة ) IAS 39(يف تعديل املعيار  االنطالقمت 
هلـا و خروجهـا مـن    اجلزء الذي مت الفراغ منه جزئيا متعلق بتسجيل األصول املالية حالة دخو. 2015املفعول انطالقا من جانفي 

  )13: (من بني اإلجراءات التنفيذية هلذا املعيار ما يلي. الدفاتر، ترتيب عناصرها و تقييمها يف جانب األصول و اخلصوم
  األصول املالية اليت كانت معنية مبعيار احملاسبة الدويل)IAS 39 ( سوف تقيم بالقيمة العادلة)La juste valeur ( أو

 ).Le cout amorti(بالتكلفة املهتلكة 
 كل القيم املالية املدرجة يف املوارد اخلاصة سوف تقيم بالقيمة العادلة. 

II-2  معةتعديل املعايري املتعلقة بالقوائم املالية ا)Les états financiers consolidés:(  
عنوان املعيار الدويل لإلبـالغ   حتت 2013، و قد تقرر االنطالق يف تطبيقه بداية من جانفي 2010مت بعث املشروع اية سنة 

جـاء التعـديل   . املتعلق بالقوائم املالية املنفردة و امعـة ) IAS 27(؛  يهدف أساسا إىل تعديل احملاسيب الدويل )IFRS 10(املايل
وامر إضـافية و  و قد محل التعديل أ. لتوضيح مفهوم السيطرة املمارس من طرف املؤسسة املسامهة يف الفرع أو املؤسسة املساهم فيها

موحدة يف معاجلة القوائم املالية املنفردة للفروع و جتميعها يف حماسبة املؤسسة األم، باإلضافة إىل التـزام املؤسسـة األم علـى نشـر     
  ) 14.(معلومات خاصة بالفروع العادية والفرع املعاد هيكلته
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II-3  توحيد آليات القيمة العادلة)La juste valeur:(  
ع لتوحيد أمناط حتديد القيمة العادلة ألصول و خصوم املركز املايل للمؤسسة، نظرا لتعدد طرق حتديـد القيمـة   إطالق مشرو مت

) IFRS 13(حتت عنـوان   2011مت جتسيد هذا املشروع يف سنة . العادلة من جهة و خصائص األصول و اخلصوم املعنية ذا التقييم
  )15.(2013ية من الدورة املالية لسنة و مت االتفاق على تفعيله على أرض الواقع بدا

ملركـز  هناك جمموعة من املعايري الدولية لإلبالغ املايل و كذا معايري احملاسبة الدولية املعنية بالقيمة العادلة واملرتبطة بتقييم عناصر ا
مل القيمة العادلة كوسيلة للتقييم أو و قد مت تعديل كل املعايري اليت تستع. املايل، أو من أجل تقدمي أدلة و معلومات عن بعض املالحق

املتعلـق بعوائـد   ) IFRS 2(املتعلـق بالتـأجري و   ) IAS 17(لعرض املعلومة احملاسبية و قد مت استثناء منها املعيار احملاسيب الدويل 
  )16.(األسهم

العادلة عبـارة عـن    أن القيمة:" إىل توحيد تقييم القيمة العادلة من خالل وضع مفهوم موحد كما يلي) IFRS 13(يهدف 
املبلغ احملتمل احلصول عليه لقاء التنازل عن أصل معني أو حتويل خصم معني بني األطراف املتعاملة يف السوق و يف ظـروف عاديـة   

حتديـد  يضاف إىل ذلك إلزام اجلهة املسؤولة عن إعداد القوائم املالية بتقدمي األدلة الكافية و اليت مت من خالهلا ". بتاريخ عقد الصفقة
  .القيمة املضافة لعناصر املركز املايل

   )17:(العادلة من خالل اختيار إحدى املقاربات الثالث التالية القيمةيتم حتديد 
 املقاربة بالعائد )L’approche par le revenue.( 
 املقاربة بالسوق )L’approche par le marché.( 
 املقاربة بالتكلفة )L’approche par les couts.( 
  .إحدى املقاربات مرتبط مبوضوع التقييم، كما ميكن استعمال أكثر من مقاربة حالة و جود ضرورة لذلك اختيارلية عم

II-4  تعديل املعايري املتعلقة بالشراكة)La coentreprise/ le partenariat:(  
الل املعيار الدويل لإلبالغ املـايل  من خ 2013، و قد تقرر االنطالق يف تنفيذه بداية سنة 2010مشروع يف اية سنة  بعثمت 

)IFRS 11( ؛ الذي يهدف إىل التعديل اجلزئي للمعيار احملاسيب الدويل)IAS 31(   ؛ مفاده احملاصة ضمن الشراكة لغـرض وضـع
ـذا يـتم   . حد للممارسات اليت ال تفرق بني الفرع و املشاركة، و من مث التفرقة بني السيطرة الكلية و السيطرة اجلزئية أو املتساوية

  )18.(املعاجلة احملاسبية للشراكة باستقاللية عن املؤسسات املسامهة و ضمن منط حماسيب مستقل
II-5  نشر املعلومات املرتبطة مبصاحل يف مؤسسات أخرى)Les informations à fournir sur les intérêts 

détenus dans d’autres entités:(  
، مت االتفاق على تنفيذ املشروع بداية من جانفي 2010سنة ) IASB(  احملاسبة الدوليةمت تقدمي مقترح من طرف جملس معايري

مفاده الضغط على املؤسسة لتقدمي املعلومات املالية ملستعملني قوائمها ؛ )IFRS 12(حتت عنوان املعيار الدويل لإلبالغ املايل  2013
  .سسات أخرى و كذا األخطار املرتبطة بتلك املصاحلاملالية، هذه املعلومات املالية هلا صلة مبصاحلها يف مؤ

  )19( :من بني املعلومات الواجب تقدميها ما يلي
 الفرضيات و اآلراء املهمة اليت مت وضعها أو إبدائها جتاه طرق تسيري و املراقبة املشتركة ألداء الفروع أو املسامهات املعنية . 
 ل استعمال األصول أو اختيار أمناط التمويلكل احلدود املوضوعة من طرف التسيري املشترك حو. 

من مبادئ جملس معايري احملاسبة الدولية إجراء تعديالت و استحداث للمعايري الدولية املوضوعة كل ثالث سنوات، مفادها إنتاج 
عايري على املستوى احمللي جيب لتبين مثل هذه امل. تساير التطورات احلادثة على املستوى الدويل بدرجة عالية من املصداقية ماليةمعلومة 
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غياب مثل هذا . وضع تنظيم يساير مثل هذه املستجدات و حياول أن يكيفها حسب اخلصائص املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري
 نشر املعلومـة  التنظيم سيفتح الباب لألكادمييني أو احملترفني بترمجة هذه املعايري كل حسب ميوله و من مث خلق نوع من االختالف يف

  .املالية عوض توحيدها
، مل ترتكز على كل التعديالت اليت حـدثت  2010إن الفراغ من النظام احملاسيب املايل و احملاوالت الفاشلة من تطبيقه قبل سنة 

  .، بل كان قرار سياسي لإلسراع يف تطبيقه بعيدا عن االهتمام بنوعية املعلومة2004انطالقا من سنة 
  

 

ن فلسفة املعايري الدولية للمحاسبة تعتمد على املرونة و مسايرة املستجدات االقتصادية و املالية باإلضافة إىل حماولـة توحيـد و   إ
لذلك ال جمال النعزال األنظمة احملاسـبية و عـدم مسـايرة هـذه     . تيسري اآلليات اخلاصة بالتقييم، التسجيل و إعداد القوائم املالية

ديالت اليت جتعل منها تسري يف شكل أحادي ومنعزل عن باقي األنظمة احملاسبية يف العامل مما يؤدي إىل التشكيك يف التجديدات و التع
  .مصداقية معلوماا املالية

إن األكادمييني و احملترفني احملاسبيني يف اجلزائر ليسوا يف منئ عن هذه التطورات، و تتجلى مسؤوليتهم أكثر يف تقدمي معلومـة   
لتاليف التشكيك يف أهل االختصاص و جب علـيهم أن يكونـوا السـباقني    . ة، صحيحة، تتسم باملصداقية و يف الوقت الالزمدقيق

  .الستقطاب هذه املتغريات أو التجديدات و االستفادة من اخلربات األجنبية من خالل دورات تكوينية، أيام دراسية ومؤمترات دولية
يتمثل أحدمها يف التطبيق التقين اجليد للمعايري الدوليـة للمحاسـبة و   : لية مير من خالل شرطنيإن احلكم على جودة املعلومة املا

املالية، الذي يتطلب بدوره االجتهاد يف تكييف هذه املعايري مع خصوصية الواقع االقتصادي اجلزائري، أما الثاين فيتمثـل يف مسـايرة   
  .من فترة إىل أخرى) IASB( حملاسبة الدوليةجملس معايري ااملستجدات و التحديثات اليت يقرها 

  :من خالل ما سبق ميكن وضع جمموعة من التوصيات و اليت متثل عصارة هذه الورقة البحثية كما يلي
 التكوين اجليد للمكونني لنقل املعلومة الصحيحة و الدقيقة. 
 أخذ املعلومة من املصدر ألن الترمجة تفقد قيمة املعلومة أحيانا.  
 وطنية ملسايرة التعديالت و التحديثات املتعلقة باملعايري الدولية لإلبالغ املايل وضع جلنة)IFRS(.  
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The rate of possibility application of International Standards for Financial Reporting 

(An empirical Study within the Libyan institutions) 
 

 )*(&)*( 
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 إلى التأكد من مدى إمكانية تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة داخـل    مامن خالل دراسته انهدف الباحث ،
واإلختالف من حيث وجهتي نظر الجهات الرقابية سواء الحكومية أو الخاصـة، حـول   باإلضافة إلى بيان التوافق . المنشآت الليبية

ال يمكن تطبيـق  (-:ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد تم تحديد الفرضية الرئيسة التالية .مدى إمكانية تطبيق وتبنى تلك المعايير
باإلضافة إلى تطوير إستبيان لغرض جمع البيانات، وتوزيعـه   ).بيةوتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية داخل المنشآت اللي

وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التى تتناسب مـع  . مبحوثاً، كان إختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة) 140(على عينة مكونة من 
ر العينة األحاديـة، وإختبـار عينتـين    منهجية الدراسة، والتى تمثلت في الوسط الحسابى، واإلنحراف المعيارى، والتكرار، وإختبا

ال يمكن تطبيق وتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة داخـل   "و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، هي أنه . مستقلتين
ة سـواء الحكوميـة أو   باإلضافة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهتي نظر كال من جهتي الرقاب". المنشآت الليبية

بما  ينالباحث يوقد أوص. مدى إمكانية تطبيق و تبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية داخل المنشآت الليبية الخاصة، من حيث
  :يلي
  .إجراء بحوث علمية لدراسة أسباب ومعوقات تطبيق وتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
لتولي إصدار معايير إعداد تقارير مالية وطنية بالتعاون مع الجهات ) نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين (ليف هيئة تشكيل أو تك -

نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المعـايير مـن أهميـة اتسـاق      -وذلك بعد وضع الحلول المناسبة لمعوقات التطبيق -ذات العالقة 
 . الممارسات المحاسبية في ليبيا

   
 التقارير المالية(الكشوف المالية   ،المعايير الدولية.( 

Abstract : The Researchers aim to ensure that the possibility of the application of international standards 
for financial reporting within the Libyan installations. In addition to the statement of compatibility and 
differences in terms of the points of view of the regulators whether government or private, about the 
possibility of the application and the adoption of those standards. In order to achieve the objectives of the 
were to determine the following main hypothesis (Cannot be applied and the adoption of international 
standards for financial reporting within the Libyan installations). In addition to developing a questionnaire 
for the purpose of data collection, and distribute it on a sample of (140) respondents was randomly selected 
simple, have used statistical methods that are commensurate whit the methodology of the study, which was 
the arithmetic main, and standard deviation, and repeatability, and sample test mono, and testing two 
independent samples, and the most important results that have been reached, is that it "  Cannot be applied 
and the adoption of international standards for financial reporting within the Libyan installations). In 
addition to that there were no statistically significant differences from the standpoints of both sides of 
censorship, whether governmental of private, in terms of the applicability and adoption of international 
standards for financial reporting within the Libyan installations. The researchers recommended the 
following: 

- Scientific research to study the causes of and obstacles to the application and adoption of international 
standards for financial reporting.  

- formation or commissioning body (Association of Accountants and Auditors Libyan) to take over the 
issuance of standards preparation of financial reports and national cooperation with the relevant after 
developing appropriate solutions to impediments to the application- due to what is represented by the 
existence of such standards of the important of consistency in accounting practices in Libya.  
 
Keywords : International standards, financial reporting. 
______________________ 
eMail :   (*) : baemad66@hotmail.com   
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 القـانونيني  لشركات املسامهة، شكل جملس إدارة املعهد األمريكي للمحاسـبني ىف اإستجابة لألنتقادات املوجهة لإلبالغ املايل 

)American Institute of Certified Public Accountants( )AICPA( فريق عمل، كان من مهمتهم حتديد ما يلى:  
  .من حيتاج الكشوف املالية  :أوالً
  .أي معلومات حيتاجها :ثانياُ 
  .ما هو ذلك املقدار من املعلومات احملتاجة، والذي ميكن توفريه من خالل احملاسبة :ثالثاً

  .أي أطار مطلوب لتجهيز تلك املعلومات املطلوبة  :رابعاً 
ـ     -كما حددها فريق العمل  -وكان من أهداف الكشوف املالية  اذ القـرارات  جتهيز معلومـات تسـتخدم كأسـاس يف إخت

اإلقتصادية، وأن ختدم املعلومات بشكل أساسي أولئك املستخدمني الذين لديهم سلطة وقدرة حمدودتني أو موارد حمـدودة، والـذين   
وركزت األهداف على نوعني من املستخدمني مها . يعتمدون على الكشوف املالية كمصدر رئيسي للمعلومات حول نشاطات املنشأة

ون ،والذين يستخدمان الكشوف املالية يف التنبؤ واملقارنة ،وتقييم التدفق النقدي املتوقع هلم وعلى أسـاس حتديـد   املستثمرون والدائن
وركزت األهداف أيضاً على إمداد املستخدمني مبعلومات حول التنبؤ بالقـدرة الرحبيـة   . مبلغه ، وتوقيته وعدم التأكد املصاحب له

فة إىل احلكم على كفاءة اإلدارة يف توظيف موارد املنشأة وسلوكها اإلقتصادى ، وكذلك إبـالغ  باإلضا. للمنشأة ومقارنتها وتقييمها
املستخدمني مبعلومات حقيقية وتفسريية حول الصفقات واإلحداث األخرى اليت تساعدهم على التنبؤ بالقـدرة الرحبيـة للمنشـأة    

اسية اليت تعرض  ألجل حتقيق إحتياجات املسـتخدمني للكشـوف   ومقارنتها وتقييمها، وما جيب اإلفصاح عنه من االفتراضات األس
املالية واليت جيب أن تتضمن معلومات مالية تتميز خبصائص نوعية تتعلق باإلبالغ املايل ، واليت من بينها املعلومـات اجلوهريـة ذات   

  . تزاماتالعالقة بالتفسري والتقييم والتنبؤ ، وكذلك إعطاء أرقام إمجالية عن املوجودات واإلل
 مشكلة الدراسة:  

  -: :الدراسة حول اإلجابة على التساؤالت التالية مشكلةتتمحور 
 داخل املنشآت الليبية أم ال؟ املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةهل ميكن تطبيق  .1
املعايري تطبيق وتبىن هل هناك إختالف بني وجهيت نظر اجلهات الرقابية، سواء احلكومية أو اخلاصة، من حيث مدى إمكانية  .2

  داخل املنشات الليبية؟ الدولية إلعداد التقارير املالية
  أمهية الدراسة :-   

،ومبا يساعد علي إمكانية وضع  املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةحتاول الدراسة إثراء املكتبات العلمية مبادة عملية جيدة حول 
كمـا تسـاهم   . باإلضافة إىل إجياد إطار فكري يهدف إيل أن يكون دستور عمل لوضع تلك املعايري .معايري حملية لإلبالغ املايل بليبيا

لوبة أيضا يف تقدمي مادة علمية متكن الباحثني والدارسني من اإلملام بكيفية إعداد الكشوف املالية وحمتوياا وعملية اإلفصاح املايل املط
  . الكشوف، مبا يؤدي إيل إبالغ مايل جيد  خيدم مصاحل املستخدمني هلاوكيفية جتديد املعلومات اليت حتتويها تلك 

  أهداف الدراسة :  
 -:إستناداُ إىل مشكلة الدراسة، فإا دف إىل ما يلى

 .داخل املنشآت الليبية املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةالتأكد من مدى إمكانية تطبيق  .1
بني  وجهيت نظر اجلهات الرقابية، سواء احلكومية أو اخلاصة، من حيث مدى إمكانية تطبيق  التأكد من مدى التوافق واإلختالف .2

 داخل املنشأت الليبية ؟ املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةوتبىن 
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  فرضيات الدراسة:  
ة ، وكـذلك لتعزيـز الثقـة أو    من أجل حتقيق أهداف الدراسة املتعلقة  بوضع املعايري وزيادة فهم املستخدمني للكشوف املالي

  -:املصداقية باإلبالغ املايل، فقد مت حتديد الفرضية الرئيسة التالية
 ).ال ميكن تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية(

 :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية
  داخل املنشآت الليبية وذلك من وجهة نظر املراجعني بديوان  اد التقارير املاليةاملعايري الدولية إلعدال ميكن تطبيق وتبىن

 . احملاسبة مبنطقىت طرابلس وبنغازى 
  داخل املنشآت الليبية و ذلك من وجهة نظر احملاسبني واملراجعني  املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةال ميكن تطبيق وتبىن

 . ة مبنطقىت طرابلس وبنغازى القانونيني مبكاتب احملاسب
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهيت نظر كل من جهيت الرقابة، سواء احلكومية أو اخلاصة، من حيث مدى

  .داخل املنشآت الليبية املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةإمكانية تطبيق وتبىن 
  حدود ونطاق الدراسة : -   

باإلضـافة  . داخل املنشآت الليبية املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةتأكد من مدى إمكانية تطبيق وتبىن على ال الدراسةتقتصر 
ديوان احملاسبة مبنطقيت طرابلس وبنغازي، حول مدى إمكانية املراجعني بإىل تقصى أراء املشتغلني مبكاتب احملاسبة واملراجعة القانونية، و

  . تطبيق وتبىن تلك املعايري
 الدراسات السابقة  :- 

  الدراسات العربية: أوالً
  بعنوان  أثر اإلفصاح باستخدام مفهوم القيمة  العادلة يف ضوء التغريات يف معايري اإلبالغ املايل ) 2008(دراسة السعيد

 ". الدولية على اإلبالغ املايل يف شركات التأمني األردنية
ري حماسبة القيمة العادلة ومدي مإلمتها واملشاكل املتوقعة يف تطبيقها و الوسائل الدراسة إىل التعرف على معايهذه حيث هدفت 

العملية املمكنة لتجاوزها يف شركات التأمني األردنية ، و التعرف على مدى إلتزام شركات التأمني األردنية بتطبيق معـايري حماسـبة   
ن حيث اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية، و التعرف على مـدى  القيمة العادلة وأثر ذلك على اإلبالغ املايل هلذه الشركات، م

حتقيق هيئة التأمني األردنية إلتزام شركات التأمني األردنية بتطبيق معايري حماسبة القيمة العادلة، تكون جمتمع الدراسة مـن شـركات   
التدقيق يف شركات التدقيق الىت تدقق حسابات شركات ، و العاملني يف هيئة التأمني األردنية ومديري )25(التأمني األردنية وعددها 

 .التأمني األردنية وعددها مخس شركات
ان شركات التأمني األردنية تلتزم بتطبيق معايري حماسبة القيمة العادلة وقواعدها اإلفصاح : الدراسة إىل عدة نتائج أمهها توصلت

إجيايب ملعايري حماسبة القيمة العادلة وقواعد اإلفصاح الوارد فيها على اخلصـائص  ووجود تأثري . فيها عند قيامها باالبالغ املايل الواردة
وهناك دور إجيايب هلئية التـأمني األردنيـة يف حتقيـق إلتـزام     . النوعية للمعلومات احملاسبية الورادة يف اإلبالغ املايل لشركات التامني

  .قواعد اإلفصاح الواردة فيهاالشركات األردنية بتطبيق معايري حماسبة القيمة العادلة و
  مدى مالئمة معايري احملاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة يف األردن باملقارنة "بعنوان ) 2008(دراسة العبادي و القشي

 ".مع معايري احملاسبة املالية االمريكية ومعايري احملاسبة الربيطانية
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لىت سيواجهها األردن نتيجة تبنيه وتطبيقيه للمعايري الدولية، وهل هذه املعايري هدفت هذه الدراسة إىل التوصل إىل معرفة النتائج ا
ومت تصميم  إستبانة وزعت على أعضاء اهليئة التدريسية يف قسم . مالئمة لبيئة دولة نامية كاألردن، ام هي تناسب بيئة الدول املتقدمة

اصة، وجامعة عمان االهلية، وجامعة فالدلفيا، إلستقصاء آرائهم حـول  احملاسبة يف كل من جامعة إربد االهلية، وجامعة اإلسراء اخل
باالضافة إىل اإلعتماد على شبكة االنترنت وخصوصاً ماكتب من مواضيع تدور حول املعايري الدولية مـن مجيـع   . موضوع الدراسة

وهيئة املدققني االمريكيني  IASCبية الدولية وجلنة املعايري احملاس FASBاجلوانب وخصوصا من قبل جلنة معايري احملاسبة االمريكية  
CPA  وكذلك بعض املقاالت املستقلة يف بعض الدوريات العلمية. 

أن املعايري الدولية التالئم الدول النامية وذلك ألا مل تراع ظروف تلك الدول : الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها  خلصتوقد 
املتقدمة فقط، كما أن تبىن األردن للمعايري الدولية له كثري من السلبيات واالجيابيات، كمـا   وإمنا أخذت بعني اإلعتبار ظروف الدول

ـا،  أن الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا مل تطبق معايري احملاسبة الدولية بل إنا هلا معايريها اخلاصـة  
لتجارة الدولية الزمها بتطبيق معايري احملاسبة الدولية بالرغم من كل املشاكل الىت تواجه عمليـة  باالضافة إىل إنظمام األردن إىل منظمة ا

  .التطبيق
 تقييم اإلبالغ املايل وممارسات اإلفصاح للشركات املدرجة يف سوق فلسطني األوراق " بعنوان) 2009(ابو شربة  دراسة

 . " احملاسبة الدولية وتوقعات املستثمريناملالية على ضوء املتطلبات القانونية احمللية ومعايري
هذه الدراسة إىل تقييم ممارسات اإلفصاح الفعلية للشركات املساهة الفلسطينية املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق  هدفتحيث 

مـدي إدراك   باإلضافة إىل معرفـة ). 2007-1977(املالية وذلك من واقع التقارير السنوية املنشورة هلذه الشركات خالل الفترة 
 . املستثمرين يف فلسطني لألمهية النسبية موعة حمددة من عناصر اإلفصاح اليت إحتوات عليها إستبانة الدراسة 

وإعتمدت منهجية الدراسة على إستخدام نوعني من أدوات القياس لتحديد مستوي إلتزام شركات العينة باإلفصـاح مبوجـب   
عنصراَ من املعلومات املطلوبة مبوجـب معـايري    97ألداة األويل هي مؤشر إفصاح اشتمل على الدولية، حيث كانت ا احملاسبةمعايري 

وألغراض الدراسة فقد مت تصنيف هذه العناصر إىل ثالث جمموعات . احملاسبة الدولية و القوانني احمللية وتوقعات املستثمرين يف فلسطني
عنصراً من اموعات الىت إحتوي عليها مؤشر ) 29(على عناصر اموعة الثالثة اشتملت فقط . رئيسة، أما األداة الثانية فهي إستبانة

  .اإلفصاح
عنصراً بأا عناصر مهمة، يف ) 29(عنصر إفصاح من أصل ) 22(وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن املستثمرين يف فلسطني قيموا 

ك أظهرت الدراسة وجود فروق معنوية مهمة بني وجهـات نظـر   إعتبار السبعة عناصر املتبقية بأا متوسطة األمهية، وكذل متحني 
وقامت الدراسة بتقدمي العديد مـن  . املستثمرين من األفراد و املستثمرين من املؤسسات حول مستوى األمهية النسبية لعناصر اإلفصاح

  . التوصيات أمهها تيب قانون شركات فلسطيين جديد يسهم يف حتديد مستوى اإلفصاح
  أثر تبىن وتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات األردنية على استقطاب اإلستثمار " بعنوان) 2009(ي قشالدراسة

  ".االجنيب املباشر
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر تطبيق األردن ملعايري احملاسبة الدولية على إستقطاب اإلستثمار االجـنيب املباشـر، إذ سـعي    

ى تطور البيئة اإلستثمارية يف األردن من جهة، وتطبيق معايري احملاسبة الدولية من جهة اخرى، ومن مث بيان أثر عل االطالعالباحثني إىل 
ذلك التطبيق على إستقطاب اإلستثمار األجنيب املباشر، وإعتمدت منهجية الدراسة على تصميم إستبانة وزعت على ثالث فئات هـم  

أن : ، وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أمههـا )م إهتمامات حبثية باإلستثماراملدققون واملستثرون واالشخاص الذين هل(
 مجيع اآلراء تقريبا إشارت إىل أن اإلستثمار األجنيب بشىت أشكاله وخصوصاً األجنيب املباشر له وقع مؤثر وإجيايب على األقتصاد احمللي

كما وجد أن األردن قد بداً بإعادة هيكلة بنيته االقتصـادية  . ا بشكل مالئمولكن بشرط أن تكون البنية االقتصادية قد أعيد هيكلته
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منذ زمن ليس بالقصري إستعداداً ملواكبة العامل وأنه فعالَ قد دخل يف إتفاقيات دولية عديدة ووجد أن الشركات األردنية وخصوصـاً  
إللتزام بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ألجل إسـتقطاب اإلسـتثمار   وأن ا. املدرجة بالسوق املايل ملتزمة بتطبيق معايري احملاسبة الدولية

،وذلك بسبب أن املستثمر األجنىب يهتم بالقوائم املالية املعدة وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية، وتولد لديه الثقـة بعمليـات   املباشراألجنيب 
عايري احملاسبة الدولية يضفي صفة الدولية على قوائم الشـركة،  وأن تطبيق م. الشركة، و بالتايل تشجعه على جلب إستثماراته لألردن

 . ويعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية شرط لنجاح اإلتفاقيات التجارية الدولية . وبالتايل ميكنها من دخول األسواق اخلارجية و املنافسة
  باملعايري الدولية للتقارير املاليةمدى إلتزام مؤسسة املدن الصناعة األردينة   "بعنوان) 2010(دراسة محيدان. " 

إذ هدفت هذه الدارسة إىل التعرف على مفهوم معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية وتفسرياا ونطاق تطبيقها ومـدى إلتـزام   
، وكيفية إجراءات التطبيق من وتقيد مؤسسة املدن الصناعية األردنية ذات اإلستقالل املايل واإلداري بتطبيقها عند إعداد التقاير املالية

يف هذه الدراسة على املنهج النوعي القائم على حتليل احملتوي،  الباحثوقد إعتمد ). القياس، واالعتراف، العرض، واإلفصاح (حيث 
قـوانني  إذ مت اإلعتماد على مصادر جاهزة من الكتب و الدوريات، واإلصدارات و الدراسات، واألحباث السابقة، و التعليمات، وال

، ومصادر ميدانية متثلت من خالل دراسة التقارير املالية اخلتامية خلمسة أعوام على التـوايل ملؤسسـة املـدن    )احلكومية ذات العالقة
وخلصت الدراسة إىل نتائج أمهها، أن هناك إلتزاماً من قبل مؤسسة املدن الصناعية األردنية بتطبيق قواعد معايري احملاسـبة  . الصناعية 

 . عند إعدادها للتقارير املالية اخلتامية) القياس، اإلعتراف والعرض، واإلفصاح (بالغ املايل الدولية واإل
  الدراسات األجنبية: ثانياً
  دراسةKara,amou & Nishiotis  )2005(  بعنوان "The Valuation Effects  of firm Voluntary 

Adoption of international Accounting Standards          
شركة تبنت تطبيق املعايري الدوليـة  ) 54(مشلت عينة الدراسة . هدفت الدراسة للكشف عن اإلفصاح واثره على قيمة الشركة

واعتمدت ) النمسا، الدمنراك، املانيا، سويسرا، تركيا، وجنوب إفريقيا (إلعداد التقارير املالية مدرجة يف األسواق املالية من عدة دول 
ى إستخدام أسلوب دراسة احلدث لقياس التغريات يف قيمة السهم حول اإلفصاح عن اعتماد املعايري الدوليـة للمحاسـبة   الدراسة عل

الدراسة إىل أن النتائج تتفق مع نتائج الدراسات النظرية اليت أكدت على وجود مزايا عديدة ناجتـة عـن زيـادة     توصلت. الطوعية
ملال، إضافة إىل وجود دليل قوي على أن الشركات ذات التقديرات املتدنية وفـرص منـو   اإلفصاح على قيمة الشركة وتكلفة رأس ا

أعلى تتحصل على تأثريات ذات تقييم أعلى، كما توصلت الدارسة إىل نتيجة مهمة إحصائياً يف عدد احملللني الذين يقومون بتحديثات 
الدولية، وهذه النتائج تتوافق مع إعتبار تبىن معايري احملاسبة الدوليـة   مهمة يف توصيام بعد اإلعالن عن تبين الشركات معايري احملاسبة

  . مؤشراً إجيابياً على قيمة الشركة
     دراسة Alsaeed )2006 ( بعنوان"firm-Specific The Association between Characteristics and 

Disclosure : The Case of Saudi Arabia.  
ييم مستوي اإلفصاح يف التقارير السنوية للشركات السعودية غري املالية، وأختبار الفرضـيات اخلاصـة   إذ هدفت الدراسة إىل تق

إعتمدت الدراسة على تطوير الدراسة قائمة غفصاح حتتوي علـى  . بتأثري خصائص خمتلفة للشركة وعلى مستوى اإلفصاح التطوعي
تقريبـاً يف  % 65عن أربعني شكرة تشـكل   2003ة الصادرة سنة إفصاح تطوعي لتقييم مستوى اإلفصاح يف التقارير السنوي 20

أظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر اإلفصاح كان أقل من املتوسط وأن حجم الشركة يربط بشكل عام مع . املنشآت العامة يف السعودية
سري التباين بـني مسـتويات   كما وجدت الدراسة أن بقية املتغريات الىت خضعت للدراسة كانت غري مهمة يف تف. مستوى اإلفصاح
 .اإلفصاح التطوعي
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  دراسةDaske, et al  )2006( بعنوان "International Financial Reporting Standards and Expert's 

Perceptions of Disclosure Quality  . 
رية و اليت كانت قد تبنت معـايري  حيث هدفت الدراسة إىل تقييم جودة القوائم املالية للشركات االسترالية واألملانية و السويس

اإلبالغ املايل الدولية او املعايري األمريكية، عن طريق إستخدام تدرجيات جودة اإلفصاح  املتاحة و املستخلصة من التحليالت املفصلة 
كأرقـام للتقيـيم،    وإعتمدت الدراسة أيضاً على إستخدام خصائص األرباح. للتقارير السنوية املعدة من قبل خرباء حماسبة مشهورين

وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة اإلفصاح قد إزدادت بشكل هـام  . لبيان جودة القوائم املالية املعدة طبقاً ملعايري اإلبالغ املايل الدولية
التقارير املالية قد  كما أظهرت النتائج أيضاً أن جودة. حتت معايري اإلبالغ املايل الدولية يف الدول األوروبية الثالث الىت قامت بتحليلها

 .زادت بشكل مهم مع تبين معايري اإلبالغ املايل الدولية و املعايري األمريكية 
  دراسةStewart & Kent )2008(  بعنوان "Corporate governance and disclosures on the 

transition to international financial reporting standards  " 
 965حيث أجريت على عـدد  . ىل حبث مدى الترابط بني مستوى اإلفصاح وجودة حاكمية الشركاتهدفت هذه الدراسة إ

وقد إستخدم ىف هذه الدراسة أسلوب مطابقة معايري اإلبالغ يف شركات عينة . شركة من الشركات املدرجة يف سوق املال األستراىل
من أهم نتائج الدراسة أن حجم اإلفصاح كان مرتبطاً بشكل إجيايب ببعض  وكان. الدراسة مع معايري اإلبالغ املالية الدولية يف أستراليا

هيئات حاكمية الشركات العليا، مثل تكرار اللقاءات بني جملس اإلدارة وجلنة التدقيق، وإختيار املدقق، كما أظهرت الدراسة أيضـاً  
 . ن اإلبالغ املايلوجود عالقة ترابطية بني قواعد احلاكمية العليا واملستوى الرفيع لإلفصاح ع

  دراسةLantto & Sahlstrom  )2009(  بعنوانImpact of international Reporting Standard 

adoption on key financial ratios  . 
وقـد  . على النسب املالية الرئيسـية ) IFRS(هدفت هذه الدراسة إىل ملء الفجوة بني أثر املعيار الدويل لإلبالغ املايل  حيث

هذه الدراسة يف فلندا، ومت إستخدام أسلوب حتليل الفروق بني النسب املالية احملسوبة قبل وبعد التحويل إىل املعايري الدولية، و  أجريت
أي بنود (األوىل التحقيق فيما إذا كانت هناك بنود البيان املايل : إختيار دالالت إحصائية من اإلختالفات من خالل إستخدام خطوتني

والثانية مواصلة التحقيق يف املعايري احملاسبية الدولية و الكشف . تغريت بعد التحويل إىل املعايري الدولية)  وبنود بيان الدخل املركز املايل
 .عن سبب االختالف يف النسب املالية

  -:ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
لية إلعداد التقارير املالية من حيث السـلبيات واإلجيابيـات، ومل   لقد تناولت الدراسات السابقة اجلانب التطبيقى للمعايري الدو

باإلضافة إىل أا متت تلك الدراسات ىف بيئات خارجية قد ختتلف احياناً عـن  . تتعرض إلمكانية تطبيق وتبىن تلك املعايري ألول مرة
نية، الىت يفترض أن تعمل على خلق أرضـية صـلبة   خصائص البيئة الليبة وما تتميز به من ضعف كبري لدور املنظمات املهنية والقانو

 .لتطبيق هذه املعايري أو غريها
 أساليب ومقاييس الدراسة: 

دف الدراسة العملية إىل االحتكام إىل أراء ممارسي مهنة احملاسبة و املراجعة يف ليبيا ، ممثلة يف املـراجعني بـديوان احملاسـبة،    
يت طرابلس وبنغازي، حول املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ومدى إمكانية تطبيقها داخل و املراجعة مبدين احملاسبةوكذلك مكاتب 

  -:وسيتم إستعراض األساليب واملقاييس الىت أستخدمت ىف اجلانب العملى وذلك على النحو التاىل. اجلهات اليت يقومون مبراجعتها
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  .األساليب اإلحصائية املستخدمة: أوالً
حيث متثلـت  . اإلحصائية املناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، والتحقق من فرضياا واإلجابة علي تساؤالا املقاييسمت إستخدام 

  -:فيما يلى 
 Mean :املتوسط احلسايب ) 1

املقياس للحصول على مؤشر مستقر ال خيتلف كثرياً من عينة إىل أخرى ، أو عندما يكون اهلـدف مـن القيـام     هذايستخدم 
  .اإلحصائي تقدير ملعامل اتمع أو إختبار فرضيات إحصائية بالتحليل

  :بالطريقة التالية حسابهويتم 
nxxxx كانتإذا  ,.....,,, متثل قيم لظاهرة فإن الوسط احلسايب هلذه القيم هو جمموع هذه القيم مقسوماً علـى عـددها    321

  :أي أن  xويرمز له بالرمز 

n
xi

x 
  .متثل عدد القيم nحيث  

 Standard Deviation :االحنراف املعياري ) 2
مقياس لتشتت قيم املتغري العشوائي ويفضل استخدامه يف الكثري من التطبيقات عن التباين ، حيث إنـه يسـتخدم نفـس     وهو

  :إال اجلذر التربيعي للتباين، وميكن حسابه كما يلي ، واإلحنراف املعياري ما هوx وحدات القياس املستخدمة للمتغري العشوائي 
 

1

2




 

n
XX

S i  

  :التكرارات) 3
  .والىت تستخدم لوصف متغريات الدراسة    

  : One Sample Testإختبار العينة األحادية ) 4
دراسة مع املتوسط الفرضي احملـدد  إختبار العينة األحادية بشكل أساسي ملقارنة املتوسط احملسوب للمتغري حمل ال يستخدم      

  .بشكل مسبق

n
s
xT 
_

  

_
x  :املتوسط احملسوب للمتغري حمل الدراسة.  
  : للمجتمع احملدد بشكل مسبق الفرضياملتوسط.  
s   :االحنراف املعياري للعينة.  
n   :حجم العينة.  

  :لعينتني مستقلتني ) T(إختبار ) 5
إلختبار الفرضية الصفرية، واليت تنص على أن العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع غري معنوية، حيـث  ) T( إختباريستخدم 

اجلدولية بدرجة حرية  Tاحملسوبة بقيمةT مبقارنة قيمةبقسمة قيمة املعلمة على اخلطأ املعياري للمعلمة، و Tيتم حساب قيمة إختبار 
(n-k-1)  حيث إن 0.05ومستوى معنوية ،)n  ،تعين حجم العينةk تعين عدد املتغريات املستقلة.(  
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اجلدولية يتم قبول الفرضية الصفرية، وإن العالقة بني املتغري املسـتقل واملـتغري   ) Tو -(Tاحملسوبة تقع بني  Tقيمة  كانتفإذا 
  . لتابع غري معنويةا

اجلدولية يتم رفض الفرضية الصـفرية، وإن   (T-)اجلدولية أو أقل من قيمـة  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tأما إذا كانت قيمة 
  ). 0.05(العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع هي عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى املعنوية 

2

2
2

1
2

1

21

n
sns

xxt



  

1x   :الوسط احلسايب للعينة األوىل.  

2x   :الوسط احلسايب للعينة الثانية.  
2

1s  : األوىل العينةتباين.  
2

2s  : الثانية العينةتباين.  

1n    : العينة األوىل أفرادعدد.  

2n  : العينة الثانية أفرادعدد.  
   الصدق والثبات :ثانياً

  :الصدق الظاهري .1
بعد إعداد مقياس للتعرف علي مدى إمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبيـة حبسـب   

  .اخلاصة يف صورته األولية مت اإلعتماد على الصدق الظاهري لقياس فقراته وجهيت نظر كال من جهيت الرقابة سواء احلكومية أو
مفردة وذلك للوصول إىل مقياس واضح ودقيق يبني مدى إمكانيـة  ) 20(وقد مت إجراء دراسة إستطالعية على عينة مكونة من 

أكد من وضوح الفقرات واإلطالع على مـدى جتـاوب   تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية ، للت
املبحوثني مع فقرات االستمارة وحساب درجيت الصدق والثبات ملقاييس الدراسة، وإعادة صياغة بعض الفقرات غري املفهومة وغـري  

  . املرغوبة لدى عينة الدراسة والذين رفضوا اإلجابة عليها، وإستبعاد البعض األخر
   :الثبات .2

 Alpha Cornbachي مصداقية وثبات املقاييس املستخدمة يف اإلستبيان ، وقد مت إستخدام معامل ألفا كورنباخ مت إختبار مد
  .  فأكثر%) 67( 0.67للتحقق من جودة وثبات املقاييس املستخدمة يف الدراسة، وتعترب القيمة املقبولة ملعامل ألفا كورنباخ هي 

  :من خالل املعادلة التاليةآلفا ميكن حسابه  الثباتعلماً بأن معامل 
  : حيث أن
N  : أو األسئلة  اجلملمتثل عدد)Items.(  
P  : اإلرتباطات الداخلية بني اجلمل أو األسئلة متوسطمتثل . 

  

ومن نتائج إختبار ألفا كورنباخ للثبات يف هذه الدراسة لألسئلة املتضمنة يف صحيفة اإلستبيان واملوزعة على عناصـر العينـة ،   
معامالت ألفا كورنباخ احملتسبة يف حالة حذف أي فقرة على حده اقل من قيمة إختبار ألفا كورنباخ العام ملقيـاس   مجيعأن  ويالحظ

, فقـرة   21جلميع الفقرات وعددها ) 0.889(مدى إمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية 

)1(1
*
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ع فقرات اإلستبيان مهمة وحذف أي فقرة منها سوف يؤثر سلبا علي ثبات املقياس ، حيث ستنخفض قيمـة  وهذا يدل علي أن مجي
إختبار ألفا كورنباخ العام وتصبح نفس القيمة املوجودة أمام الفقرة احملذوفة ، وبذلك ميكن اإلعتماد علي جمموعة الفقرات بأكملـها  

  .دون حذف أي فقرة منها للوصول إيل نتائج جيدة
   

 
  جمتمع الدراسة: أوالً

  :الدراسة يف  جمتمعمتثل 
 احملاسبون بديوان احملاسبة يف ليبيا واملكلفون مبراجعة الشركات التابعة للقطاع العام. 
  حماسب) 750(احملاسبون القانونيون مبكاتب احملاسبة واملراجعة القانونية للقطاع اخلاص، وعددهم.  

  عينة الدراسة: اًثاني
  :الدراسة يف كل من عينةمتثلت 

 العاملون يف ديوان احملاسبة ومكاتب احملاسبني واملراجعني القانونيني مبنطقىت طرابلس وبنغازى. 
 احملاسبون القانونيون مبكاتب احملاسبة واملراجعة مبنطقىت طرابلس وبنغازى. 

    -:وذلك على النحو التايل: ستلمةيوضح اجلهات اإلستمارات املوزعة وامل التايلواجلدول 
  توزيع أفراد العينة حسب اجلهات اليت مجعت منها البيانات: )1(جدول 

  

  األسئلة املتعلقة باملعلومات العامة ألفراد عينة الدراسة: ألولالقسم ا
                                                              : الوظيفة-1

  توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة: )2(جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 %  املستلم املوزع اجلهة

  %88 58 70 ديوان احملاسبة مبنطقىت طرابلس وبنغازى
  %88 58 70 مبكاتب منطقىت طرابلس وبنغازى ومراجع حماسب
 86 % 116 140 اموع

  %  ك  الوظيفة

  2.6 % 3 عام مدير
 9.5 % 11 عام مدير نائب
 19.8 % 23 إدارة مدير

  33.6 %  93 إدارة مدير مساعد
  %34.5  40 قانوين حماسب
 100% 116 اموع
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توضح ذلك، حيث جند أن الوظائف األخرى هم أكثر عددا ) 2(سئل أفراد العينة ملعرفة وظيفتهم احلالية ، وبيانات اجلدول رقم 
فة احملاسب القانوين جاءت يف املرتبة الثانية حيث بلغت ، ووظي% 34.5بني أفراد العينة حيث جاءت يف املرتبة األويل وبلغت نسبتها 

بني أفراد العينة ، ويليها مساعد مدير اإلدارة يف املرتبة الرابعة % 19.8منهم ، ومدير اإلدارة يف املرتبة الثالثة بنسبة % 34.5نسبتها 
بينهم ، ويف املرتبة األخرية جند وظيفـة  % 2.6بنسبة  بني أفراد العينة ، وجاءت وظيفة املدير العام يف املرتبة اخلامسة% 33.6بنسبة 

وإعتماداً على ما سبق فإنه ميكننا القول بأن النسب الىت مثلت األعلى، تعكس طبقـة   .بني أفراد العينة% 9.5نائب مدير عام وبنسبة 
  ).انوين، مدير اإلدارةاحملاسب الق. ( من طبقات العينة الىت ميكن أن يعتمد على أراءها ىف خمتلف مراحل اإلستبيان

  :املؤهل العلمي-2
  توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي: )3(جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توضح ذلك حيث جند أن من املؤهالت اجلامعية متثـل  ) 3(رفة مؤهلهم العلمي ، وبيانات اجلدول رقم مت سؤال أفراد العينة ملع
% 19حيث بلغت نسـبتهم   املاجستري، يلي ذلك احلاصلني علي % 58.6النسبة األكرب يف العينة حمل الدراسة حيث بلغت نسبتهم 

منهم ، بينما بلغت نسبة احلاصلني علي املؤهالت األخـرى  % 8.6منهم ، يلي ذلك أصحاب الدبلوم املتوسط حيث بلغت نسبتهم 
منهم ، وأخريا جند أن أقـل عـدد كـان    % 10.4بني عينة الدراسة ، يلي ذلك أصحاب الدبلوم العايل حيث بلغت نسبتهم % 6

علميا وان آرائهم متيـل إيل  بني أفراد العينة ، ويستنتج من ذلك ان أفراد العينة من املؤهلني % 3.4للحاصلني علي الدكتوراه بنسبة 
  .ستخراج النتائج اجليدة للدراسةإالصواب لتوافر اخلربة العلمية واليت ميكن اإلعتماد عليها يف 

  :التخصص-3
  توزيع أفراد العينة حسب التخصص: )4(جدول

  
  
  
  
  
  

توضح ذلك حيث جند أن ختصص احملاسبة جـاء يف املرتبـة   ) 4(، وبيانات اجلدول رقم ختصصامد العينة ملعرفة مت سؤال أفرا
بني أفـراد  % 19.8، ويلي ذلك ختصص التمويل واملصارف  يف املرتبة الثانية واألخرية بنسبة %80.2األويل  بني أفراد العينة بنسبة 

  %  ك  املؤهل العلمي

 %3.4 4 دكتوراه
 19 % 22 ماجستري

 58.6 % 68 جامعي مؤهل
 %  10.4 14 عايل دبلوم
 8.6 % 10 متوسط دبلوم

  100 % 116 اموع

  %  ك  التخصص

 80.2 % 93 حماسبة
 % 19.8 23 ومصارف متويل

  100 % 116 اموع
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ن ختصص احملاسبة ميثل النسبة األعلى مقارنة بتخصص التمويل واملصارف مما يؤكد علي أث العينة  وهذه النسبة تعترب نسبة جيدة حي
  .جودة أراء العينة حمل الدراسة

  :عدد سنوات اخلربة-4
  توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلربة: )5(جدول

  

توضح ذلك حيث جند ان من لديهم سـنوات  ) 5(اخلربة لديهم ، وبيانات اجلدول رقم  سنواتبسؤال أفراد العينة ملعرفة عدد 
، بينمـا جـاءت   % 29.2ملرتبة األويل بني أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم سنة جاءوا يف ا  15اقل من إىل سنوات 10 خربة من

سنوات ، وخربة  5 من بني أفراد العينة ، بينما سجلت خربة  اقل% 27.6فأكثر يف املرتبة الثانية بنسبة  سنة 15 سنوات اخلربة من
أفراد العينة ، وهذا يؤكد ان أفراد عينـة الدراسـة    بني% 21.6سنوات املرتبة الثالثة واألخرية بنسبة  10 من إىل أقل سنوات 5 من

يتوافر لديها اخلربة العملية إيل جانب اخلربة العلمية ، وهذا يؤكد أيضا جودة النتائج املستخرجة من الدراسة حول وجهة نظر عينـة  
  .الليبيةاملبحوثني يف مدي إمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية باملنشآت 

  

  األسئلة املتعلقة مبوضوع الدراسة:القسم الثاين
  ديوان احملاسبة مبنطقىت طرابلس وبنغازى: أوالً

   -:بناًء على إجابات املبحوثني فقد مت تصنيفها وفقاً للجدول التايل
تطبيق وتبىن املعايري توزيع عينة الدراسة من املبحوثني حسب إجابام على الفقرات اخلاصة مبدي إمكانية : )6(جدول رقم 

  الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية

غري موافق  غري موافق حمايد أوافق أوافق بشدة  الفقرات
 بشدة

جيب أن تتبين جهة أو هيئة معينة مبنطقىت طرابلس وبنغازى تطبيق - 1
 .املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية باملنشآت الليبية

 3 1 1 16 9 ك

% 30  53.4  3.3  3.3  10  
السبب يف عدم إلتزام املراجعني بتطبيق املعايري الدولية إلعداد - 2

 .التقارير املالية عدم وجود جهة رقابية فنية تلزمهم بذلك
 2 2 3 17 6 ك

% 20  56.6  10  6.7  6.7  

يسجل املراجعون يف سجالت ديوان احملاسبة ويشتغلون وفقا - 3
 .حيددها اجلهاز للمعايري اليت

 4 2 7 12     5 ك

% 16.7  40  23.3  6.7  13.3  
 2 2 10 11 2 كيهتم ديوان احملاسبة باملعايري اليت تصدرها املنظمات الدولية ذات - 4

  %  ك  عدد سنوات اخلربة

 21.6 % 25 سنوات 5 من اقل
 21.6 % 25 اتسنو 10 من اقل إىل سنوات 5 من
  29.2 % 34 سنة 15 من اقل إىل سنوات 10 من
 27.6 % 32 فأكثر سنة 15 من

  100 % 116 اموع
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  16.7  6.7  33.2  36.7  6.7 % .العالقة باألغراض اليت أنشئ من اجلها

معايري اإلبالغ عدم احتواء مناهج احملاسبة واملراجعة باجلامعات علي - 5
 املايل الدولية سبب مباشر يف ضعف اطالع املراجعني علي تلك املعايري

 2 2 12 8 6 ك

% 20  26.6  40  6.7  6.7  

يعترب تدين مستوي خربة املراجعني من أسباب عدم إلتزامهم بتطبيق - 6
 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 2 1 13 9 5 ك

% 16.7  30  43.3  3.3  6.7  

يعترب تدين املستوي التعليمي للمراجعني من أسباب عدم إلتزامهم  - 7
 .بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 5 4 7 11 3 ك

% 10  36.7  23.3  13.3  16.7  
حيتوي التقرير الذي يصدره املراجعني التابعني لديوان احملاسبة علي - 8

أعدت وفقا للمعايري الدولية إلعداد فقرة تشري إيل ان القوائم املالية 
 .التقارير املالية

 3 3 7 14 3 ك

% 10  46.7  23.3  10  10  

ختضع القوائم املالية للمنشآت الليبية للمعايري الدولية إلعداد التقارير - 9
 .املالية

 3 2 1 17 7 ك

% 23.3  56.7  3.3  6.7  10  

تطلب املعايري يتم االعتراف بكافة األصول واإللتزامات اليت ت-10
 .الدولية إلعداد التقارير املالية االعتراف ا

 4 2 5 15 4 ك

% 13.3  50  16.7  6.7  13.3  

يتم إعادة تصنيف بنود امليزانية وعرضها وفق املعايري الدولية -11
 .إلعداد التقارير املالية

 3 2 14 9 2 ك

% 6.7  30  46.6  6.7  10  
تم اإلفصاح عنها وفقا ملتطلبات ي" املدفوعات علي أساس األسهم"-12

 ).2(املعيار الدوىل ألعداد التقارير املالية رقم 
 6 4 12 6 2 ك

% 6.7  20  40  13.3  20  
يتم اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي القوائم املالية -13

من تقييم طبيعة العمليات واآلثار املالية الندماج منشآت األعمال وفق 
 ). 3(ألعداد التقارير املالية رقم  للمعيار الدوىل

 4 6 13 5 2 ك

% 6.7  16.7  43.3  20  13.3  
تتم معاجلة عمليات دمج األعمال بإستخدام أسلوب الشراء فقط -14

وعدم جواز إستخدام طريقة املصاحل املشتركة وفقا ملا حددته الفقرة 
 ).3(من املعيار الدوىل ألعداد التقارير املالية رقم ) 14(

 7 3 8 9 3 ك

% 10  30  26.7  10  23.3  

) 4(من املمكن تطبيق املعيار الدوىل ألعداد التقارير املالية رقم -15
 املتعلق بعقود التأمني مع ما يتطلبه من افصاحات

 6 3 11 8 2 ك

% 6.7  26.7  36.6  10  20  
تقوم شركات التأمني بتقدير مدي كفاية إلتزاماا التأمينية -16

ديرات احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية يف ظل عقود بإستخدام التق
 التأمني اليت أبرمتها

 2 3 3 16 6 ك

% 20  53.3  10 10  6.7  
يتم تطبيق االفصاحات اليت يتطلبها املعيار الدوىل ألعداد التقارير -17

األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع والعمليات ) (5(املالية رقم 
 ل املنشآت الليبيةداخ) املتوقعة

  4  4  9  12  1 ك

% 3.4  40  30  13.3  13.3  

سبب إرتفاع املخزون السلعي الراكد لدي بعض الشركات الليبية -18
 )5(يرجع لعدم تطبيق املعيار الدوىل ألعداد التقارير املالية رقم 

  2  3  13  9  3 ك
% 10  30  43.3  10  6.7  

  4  3  14  3  6 كن املعلومات الالزمة تقوم املنشآت الليبية بالعرض واإلفصاح ع-19



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 221 - 

اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم اآلثار املالية للعمليات غري 
 "أو اموعات املعدة للبيع"املستمرة والتصرف يف األصول غري املتداولة 

% 20  10  46.7  10  13.3  

مجيع  علي) 6(ينطبق املعيار الدوىل ألعداد التقارير املالية رقم -20
نفقات االستكشاف والتقييم املتعلقة بالكشف عن املصادر الطبيعية 

 واعتبار تكاليف االستكشاف كأصل

  2  3  5  12  8 ك

% 26.6  40  16.7  10  6.7  

واملتعلق ) 7(يتم تطبيق املعيار الدوىل ألعداد التقارير املالية رقم -21
فة أنواع باألدوات املالية من حيث اإلفصاح عن مجيع املشتقات وكا

 األدوات املالية دون استثناء

  4  3  4  12  7 ك

% 23.4  40  13.3  10  13.3  

  58 عدد أفراد العينة
  

ألخذ أرائهم يف جمموعة من النقاط اليت متثل مدي ) العاملني يف ديوان احملاسبة فرع بنغازى(عينة الدراسة املشاركني  أفرادبسؤال 
   -:باملنشآت الليبية فجاءت إجابام علي النحو التايل إلعداد التقارير املاليةإمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدولية 

  جيب أن تتبين جهة أو هيئة معينة مبنطقىت " ، حيث جاءت عند  %) 30(كانت أعلى نسبة ) أوافق بشدة(عند  املستوى
  "ية باملنشآت الليب طرابلس وبنغازى تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

  السبب يف عدم إلتزام املراجعني بتطبيق املعايري الدولية "، حيث جاءت عند  %) 56.7(كانت أعلى نسبة ) أوافق(عند املستوى
ختضع القوائم املالية للمنشآت الليبية ملعايري الدولية إلعداد  -عدم وجود جهة رقابية فنية تلزمهم بذلك  إلعداد التقارير املالية

  . يةالتقارير املال
  يتم إعادة تصنيف بنود امليزانية وعرضها وفق املعايري " ، حيث جاءت عند % ) 46.7(كانت أعلى نسبة ) حمايد(عند املستوى

تقوم املنشآت الليبية بالعرض واإلفصاح عن املعلومات الالزمة اليت متكن مستخدمي القوائم املالية  -  الدولية إلعداد التقارير املالية
 "".أو اموعات املعدة للبيع"ار املالية للعمليات غري املستمرة والتصرف يف األصول غري املتداولة من تقييم اآلث

  يتم اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي "، حيث جاءت عند  %) 20(كانت أعلى نسبة ) غري موافق(عند املستوى
) 3(الندماج منشآت األعمال وفق املعيار الدوىل إلعداد التقارير املالية رقم القوائم املالية من تقييم طبيعة العمليات واآلثار املالية 

." 
  تتم معاجلة عمليات دمج األعمال " ، حيث جاءت عند %) 23.3(كانت أعلى نسبة ) غري موافق بشدة(عند املستوى

من املعيار الدوىل ) 14(الفقرة  بإستخدام أسلوب الشراء فقط وعدم جواز إستخدام طريقة املصاحل املشتركة وفقا ملا حددته
 )".3(إلعداد التقارير املالية رقم 

 

  مكاتب احملاسبة واملراجعة القانونية مبنطقىت طرابلس وبنغازى: ثانياً 
  -:املبحوثني فقد مت تصنيفها وفقاً للجدول التايل إجاباتبناًء على 
على الفقرات اخلاصة مبدي إمكانية تطبيق وتبىن املعايري توزيع عينة الدراسة من املبحوثني حسب إجابام : )7(جدول رقم 

  باملنشآت الليبية الدولية إلعداد التقارير املالية

غري موافق  غري موافق حمايد أوافق أوافق بشدة  الفقرات
 بشدة

جيب أن تتبين جهة أو هيئة معينة مبنطقىت طرابلس وبنغازى تطبيق - 1
 .باملنشآت الليبية اليةاملعايري الدولية إلعداد التقارير امل

 1 8 5 12 4 ك

% 13.3  40  16.7  26.7  3.3  
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السبب يف عدم إلتزام املراجعني بتطبيق املعايري الدولية إلعداد - 2
 .عدم وجود جهة رقابية فنية تلزمهم بذلك التقارير املالية

 0 5 4 11 10 ك

% 33.3  36.7  13.3  16.7  0  
حملاسبة ويشتغلون وفقا يسجل املراجعون يف سجالت ديوان ا- 3

 .للمعايري اليت حيددها اجلهاز
 0 2 5 17 6 ك

% 20  56.6  16.7  6.7  0  

يهتم ديوان احملاسبة باملعايري اليت تصدرها املنظمات الدولية ذات - 4
 .العالقة باألغراض اليت أنشئ من اجلها

 0 5 10 13 2 ك

% 6.7  43.3  33.3  16.7  0.0  
سبة واملراجعة باجلامعات علي املعايري الدولية عدم احتواء مناهج احملا- 5

سبب مباشر يف ضعف اطالع املراجعني علي تلك  إلعداد التقارير املالية
 املعايري

 1 3 10 10 6 ك

% 20  33.3  33.3  10  3.4  

يعترب تدين مستوي خربة املراجعني من أسباب عدم إلتزامهم بتطبيق - 6
 .اليةاملعايري الدولية إلعداد التقارير امل

 1 6 8 8 7 ك

% 23.3  26.7  26.7  20  3.3  

يعترب تدين املستوي التعليمي للمراجعني من أسباب عدم إلتزامهم  - 7
 .بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 2 5 9 8 6 ك

% 20  26.7  30  16.7  6.7  
علي  حيتوي التقرير الذي يصدره املراجعني التابعني لديوان احملاسبة- 8

فقرة تشري إيل ان القوائم املالية أعدت وفقا املعايري الدولية إلعداد 
 .التقارير املالية

 2 11 4 12 1 ك

% 3.3  40  13.3  36.7  6.7  

ختضع القوائم املالية للمنشآت الليبية للمعايري الدولية إلعداد التقارير - 9
 .املالية

 2 11 7 10 0 ك

% 0.0  33.3  23.3  36.7  6.7  

يتم االعتراف بكافة األصول واإللتزامات اليت تتطلب املعايري -10
 ا.االعتراف به الدولية إلعداد التقارير املالية

 2 6 8 12 2 ك

% 6.7  40  26.6  20  6.7  

يتم إعادة تصنيف بنود امليزانية وعرضها وفق املعايري الدولية -11
 .إلعداد التقارير املالية

 3 7 10 7 3 ك

% 10  23.3  33.4  23.3  10  

يتم اإلفصاح عنها وفقا ملتطلبات " املدفوعات علي أساس األسهم"-12
 ).2(املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

 4 6 12 8 0 ك

% 0.0  26.7  40  20  13.3  

يتم اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي القوائم املالية -13
الية الندماج منشآت األعمال وفق من تقييم طبيعة العمليات واآلثار امل
 ). 3(رقم  املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية

 2 7 9 10 2 ك

% 6.7  33.3  30  23.3  6.7  

تتم معاجلة عمليات دمج األعمال بإستخدام أسلوب الشراء فقط -14
وعدم جواز إستخدام طريقة املصاحل املشتركة وفقا ملا حددته الفقرة 

 ).3(الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  من املعيار) 14(

 2 5 12 10 1 ك

% 3.3  33.3  40  16.7  6.7  

) 4(من املمكن تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم -15
 املتعلق بعقود التأمني مع ما يتطلبه من افصاحات

 2 2 13 11 2 ك

% 6.7  36.7  43.2  6.7  6.7  
بتقدير مدي كفاية إلتزاماا التأمينية تقوم شركات التأمني -16

بإستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية يف ظل عقود 
 التأمني اليت أبرمتها

 2 4 4 18 2 ك

% 6.7  60  13.3  13.3  6.7  
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يتم تطبيق االفصاحات اليت يتطلبها املعيار الدويل إلعداد التقارير -17
ري املتداولة احملتفظ ا للبيع والعمليات األصول غ) (5(املالية رقم 

 داخل املنشآت الليبية) املتوقعة

  3  5  8  14  0 ك

% 0.0  46.6  26.7  16.7  10  

سبب إرتفاع املخزون السلعي الراكد لدي بعض الشركات الليبية -18
 )5(يرجع لعدم تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

  3  9  8  8  2 ك
% 6.6  26.7  26.7  30  10  

تقوم املنشآت الليبية بالعرض واإلفصاح عن املعلومات الالزمة -19
اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم اآلثار املالية للعمليات غري 

 "أو اموعات املعدة للبيع"املستمرة والتصرف يف األصول غري املتداولة 

  4  4  12  9  1 ك

% 3.4  30  40  13.3  13.3  

علي مجيع ) 6(ينطبق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم -20
نفقات االستكشاف والتقييم املتعلقة بالكشف عن املصادر الطبيعية 

 واعتبار تكاليف االستكشاف كأصل

  3  8  10  8  1 ك

% 3.3  26.7  33.3  26.7  10  

املتعلق و) 7(يتم تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم -21
باألدوات املالية من حيث اإلفصاح عن مجيع املشتقات وكافة أنواع 

 األدوات املالية دون استثناء

  2  5  13  9  1 ك

% 3.3  30  43.3  16.7  6.7  

  58 عدد أفراد العينة

  
ألخـذ أرائهـم يف   ) مكاتب احملاسبون واملراجعون القانونيون مبنطقىت طرابلس وبنغـازى (عينة الدراسة املشاركني  أفرادبسؤال 

لـي  جمموعة من النقاط اليت متثل مدي إمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية باملنشآت الليبية فجاءت إجابـام ع 
   -:النحو التايل

  بتطبيق املعايري السبب يف عدم إلتزام املراجعني " ، حيث جاءت عند  %) 33.3(كانت أعلى نسبة ) أوافق بشدة(عند  املستوى
  .". الدولية إلعداد التقارير املالية، هو عدم وجود جهة رقابية فنية تلزمهم بذلك

  ا " ، حيث جاءت عند  %) 60(كانت أعلى نسبة ) أوافق(عند املستوىتقوم شركات التأمني بتقدير مدي كفاية إلتزاما
   "ستقبلية يف ظل عقود التأمني اليت أبرمتهاالتأمينية بإستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل

  من املمكن تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية " ، حيث جاءت عند % ) 43.3(كانت أعلى نسبة ) حمايد(عند املستوى
واملتعلق ) 7(ملالية رقم يتم تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير ا -املتعلق بعقود التأمني مع ما يتطلبه من افصاحات ) 4(رقم 

 ".باألدوات املالية من حيث اإلفصاح عن مجيع املشتقات وكافة أنواع األدوات املالية دون استثناء 
  حيتوي التقرير الذي يصدره املراجعني التابعني " ، حيث جاءت عند  %) 36.7(كانت أعلى نسبة ) غري موافق(عند املستوى

ختضع القوائم املالية للمنشآت الليبية  -يل ان القوائم املالية أعدت وفقا ملعايري اإلبالغ الدولية لديوان احملاسبة علي فقرة تشري إ
 ".املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

  يتم " املدفوعات علي أساس األسهم" "، حيث جاءت عند %) 13.3(كانت أعلى نسبة ) غري موافق بشدة(عند املستوى
تقوم املنشآت الليبية بالعرض واإلفصاح عن  -) 2(ا ملتطلبات املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم اإلفصاح عنها وفق

املعلومات الالزمة اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم اآلثار املالية للعمليات غري املستمرة والتصرف يف األصول غري 
  "".أو اموعات املعدة للبيع"املتداولة 
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  إختبار الفرضية األوىل  
ال ميكن تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخـل املنشـآت   "وإختبار هذه الفرضية واليت تنص علي أنه  ولدراسة

اإلختبار التائي للعينـة األحاديـة   ، فقد مت إستخدام "الليبية وذك من وجهة نظر املراجعني بديوان احملاسبة  مبنطقىت طرابلس وبنغازى
One Sample Test  فأظهرت نتيجة التحليل اجلدول التايل" الفرضي"بني املتوسط احلسايب واملتوسط النظري:- 

  اإلختبار التائي بني املتوسط احلسايب واملتوسط النظري: )8(جدول 
  )μ=3(ملنشآت الليبية ملدى تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل ا

  عدد احلاالت
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
 p-valueاملعنوية  مستوى dfدرجات احلرية   t قيمة  املعياري

58  6.36 1.227  3.435 56 0.279  
  

إلعداد  إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليه عنصر مدى تطبيق وتبىن املعايري الدولية) 8(يتضح من البيانات الواردة باجلدول رقم 
درجة مقارنة مبعيـار  ) 6.36(داخل املنشآت الليبية بالنسبة لوجهة نظر ديوان احملاسبة مبنطقىت طرابلس وبنغازى والبالغ  املاليةالتقارير 

ت الليبيـة   درجة والذي ميثل احلد األدىن ملدى تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآ) 6.00(املتوسط املقبول 
وهى أكرب من ) 0.279( p.valueوقيمة ) 3.435(احملسوبة  tعن قيمة  tوقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار 

، مما يعىن أنه ال ميكن للمنشآت الليبية تطبيق وتتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ، وذلك بناء على وجهة نظر ديـوان   0.05
   ).2008العبادي و القشي (مع دراسة  وهذا ما يتوافق. اسبةاحمل

  إختبار الفرضية الثانية  
ال ميكن تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخـل املنشـآت   "ولدراسة وإختبار هذه الفرضية واليت تنص علي أنه 

، فقد مت إستخدام اإلختبار التائي للعينـة  " اسبة مبنطقىت طرابلس وبنغازى من وجهة نظر احملاسبني القانونيني مبكاتب احمل وذكالليبية 
  ".الفرضي"بني املتوسط احلسايب واملتوسط النظري  One Sample Testاألحادية 

  -:وأظهرت نتيجة التحليل اجلدول التايل
  اإلختبار الثاين بني املتوسط احلسايب واملتوسط النظري: )9(جدول 
  )μ=3(املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية  ملدى تطبيق وتبىن

املتوسط   عدد احلاالت
  احلسايب

االحنراف 
 p-valueمستوى املعنوية  dfدرجات احلرية   t قيمة  املعياري

58  6.14 0.946  1.683 56 0.819  
  

حلاصل عليه عنصر مدى تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد إرتفاع متوسط العينة ا) 9(يتضح من البيانات الواردة باجلدول رقم 
) 6.14(التقارير املالية داخل املنشآت الليبية بالنسبة لوجهة نظر احملاسبني واملراجعني القانونيني مبنطقىت طرابلس وبنغـازى والبـالغ   

تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة    درجة والذي ميثل احلد األدىن ملدى) 6.00(درجة مقارنة مبعيار املتوسط املقبول 
 p.valueوقيمـة  ) 1.683(احملسوبة  tعن قيمة  tالليبية ، وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار  املنشآتداخل 

دولية إلعداد التقارير املالية ، وذك بناء ، مما يعىن أنه ال ميكن للمنشآت الليبية تطبيق وتبىن املعايري ال 0.05وهى أكرب من ) 0.819(
   ).2008العبادي و القشي (مع دراسة  وهذا ما يتوافق. على وجهة نظر احملاسبني واملراجعني القانونيني
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  إختبار الفرضية الثالثة  
يق وتـبىن املعـايري   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى إمكانية تطب"ولدراسة وإختبار هذه الفرضية واليت تنص علي أنه 

، فقـد مت  " التقارير املالية داخل املنشآت الليبية حبسب وجهيت نظر كال من جهيت الرقابة سواء احلكومية أو اخلاصـة  إلعدادالدولية 
 -:للمجموعتني املستقلتني فأظهرت نتيجة التحليل اجلدول التايل tإستخدام إختبار 

مدى تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية "تني ملعرفة الفروق يف للمجموعتني املستقل) ت(إختبار : )10(جدول 
  حبسب وجهيت نظر كال من جهيت الرقابة احلكومية واخلاصة" داخل املنشآت الليبية

عدد   جهة الرقابة
  احلاالت

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  القيمة االحتمالية  )ت(قيمة 

 0.621 3.18 58  احلكومية
 0.473 3.07 58  اخلاصة 0.279 1.088

  

أن متوسط العينة احلاصل عليه عنصر مدى إمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدوليـة  ) 10(يتضح من البيانات الواردة باجلدول رقم 
ديوان احملاسـبة مبـنطقىت طـرابلس     إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية بالنسبة لوجهة نظر جهة الرقابة احلكومية واملتمثلة يف

بينما متوسط العينة احلاصل عليه عنصر مدى تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخـل  . درجة) 3.18(وبنغازى بلغ 
. درجـة ) 3.07(تب ليبيا بلغ بالنسبة لوجهة نظر جهة الرقابة اخلاصة واملتمثلة يف احملاسبني واملراجعني القانونيني مبكا الليبيةاملنشآت 

، مما يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللـة  ) 0.05(وهي غري معنوية عند مستوى داللة ) 1.088(وأن القيمـة التائية احملسوبة 
ـ  ارير املاليـة  إحصائية بني كل من جهة الرقابة احلكومية وجهة الرقابة اخلاصة يف مدى إمكانية تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التق

أي أن هاتني اجلهتني ال ختتلفان من حيث تقومي واقع إمكانية ممارسة وتطبيق املعايري الدولية إلعـداد التقـارير   . داخل املنشآت الليبية
   ).2008العبادي و القشي (مع دراسة  وهذا ما يتوافق. املالية داخل املنشآت الليبية

 

 

 النتائج : أوالً
  -:، مت التوصل إىل ما يليخالل حتليل البيانات الواردة يف إستمارة اإلستبيان باستخدام حزمة األساليب اإلحصائية من
  ال ميكن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشاَت الليبية من وجهة نظر املراجعني بديوان احملاسبة مبنطقىت

 .طرابلس وبنغازى
 طبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشاَت الليبية من وجهة نظر احملاسبني و املراجعني القانونيني ال ميكن ت

 .مبكاتب ليبيا
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهيت نظر كال من جهيت الرقابة سواء احلكومية أو اخلاصة، من حيث مدى

 .الدولية إلعداد التقارير املالية داخل املنشآت الليبية إمكانية تطبيق و تبىن املعايري

  التوصيات : ثانياً
   -: ا يلىمب انالباحثاليت مت التوصل إليها ، يوصي  النتائجمن خالل 

 .إجراء حبوث علمية لدراسة أسباب ومعوقات تطبيق وتبىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية .1



  )ةليبياملنشأت الة داخل دراسة تطبيقي(مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  
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تتويل إصدار معايري إعداد تقارير مالية وطنية بالتعاون مع اجلهات ) احملاسبني واملراجعني الليبيني  نقابة(تشكيل أو تكليف هيئة  .2
نظراً ملا ميثله وجود مثل هذه املعايري من أمهية اتساق  -وذلك بعد وضع احللول املناسبة ملعوقات التطبيق  -ذات العالقة 

  . املمارسات احملاسبية يف ليبيا
ايري الدولية إلعداد التقارير املالية ضمن مفردات مواد قسم احملاسبة يف الكليات واملعاهد العليا وعدم إقتصار إدراج مادة املع .3

 . دراستها على الدراسات العليا
ربط الصلة بني املؤسسات العلمية و املنشاَت العامة يف ليبيا، وذلك بإقامة الندوات واحملاضرات املتخصصة يف مجيع فروع   .4

 .احملاسبة
القيام بدورات تدريبية للمحاسبني على مستوى املنشاَت العامة يف ليبيا حتت إشراف نقابة احملاسبني واملراجعني القانونيني يف  .5

 .ليبيا، وذلك لتبادل وجهات النظر يف كيفية إجياد احللول لبعض القضايا احملاسبية

 
  املراجع باللغة العربية:أوالً

تقييم اإلبالغ املايل و ممارسات اإلفصاح للشركات املدرجة يف سوق فلسطني ألوراق املالية على ) 2009(سف، أبوشربة توفيق حسن يو -1
 .أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية. ضوء املتطلبات القانونية احمللية ومعايري  احملاسبة الدولية و توقعات املستثمرين 

، "أثر تبىن وتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات األردنية على إستقطاب اإلستثمار االجنيب املباشر" نوانبع) 2009(قشي الدراسة   -2
 . مصر- ، القاهرة2، العدد 29الة العربية لإلدارة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، الد 

مدى مالئمة معايري احملاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملة يف األردن باملقارنة مع معايري احملاسبة " بعنوان) 2008(دراسة العبادي و القشي  -3
اجلزء الثاىن،  501-467، ص 71جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني، جامعة القاهرة، العدد ، "املالية االمريكية ومعايري احملاسبة الربيطانية

 .مصر-القاهرة
رسالة ماجستري ، . مدي التزام مؤسسة املدن الصناعية االردنية بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ) 2010(محيدان  مصطفي محيدان حسن، -4

 .جامعة  الشرق االوسط 
الدولية على أثر اإلفصاح بإستخدام مفهوم القيمة العادلة يف ضوء التغريات يف معايري اإلبالغ املايل ) 2008(معتز أمني عبد احلميد، السعيد  -5

 .أطروحة دكتوراه غري منشورة ، جامعة عمان العربية. اإلبالغ املايل يف شركات التأمني االردنية
  املواقع اإللكترونية:ثانياً

1. http://www.kantakji.com/fiqh/Accountancy.htm. 
2. http://www.jps-dir.com/  
3. http://alqashi.wordpress.com 
4. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm 
5. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm 
6. http://onlinelibrary.wiley.com 
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The impact of the application of financial accounting system on the quality of accounting 
information  -Case Study: Algerian joint stock companies (Province of Biskra)   -  

 
/

)*(&)**( 
 

  
 

  ،وتـم   تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على جودة المعلومات المحاسـبية
من أجل تحقيق ذلك قام الباحثان باختيار أفراد الدراسـة مـن   اختيار شركات المساهمة لوالية بسكرة كدراسة حالة، و

باالعتمـاد علـى   و  ا،مـدير  50والبالغ عـددهم ) رئيس مجلس اإلدارة، مدير عام، مدير تنفيذي، رئيس قسم(المدراء
  :خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها. لتحليل البيانات  وتفسيرها spssالبرنامج اإلحصائي 

إنتاج معلومـات   نظام المحاسبي المالي يحقق أثار ايجابية للشركات المساهمة محل الدراسة من خالل أن تطبيق -
  . محاسبية ذات جودة عالية

أن تطبيق نظام المحاسبي المالي يجعل من المعلومات المحاسبية لدى الشركات محل الدراسة ذات فعالية عاليـة   -
   .و قادرة على تحقيق أهدافها

   

 نظام المحاسبي المالي، جودة المعلومات المحاسبية، شركات المساهمةال. 
Abstract : The aim of this study was to investigate the impact of the application of the accounting 
system and the quality of financial accounting information, The companies were selected to 
contribute to the mandate of Biskra as a case study,   In order to achieve that, the researchers 
choose the members of the study of managers (Chairman of the Board, General Manager, 
Executive Director, Head), on the members of the study's 50 director) depending on the statistical 
program SPSS for data analysis and interpretation.The study concluded a set of results including: 

- That the application of financial accounting system achieves positive effects of joint stock 
companies under study through: Production accounting information quality 

- That the application of financial accounting system makes accounting information to the 
companies under study highly effective and able to achieve their goals,  
 
Keywords : Accounting financial system, the quality of accounting information, joint stock 
companies. 

 
 

 تعد املعلومات احملاسبية أحد املصادر األساسية اليت يعتمد عليها املستثمر احلايل واملرتقب لتقومي قدرة املنشأة على توليد التدفقات
تمـد  وتعترب املعلومات احملاسبية من أهم املصادر الـيت يع . النقدية املستقبلية، وحتديد العائد املطلوب الذي يتناسب مع هذا االستثمار

عليها املقرض يف تقومي قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماا يف تسديد األقساط املستحقة يف حينها، وحتديد العائـد املطلـوب الـذي    
والشك أن زيادة جودة املعلومات احملاسبية يزيد من فاعلية تقومي مستوى األداء واحلالـة  . يتناسب مع خماطر عدم الوفاء ذا االلتزام

للمنشآت االقتصادية وتقومي مراكزها املالية مما يساعد مستخدمي املعلومات احملاسبية على اختاذ قرارات اقتصادية وبدرجة كفاءة  املالية
  عالية 

 
___________________________________________ 
eMail :   (*) : bachir452003@gmail.com  &  (**): benaichi_ammar@yahoo.fr  



 – )والية بسكرة( دراسة حالة شركات املسامهة اجلزائرية –ايل على جودة املعلومات احملاسبية أثر تطبيق النظام احملاسيب امل 
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أدبيات احملاسبية جبودة املعلومات احملاسبية والعوامل املؤثرة على جودا وتطورها،  ومن ذلك دراسة العالقـة بـني   وقد اهتمت 
  .جودة املعلومات احملاسبية واألنظمة احملاسبية ومدى تطبيقها، والبيئة االستثمارية والتنظيمية للشركات املسامهة وخصائصها

  :يف السؤال الرئيسي التايل مشكلة الدراسةمماسيق ميكن  صياغة 
  ؟"كيف يؤثر اعتماد النظام احملاسيب املايل على جودة املعلومات احملاسبية يف شركات املسامهة اجلزائرية"

 التالية فرضيات الدراسةوملعاجلة  املشكلة املدكورة انفا ميكن صياغة  :فرضيات الدراسة:  
  ؛لشركات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسةاحملاسيب املايل حيقق أثار اجيابية ل نظامتطبيق  -
  ؛يؤثر تطبيق نظام احملاسيب املايل على جودة املعلومات احملاسبية للشركات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة -
 .راسةاملعلومات احملاسبية من قبل املديرين عند اختاذهم القرارات اإلدارية للشركات املسامهة اجلزائرية حمل الد استخداميتم  -

 البحث إىل حتقيق عدد من األهداف منها ىيسع :أهداف الدراسة:  
 ؛تسليط الضوء على بعض املفاهيم األساسية للبحث منها جودة املعلومات احملاسبية، النظام احملاسيب املايل -
 ؛سكرةالتعرف على مدى قناعة املدراء واملستخدمني جلودة املعلومات احملاسبية  يف شركات املسامهة بوالية ب -
بيان جناعة تطبيق النظام احملاسيب واملايل على جودة املعلومات احملاسبية  لألطراف ذات العالقة ومدى مسامهة هذه املعلومات   -

   .يف اختاذ قرارات سليمة
  اختاذ  تساهم هذه الدراسة يف توعية مستخدمي املعلومات احملاسبية حول أمهية جودة املعلومات احملاسبية يف :أمهية الدراسة

  . قرارام االستثمارية وتقليل املشاكل الناجتة عن اختاذ قرارات اليت تفتقر إىل املعلومات الدقيقة والصحيحة لتحديد البدائل
كما تظهر أمهية هذا البحث قي التعرف على مدى قناعة املستخدمني جلودة املعلومات احملاسبية لضمان إمكانية االستفادة منـها  

  . تياجات املطلوبةمبا يستجيب لالح
 مت اعتماد أسلوب  الوصفي التحليلي عند تناولنا للجانب النظري للموضوع يف حني مت استعمال أسلوب  :املنهج املستخدم

  . امليدانية الدراسةدراسة احلالة يف 
  :املوضوع سنتطرق اىل هذاوملعاجلة 

  ؛النظام احملاسيب املايل .1
  ؛جودة املعلومات احملاسبية .2
  ؛امليدانية دراسةال.3

  

 
I.مفهوم النظام احملاسيب املايل:  
معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف  احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين"
 1.  "وضعية خزينته يف اية السنة املاليةالوضعية املالية وممتلكات الكيان ، جناعته و صادقة عن صورةتعكس 

يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ومعايري حماسبة ، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على 
لة للفهم ، الداللـة، املصـداقية،   املعترف ا مثل حماسبة االلتزامات ، االستمرارية يف االستغالل ، القيم القاب  احملاسبيةأساس املبادئ 

  .القابلية للمقارنة ، التكلفة التارخيية، وأسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين
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احملاسيب للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبية وتأويلها واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكون هناك  اإلطاريشكل 
 .2ات غري معاجلة مبوجب تأويل أو معياربعض املعاجل

اإلطار احملاسيب للمحاسبة املالية مفاهيم لكل من األصول، اخلصوم املنتجات واألعباء وجمـال التطبيـق واملبـادئ     يتضمنكما 
  .واالتفاقيات احملاسبية، باإلضافة إىل أنواع الكشوف احملاسبية أو القوائم املالية وكيفية عرضها

II.من خالل النظام احملاسيب املايل جيب على املؤسسات واخلاضعني هلذا النظام مراعاة واحتـرام املبـادئ    :احملاسبة تنظيم مهنة
  :والقواعد التالية

  .احملاسبة ينبغي أن حيترم فيها مبادئ احليطة واحلذر، الدقة واملصداقية، والشفافية واإلفصاح -
  .املالية بالعملة الوطنية  احملاسبةمتسك  -
  .ينبغي أن تكون داخل كل مؤسسة دليل عمل للمراقبة واملراجعة الداخلية واخلارجية -
  .واخلصوم جيب أن ختضع للجرد الدائم على األقل مرة يف السنة األصولعناصر  -
  .حماسيب جيب أن خيضع ملبدأ القيد املزدوج تسجيلكل  -
  .وبة يف شكل يضمن املصداقيةكل تسجيل حماسيب جيب أن يتم انطالقا من وثائق مؤرخة  ومكت -
  .دليل أعمال اية الدورة جيب أن يكون موثق بصفة واضحة يف كل مؤسسة -
مع مراعاة األحكام اخلاصة بالكيانات  ودفتر جرد، جيب أن متسك دفاتر حماسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا كبريا، مؤسسةكل -
    .الصغرية
ويف حالة اسـتعمال دفـاتر   .واخلصوم واألموال اخلاصة واألعباء ومنتجات الكيانتسجل يف الدفتر اليومي حركات األصول  -

ااميع العامة الشهرية لكل دفتـر   (فان الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري  للكتابات الواردة يف الدفاتر املساعدة  مساعدة،
  .)مساعد
  ؛املعينة يتضمن الدفتر الكبري جمموع حركات احلسابات خالل الفترة -
  ؛اجلرد امليزانية وحساب النتائج اخلاصان بالكيان دفترتنقل يف  -
الدفاتر احملاسبية أو الدعلمات اليت تقوم مقامه ،وكذا الوثائق الثبوتية، ملدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ قفل كل سـنة   حتفظ -

  .مالية حماسبية
  .يومي ودفتر اجلرداحملكمة مقر الكيان ويؤشر على الدفتر ال رئيسيرقم  -
  .احملاسبية اليت يتم إعدادها والوثائق املتعلقة ا جيب أن حيتفظ ا ملدة عشر سنوات على األقل الدفاتركل -
الصغرية  حماسبة مبسطة تتضمن اإليرادات والنفقات اليومية وحتفظ ملدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إقفال   الكياناتمتسك  -

  .الدفاتر احملاسبية
  ينص النظام احملاسيب املايل على مسك احملاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم اآليل  -

  .جيب أن تليب كل حماسبة ممسوكة مبوجب نظام اإلعالم اآليل مقتضيات احلفظ والعرف واألمن واملصداقية واسترجاع املعطيات
  .ولة اخلزينة،جدول تغري األموال اخلاصة واملالحقاحملاسبية امليزانية،جدول حسابات النتائج،جدول سي الكشوفتشمل -
الكشوف احملاسبية  الوضعية املالية للكيان  وجنا عته وكل تغيري حيدث على احلالة املاليـة ، كمـا جيـب أن     تعرضجيب أن  -

  .)املؤسسة(تعكس هذه الكشوف  كل املعامالت واألحداث املتعلقة بنشاط الكيان
  .إشراف املسؤلني  خالل مدة ال تتجاوز  األربعة أشهر من تاريخ اإلقفالاملالية حتت  الكشوفتضبط  -
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  .كما جيب أن تتوفر يف الكشوف احملاسبية معلومات تسمح بإجراء مقارنة  مع الدورة احملاسبية السابقة -
سبية وغري ذلـك  املالحق إيضاحات يف شكل مقارنة وصفية عددية، وتشمل كل التعديالت يف الطرائق احملا تتضمنجيب أن  -

  .من التوضيحات واليت من خالهلا ميكن قراءة القوائم املالية بشكل يسمح مبقارنة دورة حماسبية بأخرى
  .مؤسسات فرعية جيب أن تنشر الكشوف احملاسبية املدجمة للمؤسسة األم ككل سنويا هلاكل مؤسسة  -
ظيم  جديد أو إذا كان يهدف إىل حتسـني  نوعيـة الكشـوفات    يف الطرق احملاسبية إال إذا فرض يف إطار تن تغيرييتم أي  ال -

  .3املالية
III .أهداف تطبيق النظام احملاسيب املايل:  
  :احملاسيب املايل إىل النظاميهدف     
 .احملاسيب اجلزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية النظامترقية  -
 .سبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية واملؤسسات األجنبيةاملعامالت املالية واحملا خمتلفتسهيل  -
 .حتقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات علىالعمل  -
 .احملاسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع خمتلف الكيانات األجنبية القوائمجعل  -
 .املؤسسات على املستويني الوطين والدويل املؤسسة لنفسها عرب الزمن وبني مقارنةقابلية  -
املساعدة على منو املرد ودية للمؤسسات من خالل متكينها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية واحملاسبية اليت تشترط نوعيـة   -

 .وكفاءة التسيري
 .هلمصحيحة وكافية،موثوق ا وشفافة تشجع املستثمرين وتسمح هلم مبتابعة أموا معلوماتإعطاء  -
بالتسجيل بطريقة موثوق ا وشاملة جمموع تعامالت املؤسسة مبا يسمح بإعـداد التصـاريح اجلبايـة مبوضـوعية      السماح -

 .ومصداقية
 .الشركات متعددة اجلنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوملة اإلجراءات احملاسبة للعديد من الدول استفادة -
 يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجودة واليت تسمح بأقل التكاليف من تسجيل البيانات احملاسبية وإعداد النظام احملاسيب املايل -

 .القوائم املالية وعرض وثائق التسيري حسب النشاط
 .السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق -
  ية عن املؤسسة؛صادقة عن الوضعية املالية و األداء و تغريات الوضعية املال صورةإعطاء  -
  يتها؛فو شفا احلسابات بكل ضمان للمسريين و املسامهني اآلخرين حول مصداقيتها و شرعيتـها مبراقبةيسمح  -
  أحسن الختاذ القرارات و تسيري املخاطر لكل الفاعلني يف السوق؛ فهميساعد يف  -
ى املستوى الوطين من خالل معلومـات تتسـم   يساعد يف إعداد اإلحصائيات و احلسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات عل -

  باملوضوعية و املصداقية؛
  4املتعددة اجلنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوملة اإلجراءات احملاسبية للعديد من الدول الشركاتاستفادة  -  
VI.مهية النظام احملاسيب املايل  أ  

  : احملاسيب املايل  فيما يلي النظامتكمن أمهية 
  .مالية مفصلة و دقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة معلومةيسمح بتوفري  -
املبادئ احملاسبية الواجب مراعاا عند التسجيل احملاسيب و التقييم و كدا إعداد القوائم املالية، مما يقلص من حـاالت   توضيح -

  التالعبات 
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  .ة، كما أنه يسمح بإجراء املقارنةة و املستقبليالحتياجات املستثمرين احلالي يستجيب -
، و حتسـني اتصـاهلا مـع    ختاذ القراريساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس ال -
  . املهتمة باملعلومة املالية  األطرافخمتلف 
  .التنافسية للمؤسسةو يدعم القدرة يف التكاليف مما يشجع االستثمار  بالتحكميسمح  -
  .مراقبة احلسابات اليت ترتكز على مبادئ حمددة بوضوح  عمليةيسهل  - 
  .ته الحتياجات املستثمرين األجانباألجنيب املباشر نظرا الستجاب االستثماريشجع  -
س الثقـة يف الوضـعية املاليـة    تطبيق املعايري احملاسبية الدولية املتعامل ا دوليا ، مما يدعم شفافية احلسابات ، و تكرييضمن  -

  .للمؤسسة 
  .لنظام احملاسيب املايل املطبق يف اجلزائر مع األنظمة احملاسبية العامليةانسجام ا -
  .القروض من طرف البنوك من خالل توفري وضعية مالية وافية من قبل املؤسسة تسيريحتسني  -
فس القطاع ، سواء داخل الوطن أو خارجه أي مع الـدول الـيت   القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى لن مبقارنةيسمح  -

  .تطبق املعايري احملاسبية الدولية
  .يؤدي إىل زيادة ثقة املسامهني حبيث يسمح هلم مبتابعة أمواهلم يف املؤسسة -
  .الصغرية بتطبيق حماسبة مالية مبسطة للمؤسساتيسمح  -
سسة باإلضافة إىل التكلفة التارخيية املعتمدة يف املخطط احملاسـيب الـوطين، ممـا    القيمة العادلة يف تقييم أصول املؤ علىيعتمد  -

  .يسمح بتوفري معلومات مالية تعكس الواقع
وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة، تتمثل يف قائميت سيولة اخلزينة و تغري  صورةتقدمي  -

  .5إىل جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة األموال اخلاصة، باإلضافة
V. املبادئ والقواعد احملاسبية:  
املالية بافتراض أن املؤسسة مستمرة وستبقى كذلك يف املستقبل املنظـور، وعليـه    جيرى إعداد القوائم :النشاطاستمرارية  -
إن وجدت هذه احلاجـة فيجـب    كل هام، ولكنانه ليس لدى املنشاة النية أو احلاجة للتصفية أو لتقليص حجم أعماهلا بش يفترض

 يتم االعتـراف   .حىت حتقق القوائم املالية أهدافها فإا تعد طبقا ملبدأ االستحقاق :)حماسبة االلتزام(حماسبة الدورة - .اإلفصاح عنها
 الـدورة  القوائم املالية اليت ختصـها  واإلبالغ عنها يف باآلثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها ويتم إثباا بالدفاتر احملاسبية

 مبدأ احليطة واحلـذر  - النسق واستمرارية الطرق مبدأ الثبات وإتباع -قاعدة الوحدة النقدية  -استقاللية الدورات - .احملاسبية
  6الصورة الصادقة -التكلفة التارخيية مبدأ -مبدأ عدم املقاصة

  

 
I.هي كل املعلومات الكمية وغري الكمية اليت ختص األحداث االقتصادية، والـيت تـتم معاجلتـها    :لومات احملاسبيةتعريف املع

والتقرير عنها بواسطة نظم املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية املقدمة للجهات اخلارجية ويف خطط التشغيل والتقـارير املسـتخدمة   
  7يات التشغيلية اليت جترى على البيانات احملاسبية مبا حيقق الفائدة من مستخدميهداخليا، وبذلك فهي متثل ناتج العمل

II.أمهية املعلومات احملاسبية:  
أصبحت املعلومات بالنسبة للمنظمات األعمال املعاصرة والناجحة مبثابة القاعدة األساسية اليت تعتمد عليها، ملمارسة أعماهلا يف 

  .8عقدة، اليت حتيط باملنظمة حاليا ومستقبال، ومتثل املعلومات األساس املنطقي لعملية اختاذ القراراتظل بيئة األعمال املتغرية وامل
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تنشا احلاجة إىل املعلومات احملاسبية من نقص املعرفة، وبذلك فان اهلدف من توفري وتقدمي املعلومات احملاسبية يف ختفيف حالـة  
يما متخذي القرارات، وكذلك إلمدادهم مبزيد من املعرفة، حيث أن وفرة املعلومات القلق اليت تنتاب مستخدمي تلك املعلومات الس

الضرورية إما تؤدي إىل زيادة املعرفة املسبقة ملا سيحدث مستقبال، أو تقليل حجم التباين يف اخليارات، وذلك عندما  يستخدم متخذو 
  .9ملتاحةالقرارات تلك املعلومات كنسب احتمالية لالختيار بني البدائل ا

وعدم توفر املعلومات الكافية والصحيحة اليت يعتمد عليها يعترب من أهم أسباب فشل الكثري من القرارات اإلدارية و القصور يف 
املوازنات التخطيطية ويف الرقابة وتقييم األداء ، وحتتاج اإلدارة يف كل أوجه نشاطها إىل املعلومات، حيث يطلب صناع  القرار علـى  

ستويام  التنظيمية معلومات صحيحة  وحديثة  تساعدهم  يف عملية اختاذ القرارات وتنظيم األنشطة وختطيطها والرقابـة  اختالف م
  10على التنفيذ وغريها من ااالت، وهناك نقطة توازن بني فعالية صنع القرار وكمية املعلومات اليت جيب توفره

III . احملاسبية املعلوماتمفهوم جودة 
دة املعلومات احملاسبية بأنه تلك اخلصائص الرئيسة اليت جيب أن تتسم ا املعلومات احملاسبية املفيـدة، وتعـد هـذه    مفهوم جو

  11اخلصائص مفيدة للمسئولني عن أعداد التقارير املالية يف تقييم نوعية املعلومات اليت تتضمن تطبيق الطرق واألساليب احملاسبية
يف اخلصائص اليت جيب أن تتميز ا املعلومات احملاسبية أو القواعد الواجب اعتمادها من أجـل   تتمثل جودة املعلومات احملاسبية

حبيث يؤدي حتديد مجلة اخلصائص املتعلقة باملعلومات احملاسبية إىل مساعدة القـائمني علـى   . تقييم مستوى جودة املعلومات احملاسبية
  .إعداد القوائم املالية يف تقييم املعلومات احملاسبية وضع املعايري احملاسبية، كما تساعد املسؤولني عند

VI.اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  
احملاسبية جمموعة من اخلصائص منها املالئمة و املوثوقية حىت ميكن استخدام املعلومات بطريقة فعالة،  املعلوماتجيب أن يتوافر يف 

  12تني الرئسيتني السابقتني تكون غري مفيدة بالنسبة ملستخدميها الرئسينيفاذا فقدت املعلومات احملاسبية أي من اخلاصي
VI.1.م احلالية  تعترب :املالئمةاملعلومات مالئمة إذا كانت تساعد متخذ القرار على تقييم البدائل املتاحة من االحتفاظ بعالقا

  .خرى اليت تتسم ا املعلومات املفيدةجديدة معها مع توافر اخلصائص األ عالقاتمع الوحدة احملاسبية أو تكوين 
VI.2. مفيدة جيب أن تكون على درجة عالية من الثقة حبيث تعرب بصدق وعدالة عن األحداث  املعلومةحىت تكون  :املوثوقية

األساليب  كذلك قابلية املعلومة للمراجعة والتحقيق حبيث يتوصل أكثر من شخص لنفس النتائج عند استخدام نفس. والعمليات املالية
  .اخلاصة بعملية القياس واإلفصاح

VI.3.أن املعلومة جيب أن تتصف باحليادية حبيث ال تتحيز إىل نتائج حمددة مسـبقا أو نتـائج    الباحثانيرى  :حيدة املعلومات
ودعا إىل عدم تعمد إدارة املنشأة املغاالة يف أساليب القياس اليت تتطلب االلتجاء إىل التقـدير  . خلدمة طرف على حساب طرف آخر

  ).2007, ، مفاهيم احملاسبة املالية321و  320فقرة (بغية التوصل إىل نتائج ترغب اإلدارة التوصل إليها 
VI.4.ويؤكد الباحثان أن من خصائص املعلومات احملاسبية متكني مستخدمي املعلومات احملاسبية على  :قابلية املعلومة للمقارنة

ع أداء املنشآت األخـرى،  خمتلفة، وكذلك التعرف على أوجه التشابه واالختالف بني أدائها م ماليةاملقارنة بني أداء املنشأة يف فترات 
وإلمكانية املقارنة جيب احتواء البنود املتعددة اليت مت جتميعها يف بند واحد على نفس البنود يف مقدار واحد عند عـرض النتـائج يف   

  .القوائم املالية، واستخدام وحدة نقد متجانسة، واستخدام مناذج متشاة لعرض املعلومات احملاسبية
VI.5.ويقصد بالتوقيت املالئم أن تكون املعلومات احملاسبية متاحة عندما حيتاج مستخدمو املعلومات احملاسبية  :ئمالتوقيت املال

  .إىل اختاذ قرار، ألن هذه املعلومات تفقد قيمتها إذا مل تكن متاحة عندما تدعو احلاجة إليها
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I.منهجية الدراسة امليدانية: 
I.1. قام الباحثان بإعداد استبانه ملعرفة أثر تطبيق النظام احملاسيب واملايل على جودة املعلومات احملاسـبية   :مجع املعلوماتأدوات

أمهية تطبيق ). حمور(بسكرة تكونت األداة من جمموعة من حماور الدراسة وعدد فقرات كل جمال لواليةدراسة حالة شركات املسامهة 
، استخدام املعلومات احملاسـبية يف  فقرة 11، تأثري تطبيق النظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية فقرات 09النظام احملاسيب املايل 

  اخلماسي يف مجيع أسئلة االستبيان likertكما مت استخدام مقياس ليكرت  فقرة 28، اموع الكليفقرات 08اختاذ القرارات
I.2.صدق وثبات االستبيان: 
من صدق األداة من خالل عرض  االستبانة على جمموعة من األساتذة متخصصني يف احملاسـبة   التحققمت  :نصدق االستبيا -

وهلم خربة طويلة يف هذا اال من جامعات جزائرية، وطلب منهم  إبداء الرأي حول فقرات  االستبانة وذلك حبذف وتعديل واقتراح 
  .ناء على مالحظات األساتذة مت تعديل أداة الدراسةملوضوع الدراسة، وب األداةفقرات جديدة ومناسبة 

من اجل استخدام معامل ثبات لألداة مت استخدام معامل كرونباخ الفا من اجل حتديد االتسـاق الـداخلي    :ثبات االستبيان -
، 0.666علومـات احملاسـبية   ، تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل علـى امل 0.765املايل  احملاسيبأمهية تطبيق نظام : لفقرات االستبانة

،  وتشري القيم الواردة أن األداة تتمتع بدرجـة ثبـات   0.805اموع الكلي 0.765استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات
  مناسبة وتفي بأغراض هذه الدراسة

I.3.مت اخذ عينة عشوائية متكونـة مـن    جمتمع الدراسة من األفراد العاملني بشركات املسامهة يتكون: جمتمع الدراسة وعينتها
حيث يبلغ عدد شركات املسامهة اليت أجريت ا الدراسة بواليـة  )رئيس جملس اإلدارة، مدير عام، مدير تنفيذي، رئيس قسم(املدراء

 مديرا، ومت توزيع االستبانة علـى شـركات املسـامهة، ومت    50شركة مت استخدام أسلوب املسح الشامل وبلغ عددها  13بسكرة 
  استبانة 40استرداد منها 

I.4.بعد مجع البيانات وترميزها بالطرق اإلحصائية املناسبة، وذلك باسـتخدام برنـامج الـرزم    : أساليب التحليل اإلحصائي
، فقد استخدم الباحث التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة، ومعامـل االرتبـاط    spssاإلحصائية

  One  Semple T-test) (للعينة الواحدة     tاختبار  مت استخدام.  ن ومعادلة كرونباخ ألفابريسو
II. حتليل نتائج الدراسة واختبار الفروض:  

       II. 1. وصف خصائص عينات الدراسة: 
  خصائص عينة الدراسة): 01(اجلدول رقم

 %النسبة العدد املتغري

 اجلنس
 87.5 35 ذكر
 12.5 05 أنثى

 100 40 اموع

  السن

 

25-30 05 12.5 
30-35 25 62.5 

 25 10 فما فوق-35

 100 40 اموع

  12.5  05  رئيس جملس اإلدارة  املستوى الوظيفي
  12.5  05  مدير عام
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  25  10  املدير التنفيذي
  50  20  رئيس قسم
  100  40  اموع

 املستوى التعليمي

  05  02  متوسط
 37.5 15 ثانوي
 57.5 23 جامعي

 100 40 اموع

 مدة اخلدمة

 00 00 سنوات  5اقل من
  25 10 سنوات10- 5من 

 50 20 سنة15-من10
 25 10 من  فأكثر15

 100 40 اموع

  SPSSاجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

، أن اغلـب أفـراد   %87.5بنسبة  35العينة هم من الذكور والبالغ عددهمأن أغلبية أفراد : من اجلدول أعاله نالحظ ما يلي
، أن اغلب أفراد العينة تزيد مـدة خدمتـهم   %50سنة، يالحظ أن اغلب أفراد العينة هم جامعيني بنسبة 30العينة يزيد سنهم عن 

، مدير %12.5مدير عام بنسبة% 12.5رئيس جملس اإلدارة بنسبة: سنة، أما املستوى الوظيفي فهو موزع كالتايل 15باملؤسسة عن
  % 50، رئيس قسم بنسبة%25تنفيذي بنسبة

II. 2 .حتليل نتائج الدراسة:  
بغية اإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث مت استخدام مقاييس اإلحصاء الوصـفي وذلـك    االستمارةسوف نقوم بتحليل حماور 

إلجابات أفراد عينـة ا الدراسـة عـن عبـارات     ) ياس ليكرت اخلماسيعلى مق(املعياري  واالحنرافاعتمادا على املتوسط احلسايب 
أمهية تطبيق النظام احملاسيب املايل، تأثري تطبيق النظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية، استخدام (االستمارة املتعلقة باحملاور الدراسة

أقـل مـن    -1(ملتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني عن كل عبارة من ، وقد تقرر أن يكون ا)تالقرارااملعلومات احملاسبية يف اختاذ 
داال على ) 5-3.5(، ومن "متوسط"داال على مستوى ) 3.5أقل من  -2.5(من القبول، ومن " منخفض"داال على مستوى ) 2.5

 "مرتفع"مستوى 
II. 2 .1. أمهية تطبيق نظام احملاسيب املايل  

  )أمهية تطبيق نظام احملاسيب املايل(حتليل فقرات احملور األول): 02(اجلدول رقم                       
  مستوى
 القبول

  األمهية
  النسبية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

يعمل تطبيق نظام ) أمهية تطبيق نظام احملاسيب املايل(احملور األول 
 :احملاسيب املايل على

 م.ر

 01 ثمرين من خالل توفري معلومات مالية أكثر شفافيةتلبية حاجيات املست 04.60 00.95 02 مرتفع

 04.00 0.98 06 مرتفع
تقدمي صورة وافية عن الوضعية املالية للشركة من خالل استحداث قوائم 

 مالية جديدة
02 

 03 يسمح مبقارنة القوائم املالية للشركة مع شركات أخرى لنفس القطاع 03.60 0.91 09 مرتفع

 03.75 0.96 07 مرتفع
انسجام النظام احملاسيب املايل املطبق يف اجلزائر مع األنظمة احملاسبية 

 .العاملية 
04 

 05 يسهل عملية مراقبة احلسابات اليت ترتكز على مبادئ حمددة بوضوح 03.65 0.94 08 مرتفع
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 06 االستجابة الحتياجات املستثمرين احلالية و املستقبلية 04.30 0.87 04 مرتفع
 07 إيصال املعلومات ملختلف األطراف املهتمة باملعلومات املالية 04.50 0.90 03 مرتفع
 08  إنتاج معلومات حماسبية ذات جودة عالية 04.70 0.97 01 مرتفع
 09  زيادة ثقة املسامهني من خالل متابعة أمواهلم يف الشركة 04.20 0.91 05 مرتفع
 جمموع فقرات احملور األول 03.7 0.98  / مرتفع

  SPSSاجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :صدرامل

حمل الدراسة جاءت مرتفعـة وفقـا   من قبل شركات مسامهة  أمهية تطبيق نظام احملاسيب املايل من خالل هذا اجلدول يتضح أن
بـاحنراف معيـاري   ) 03.7(يل بشكل عام عن حمور أمهية تطبيق نظام احملاسيب املا املبحوثني إجاباتملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط 

، و احنرافها املعياري مـا  )4.70-03.60(تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات هذا املقياس ما بني ، وقد)0.98(
 مما يدل على أمهية تطبيق نظـام  0.97باحنراف معياري 04.70، إذ بلغ  منةوكان أعلى متوسط للفقرة الثا). 0.98-0.87(بني 

فتشكل اقل الثالثة أما الفقرة . إنتاج معلومات حماسبية ذات جودة عاليةتكمن يف حمل الدراسة من قبل شركات مسامهة  احملاسيب املايل
 قارنـة م جراءا شركات مسامهة  إدارةمما حيتم على  0.91باحنراف معياري 03.60احلسايب متوسطهاإذ بلغ . قبول ضمن هذا احملور

  .شركات أخرى لنفس القطاعالقوائم املالية لع املالية م لقوائمها
II. 2 .2. تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية:  

  )تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية(حتليل فقرات احملور الثاين ):  03(اجلدول رقم                 
  مستوى
 القبول

  األمهية
  يةالنسب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  )تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية(احملور الثاين 
 :تطبيق نظام احملاسيب املايل جيعل من 

 م.ر

 10 املعلومات احملاسبية لدى الشركة تتميز باملوضوعية وعدم التحيز 03.45 0.69 10 مرتفع
 11 املعلومات احملاسبية لدى الشركة تتميز بدرجة الدقة 03.80 0.61 09 مرتفع
 12 املعلومات احملاسبية لدى الشركة تتميز بدرجة من الوضوح 03.50 0.65 11 مرتفع
 13 املعلومات احملاسبية لدى الشركة تتميز بدرجة من الثقة 03.88 0.79 08 مرتفع
 14 تتميز بدرجة من املالئمة املعلومات احملاسبية لدى الشركة 03.90 0.69 07 مرتفع
 15 املعلومات احملاسبية  لدى الشركة متتاز باملرونة 03.98 0.78 05 مرتفع
 16 املعلومات احملاسبية  لدى الشركة متتاز باملصداقية 04.00 0.65 04 مرتفع
 17 املعلومات احملاسبية  لدى الشركة متتاز بقابلية للقياس 04.08 0.67 03 مرتفع
 18 املعلومات احملاسبية  لدى الشركة قابلة للتنبؤ 04.10 0.72 02 مرتفع
 19  املعلومات احملاسبية  لدى الشركة ذات فعالية عالية قادرة على حتقيق أهدافها 04.15 0.71 01 مرتفع
 20  املعلومات احملاسبية  تصل لألشخاص ذوي العالقة يف الوقت املناسب 03.95 0.70 06 مرتفع

 جمموع فقرات احملور الثاين 03.89 0.69 /  مرتفع
  SPSSاجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

حمل الدراسـة  من قبل شركات مسامهة  تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية من خالل هذا اجلدول يتضح أن
حمور تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية  عن غ متوسط إجابات املبحوثنيجاءت مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بل

تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات هذا املقيـاس مـا    ، وقد)0.69(باحنراف معياري ) 03.89(املايل بشكل عام 
 04.15، إذ بلـغ   التاسعة عشـر وكان أعلى متوسط للفقرة . )0.79-0.61(، و احنرافها املعياري ما بني )4.15-03.50(بني
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حمل الدراسة ذات فعالية عالية قـادرة علـى حتقيـق    شركات مسامهة مما يدل على املعلومات احملاسبية  لدى  0.71باحنراف معياري
مما حيتم  0.65باحنراف معياري 03.50إذ بلغ متوسطها احلسايب. فتشكل اقل قبول ضمن هذا احملورالثانية عشر أما الفقرة . أهدافها

   .املعلومات احملاسبية تتميز بدرجة من الوضوحشركات مسامهة تقدمي  إدارةعلى 
II. 2 .3.استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات:  

  )استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات(حتليل فقرات احملور الثالث ): 04(اجلدول رقم
  مستوى

 قبولال
  األمهية
  النسبية

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  )استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات(احملور الثالث 
 :تستخدم املعلومات احملاسبية يف الشركة يف

 م.ر

 21 تقييم أداء األقسام والفروع 04.01 01.10 07 مرتفع
 22 التمويل واالقتراض اختاذ القرار يف جمال 04.18 01.12 01 مرتفع
 23 حتديد  تكاليف و أسعار املنتجات 04.08 01.11 04 مرتفع
 24 اختاذ القرارات التوسعية الرأمسالية 04.06 01.13 05 مرتفع
 25 اختاذ القرارات التنفيذية 04.17 01.01 02 مرتفع
 26 توجيه قرارات االستثمار 04.00 01.14 08 مرتفع
 27 يف عملية التخطيط 04.05 01.11 06 مرتفع
 28  عملية الرقابة 04.10 01.01 03 مرتفع

 جمموع فقرات احملور الثالث 08.04 01.15  / مرتفع
  SPSSاجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

حمل الدراسة  جـاءت  ركات مسامهة من قبل ش يف اختاذ القرارات احملاسبيةاستخدام املعلومات  من خالل هذا اجلدول يتضح أن
بشكل عـام   عن حمور استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجابات املبحوثني

-04.00(تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات هذا املقياس ما بـني  ، وقد)01.15(باحنراف معياري ) 04.08(
بـاحنراف   04.18، إذ بلغ نية والعشرونوكان أعلى متوسط للفقرة الثا). 01.01-01.14(، و احنرافها املعياري ما بني )4.18
املعلومات احملاسبية يف اختـاذ القـرار يف جمـال التمويـل      تستخدمحمل الدراسة أن شركات مسامهة مما يدل على  01.12معياري

بـاحنراف   04.00إذ بلـغ متوسـطها احلسـايب   . فتشكل اقل قبول ضمن هذا احملـور  ونعشروالالسادسة أما الفقرة . واالقتراض
  .توجيه قرارات االستثمار يفاستخدام املعلومات احملاسبية شركات مسامهة  إدارةمما حيتم على  01.14معياري

III. اختبار الفروض:  
حيث متثل قاعـدة   One  Semple T-test) ( للعينة الواحدة )ت ( جل اختبار فرضيات الدراسة استخدمنا اختبارأمن 

  :فيمايلي الدراسةالقرار لقبول او رفض فرضيات 
فإننـا   0.05، ومستوى معنوية أقل أو يسـاوي 1.68واليت تساوي اجلدولية Tقيمة  من  أكرب احملسوبة Tقيمة  اذا كانت -
  .ل الفرضية البديلةبقنالفرضية العدمية و نرفض 
فاننا نقبل  0.05، ومستوى معنوية أكرب أو يساوي1.68واليت تساوي اجلدولية Tقيمة  أقل من  وبةاحملس Tقيمة  اذا كانت -

  .الفرضية البديلة نرفضالفرضية العدمية و 
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  نتائج اختبار الفرضيات): 05(اجلدول رقم
  مستوى داللة  اجلدولية T قيمة  احملسوبة Tقيمة   املتغري

  26.54 أمهية تطبيق نظام احملاسيب املايل
1.68  

0.000  
 0.000  28.18  تأثري تطبيق نظام احملاسيب املايل على املعلومات احملاسبية

 0.000  27.34  استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات

  SPSSاجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

اجلدوليـة الـيت    Tاكرب من قيمـة   )26.54،28.18،27.34(ميع  احملاوراحملسوبة جل Tنالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة 
  0.05و هي أقل من  0.000وكذلك مستوى معنوية يساوي  1.68تساوي 

مما يعين رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة، أي أن تطبيق نظام احملاسيب املايل حيقق أثار اجيابية للشركات املسامهة حمل 
ما يؤثر تطبيق نظام احملاسيب املايل على جودة املعلومات احملاسبية للشركات املسامهة حمل الدراسة، كما تستخدم املعلومات الدراسة، ك

   احملاسبية  يف اختاذ القرارات
 

 

  :مت التوصل إىل النتائج التالية سبقمن خالل ما  :نتائج الدراسة
  :ر اجيابية للشركات املسامهة حمل الدراسة من خاللأن تطبيق نظام احملاسيب املايل حيقق أثا -
  إنتاج معلومات حماسبية ذات جودة عالية  
  تلبية حاجيات املستثمرين من خالل توفري معلومات مالية أكثر شفافية  
  إيصال املعلومات ملختلف األطراف املهتمة باملعلومات املالية  
 قبلية االستجابة الحتياجات املستثمرين احلالية و املست  
  زيادة ثقة املسامهني من خالل متابعة أمواهلم يف الشركة  
جيعل من املعلومات احملاسبية لدى الشركات حمل الدراسة ذات فعالية عالية و قادرة على حتقيـق   املايلأن تطبيق نظام احملاسيب  -

  باملرونة أهدافها، و قابلة للتنبؤ، و متتاز بقابلية للقياس، و متتاز باملصداقية، و متتاز
، يف اختاذ القرار يف جمال التمويل واالقتراض: من قبل مدراء شركات املسامهة يف القرارات التالية احملاسبيةتستخدم املعلومات  -

  يف عملية الرقابة ، يف اختاذ القرارات التنفيذية
  :ما يليالدراسة وقف الباحثان على بعض التوصيات نذكر منها  نتائجمن خالل  :توصيات الدراسة

مقارنات لقوائمها املالية مع القوائم املالية لشركات أخرى يف نفس اـال باسـتمرار الن    بإجراءأن تقوم شركات املسامهة  -
  .ذلك يعطي تقييم أفضل لوضع الشركة

  .الوضوحمعلومات احملاسبية ذات درجة عالية من املوضوعية وعدم التحيز والدقة و بتقدميضرورة قيام شركات املسامهة -
  بنشر املعلومات احملاسبية يف الوقت احملدد املسامهةضرورة التزام شركات  -
  اليت حتتاجها كل فئة إدارية ومراعاة اختالف الفئات املستخدمة للمعلومات املعلومات طبيعةضرورة التعرف على -
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The Effect of Conservatism on Financial Information Quality under IFRS 
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 مبدأ التحفظ على جودة المعلومة المالية في ظل تطبيق معـايير المحاسـبة   تأثير درجة هذه المداخلة  بحثت
سيتم توضيح مفهوم هذا المبدأ و تأثيره على جودة المعلومة المالية، ثم التطرق لكيفية تطبيقـه علـى    و عليه .الدولية

تي يتضمنها و التـي  و أهم المفاهيم ال ار التصوريــإلطل مــن خالل التعرضمستوى معايير المحاسبة الدولية، 
من خالل دراسة ثالث حـاالت موجـودة    من جهة أخرى، و ذلك محتوى المعاييرمن جهة و ل التحفظمبدأ تؤثر على 

عقـود اإلنشـاء   ، )IAS 38(، مصاريف التطوير )IAS 12(ترحيل الخسائر الضريبية : ثالث معايير مختلفة ضمن
)IAS 11(. و في سعيها لتوفير معلومات مالية ذات جودة عاليـة  ،ة الدوليةو قد تم التوصل إلى أن معايير المحاسب، 

أداء المؤسسة و مركزها المالي نتيجة تخفيضه فـي قيمـة    ابتعدت عن مبدأ التحفظ باعتباره يؤدي لنتائج مضللة عن
   .والمصاريف بشكل مبالغ فيه األصول و اإليرادات و رفعه قيمة الخصوم

   

 حاسبة الدولية، مبدأ التحفظ، جودة المعلومة الماليةمعايير الم. 
Abstract : The communication investigates how the conservatism principle affects the financial 
information quality under IFRS. Therefore the conservatism principle will be defined and its effect 
on financial information quality will be determined, then its application under IFRS will be 
examined by studying, IFRS framework and the main notions it contains that affect conservatism 
and the content of IFRS themselves by examining three cases related to three different standards:  
loss carryforwards (IAS 12), development costs (IAS 38) and construction contracts (IAS 11). The 
results show that IFRS, and in order to improve financial information quality, reserve a modest 
place to conservatism considering it guiding to misleading results on the financial situation of the 
company and its performance.  
 
Keywords :. International Accounting Standards, Conservatism, Financial Information Quality. 

 
 

وساد االعتقاد بأن تطبيقها كفيل بتوفري معلومات مالية ذات  لقد القت معايري احملاسبة الدولية قبوال واسعا على املستوى الدويل
مما عزز هذا الطرح تبين هذه املعايري للنموذج األجنلوسكسوين الذي يويل أمهية كبرية ملعيار منفعة املعلومات ألغـراض   جودة عالية، و

حدد اخلصائص النوعية اليت جيـب أن   1989دولية سنة اختاذ القرار، و قد جتسد هذا التوجه يف وضع إطار مفاهيمي ملعايري  احملاسبة ال
أجل العمل علـى   إىل تفاهم من  FASB2 و 1IASBتوصل كل من  2002تتمتع ا املعلومات الواردة يف القوائم املالية، و يف سنة 

مت االتفاق على إعداد إطـار  إصدار جمموعة واحدة من املعايري ذات اجلودة العالية ميكن تطبيقها يف كل دول العامل، و من أجل ذلك 
  .مفاهيمي مشترك يتضمن أهداف القوائم املالية و كذا اخلصائص النوعية الواجب توفرها يف هذه القوائم

 "إطـار مفـاهيمي حمسـن للتقريـر املـايل     "مذكرة إيضـاح بعنـوان     FASBوIASB كل من  أصدر 2008و يف ماي 
AnImproved Conceptual Framework for Financial Reporting ."  يشكل هذا اإلطار أسس للمعايري احملاسبية الـيت

  و قد جاء يف هذا اإلطار املفاهيمي أن االلتزام باألهداف و اخلصائص النوعية الواردة فيه سيقود إىل معايري. سيتم إصدارها مستقبال
___________________________________________ 
eMail :   (*) : badissifahima@yahoo.fr  &  (**): bouldjenibadel@gmail.com  
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، و حسب هذا اإلطار املفاهيمي فإن 3ذات جودة عالية، مما سيؤدي بدوره لتحسني جودة املعلومة املالية املستخدمة يف اختاذ القرار 
و قد أدى انتشار استعمال املعايري احملاسبية الدولية إىل تغري . سي للقوائم املاليةتوفري معلومات نافعة الختاذ القرار هو اهلدف األسا

ظل  و املمارسني ملبدأ التحفظ، فبعدما كان من بني أهم املبادئ املتبعة يف إعداد القوائم املالية خاصة يف جذري لنظرة األكادمييني 
 عة هذا املبدأ و درجة اللجوء إليه، حيث مت التخلي عنه يف اإلطار املفاهيميالنموذج األورويب، جاءت هذه املعايري  بتصور جديد لطبي

و اعترب خاصية غري مرغوبة، لكن العمل به مازال مستمرا على مستوى املعايري احملاسبية  FASBو  IASB املشترك بني  اجلديد
  : تساؤل التايلاإلجابة على الالورقة البحثية، من خالل هذه  ،   وسنحاولو عليه   .الدولية

  ة الدولية؟بالتحفظ على جودة املعلومة املالية يف ظل معايري احملاسمبدأ ما مدى تأثري 
  :اإلجابة على هذا التساؤل مت تقسيم الورقة إىل قسمني بغرضو 

 .مبدأ التحفظ أو احليطة و احلذر .1
  .مبدأ التحفظ يف ظل معايري احملاسبة الدولية .2
 

 
حيظى القياس احملاسيب وفق سياسة التحفظ مبوقع هام ضمن اإلطار التقليدي إلعداد القوائم املالية، و ينعكس أثر هذه السياسـة  

التطبيقات احملاسبية بصورة واضحة، لدرجة أن العديد من احملاسبني  على املستوى العملـي و األكـادميي يسـمون     منعلى العديد 
، و رغم انتشار استعمال هذا املبدأ  على نطاق واسع، إال أن تأثريه على القوائم املاليـة  "مبدأ التحفظ"و احلذر بـ  التحفظ أو احليطة
  .مازال حمل جدل

I.  تعريف مبدأ التحفظ  
 يعترب التحفظ من املفاهيم املثري للجدل يف احملاسبة، حيث أن القليل من املنظرين يقبلون فكرة ختفيض أصول املؤسسـة و رفـع  
خصومها، أو االعتراف بشكل متأخر باإليرادات و بشكل مبكر بالنفقات بشكل دائم و ممنهج، لكن هذا املبدأ كان ال يزال من أهم 

   .   conventional accountingاملبادئ احملاسبية يف احملاسبة التقليدية
حتمل مسؤولية تقدمي معلومات قد تعـرب عـن    و يرتبط التحفظ باحلاجة إىل التقرير عن األحداث املاضية بشكل موثوق، و عدم

ملتابعات من قبل األطراف ذات العالقة، و هو ما يـؤدي بـه إىل   ) أو املراجع(وضع املؤسسة بشكل مبالغ فيه، مما  قد يعرض املسري 
على سبب اللجوء  Robertو قد عرب ، تفضيل أن تكون األخطاء احملتملة يف اجتاه ختفيض صايف األصول و األرباح عوض الرفع منها

و بالتفكري يف عواقب أفعاله، يقوم باختاذ اإلجـراءات الـيت  تـؤدي     ،إن التحفظ هو الوضع النفسي لشخص  الذي" للتحفظ بقوله
  .4"لتجنب األخطاء، و العواقب اليت قد تنجر عنها، عن طريق جتنب مجيع مسبباا و مصادرها 

اسـتباق  "على أنه  Blissاعتمدت يف ذلك على تعاريف خمتلفة، حيث عرفه  و و قد تطرقت العديد من األدبيات ملبدأ التحفظ
ميل احملاسب لطلب درجة عالية من التأكد لالعتراف باألخبار اجليـدة  "فعرفه على أنه   Basuأما 5"اخلسارة دون األرباح أنواعكل 

رد فعل حـذر  "فعرفه على أنه  FASB عايري احملاسبة املالية، أما جملس م6"متمثلة يف األرباح، مقارنة باألخبار السيئة املمثلة للخسائر
فإذا كان هناك تقديرين خمتلفني ملبلغ ما يتم حتصيله أو دفعـه و كـان    ...اجتاه عدم التأكد و ذلك حملاولة التعامل معه بشكل مناسب

  Penman & Zhang، يف حـني عرفـه  7"احتمال وقوع هذين التقديرين متساويا، فإن التحفظ يفترض اختيار البديل األقل تفاؤال
   .8"اختيار الطرق و التقديرات  احملاسبية  اليت تبقي القيمة الدفترية لصايف األصول منخفضة نسبيا"على أنه 

 جتمع التعاريف السابقة على أن التحفظ يؤثر على األرباح و األصول بتخفيضها، لكن هذا التأثري  يتغري يف الواقع تبعـا لـتغري  
، حيث أن مقدار التخفيض يف األرباح الناتج عن تكـوين  "التكلفة أو السوق أيهما أقل"قاعدة هذا ما يظهر من خالل  الظروف، و
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مؤونة تدين القيمة خالل سنة معينة سيضاف إىل نتيجة السنة الالحقة يف حالة زوال مربر هذه املؤونة، و بالتايل فإن التحفظ يف هـذه  
  .و أحيانا لزيادا و بالتايل فمن الصعب حتديد هذا األثر بشكل دقيق  رباحاحلالة يؤدي أحيانا لتخفيض األ

باعتباره احلالة اليت يكون فيها مبلغ  صايف األصول الظاهر يف القوائم املالية مـنخفض عـن   يشري التعريف األخري إىل التحفظ و 
متحفظ باعتبارها تكون عادة أقل من القيمة السـوقية،   قياسكم، و انطالقا من هذا الرأي ميكن اعتبار التكلفة التارخيية السوقيةقيمته 
أن التكلفة التارخيية ليست مقياسا متحفظا يف حذ ذاته، لكن كيفية استعمال املتغريات  يرىيعارض هذا الرأي حيث  Gilbert لكن 

خرى ميكن من خالهلا إظهـار مبلـغ صـايف    و هناك أساليب أ. 9قد جتعلها مقياسا متحفظا) القيمة هتالك ، مؤونة تدينإ( املتعلقة ا
  .األصول يف امليزانية أقل من قيمته السوقية مثل عدم رمسلة بعض  املصاريف كمصاريف البحث و التطوير

بالتحفظ الغري شرطي، أما أثر التحفظ على ) التخفيض من قيمة صايف األصول(و تطلق األدبيات على أثر التحفظ على امليزانية 
إن التحفظ الشرطي يتمثل يف االعتراف باخلسائر  .10فيسمى بالتحفظ الشرطي) التخفيض من مبلغ األرباح(لنتائج جدول حسابات ا

عـدم تسـجيل   (و تأخري االعتراف باإليرادات إىل  غاية حتققهـا  ) خمصصات تدين القيمة(مبكر أي قبل التأكد من حدوثها  بشكل
و يرتبط هذا النوع من  .مما يؤدي للحصول على أرياح تعكس األخيار السيئة قبل اجليدة، )االرتفاع يف القيمة العادلة لألصول املعنوية

، فمثال األخبار اليت تدل على دخول منتج أكثـر  11التحفظ بنظام للتقرير يبىن على األخبار اليت تتحصل عليها املؤسسة يف اية السنة 
املخزنة، أما التحفظ الغري شرطي فيعرب عن  السياسات احملاسـبية الـيت    تنافسية للسوق قد تؤدي لتكوين مؤونة تدين لقيمة املنتجات

)   عدم رمسلة مصاريف البحث و التطوير، عدم االعتراف باًألصول املعنوية املنتجة داخليا (تؤدي لتخفيض القيمة احملاسبية بشكل دائم 
يعين قيام احملاسب بالتقرير عن أقل قيمـة ألصـل   بقوهلما أن التحفظ الغري شرطي   Watts & Zimmerman’sو هو ما عرب عنه 

يعترب التحفظ الغري شرطي مستقل عن األحداث  و. معني من بني اخليارات املتاحة له و أعلى قيمة للخصوم من بني اخليارات املتاحة له
  .اليت متر ا املؤسسة أي أنه ال يستعمل إال املعلومات املتوفرة عند بداية استعمال أصل ما

II. باب  اللجوء ملبدأ التحفظ أس  
عند فحص األسباب اليت تؤدي لوجود التحفظ، يركز الباحثون على التكاليف و املنافع اليت تنجر عنه بالنسبة ملختلف األطراف 

ـ ؤسسبامل العالقةذات  ا تـأثري  ة، وقد اعتربت  النظرية اإلجيابية للمحاسبة أن الدوافع اخلاصة بكل فئة من مستخدمي القوائم املالية هل
 مباشر على عملية وضع و تغيري املعايري احملاسبية، و بالتايل فإذا وجدت دوافع لفئة معينة إلنتاج أو احلصول على قوائم مالية متحفظة،

 : أربعة أسباب رئيسية للجوء للتحفظ  Wattsوقد حدد. فإن هذا األمر قد يؤدي إلصدار معايري حماسبية متحفظة
II.1 .أسباب تعاقدية  

لعقود اليت تربط املسري باملسامهني أو الدائنني دافعا له من أجل التأثري يف األرباح و توجيهها يف االجتاه املرغوب، حيـث  تشكل ا
هامش احلرية املمنوحة له للتأثري على إيرادات املؤسسة و تغيري توقيتها من أجل تعظيم منفعته املرتبطة ذه العقـود، و يلعـب    يستغل

يف احلد من دوافع املسريين وقدرم على إدارة األرباح بواسطة إدراج أرباح غري مؤكدة، كما يعمل على ختفيض التحفظ دورا بارزا 
فعلى سبيل املثال يهتم الـدائنون   . عدم متاثل املعلومات بني املساهم و املسري أو املسري و الدائن، وبالتايل التخفيض من مشاكل الوكالة

سسة باعتباره ميثل  ضمان السترجاع أمواهلم، و بالتايل فهم يشترطون عند إبرام العقد درجة عالية مـن  مبعرفة مقدار صايف أصول املؤ
التحقق بالنسبة للمعلومات اليت ترفع من صايف األصول مقارنة باملعلومات اليت ختفض من قيمتها، و ذلك من أجل التأكـد أن مبلـغ   

  .12حويل إىل سيولةصايف األصول الظاهر يف امليزانية قابل فعال للت
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II.2  . املنازعات  
يف تقييم أصول املؤسسة و أرباحها من شأنه خلق نزاعات بني األطراف ذات العالقة بشكل أكرب من حالة ختفـيض   املبالغةإن 

 .تقييم هذه األصول و األرباح، و بالتايل فإن التحفظ من شأنه ختفيض هذه الرتاعات
II.3. الضرائب  

ردة يف القوائم املالية بتحديد مقدار الضريبة على الدخل، و بالتايل فإن املؤسسة تلجـأ للـتحفظ   عادة ما ترتبط املعلومات الوا
  .لتخفيض مقدار الضرائب

II.4 .  اجلهات املصدرة للمعايري  
توجد دوافع لدى اجلهات املصدرة للمعايري من أجل تبين معايري متحفظة و التخفيض من أصول و أربـاح املؤسسـة و ذلـك    

أن اجلهات املصدرة للمعايري تتبىن التحفظ للتخفيض من احتمال  Gotti و يرى ،ادات الناجتة عن  املبالغة يف هذا التقييملتجنب االنتق
 .التعرض ألضرار  تؤثر على مسعة املؤسسة و النظام االقتصادي ككل نتيجة املبالغة يف تقييم األصول و األرباح

III.    تأثري التحفظ على جودة املعلومة املالية  
و    يعترب حتديد أثر التحفظ على جودة املعلومة املالية عملية صعبة نتيجة عدم االتفاق حول تعريف واضح جلودة املعلومة املالية 

هو مـا يفسـر    ، و كذا اختالف املتغريات املستعملة يف التعبري عنه، و)شرطي أو غري شرطي(اختالف آثار التحفظ باختالف نوعه 
لو أن معظمها يصب يف اجتاه التأثري السليب للتحفظ علـى   توصلت إليها الدراسات اليت اهتمت ذا املوضوع، و النتائج املختلفة اليت
  .جودة املعلومة املالية

الدخل باعتباره يؤدي لتحريـف   حيث يرى هذا االجتاه أن التحفظ هو طريقة سيئة ملعاجلة حالة عدم التأكد املرتبطة بالتقييم و
أن من بني أهداف األرقام احملاسبية هو إرسال إشارات يف حال كون املؤسسة تعاين من صعوبات   Wattsو يرى. 13املعلومات املالية

يف هذا االجتاه حيث حاول خالل السنوات  FASB وقد سار. 14مالية، لكن اللجوء للتحفظ املفرط من شأنه إرسال إشارات خاطئة
، بني موقفه 2005 من سنة فخالل اجتماعه يف شهر جويلية. و توجيهها حنو مبدأ احلياد األخرية إبعاد القوائم املالية عن مبدأ التحفظ

من هذا املبدأ حيث اعترب أن القوائم املالية جيب أن تتصف خباصية احلياد، أي أن تكون خالية من التحيز الذي يهدف للتـأثري علـى   
حفظ أو احلذر كخاصية من اخلصائص النوعية اليت متيز املعلومـة  القرارات، و من أجل ذلك جيب أن ال يتضمن اإلطار املفاهيمي الت

و يرجـع  . ، حيث مل يتم اإلشارة فيـه إىل الـتحفظ  2الذي عوض البيان رقم  8وجتسد هذا اخليار عند إصدار البيان رقم . 15املالية
احلقيقي حيث غالبا ما يعطيها قيمـة   السبب الرئيسي هلذا املوقف يف كون التحفظ يؤدي إلنتاج معلومات قد ال تعكس أداء املؤسسة

  16.أقل من قيمتها احلقيقية، مما يؤثر يف عملية اختاذ القرار
و قد استعملت األدبيات يف دراستها ألثر التحفظ على جودة األرباح خاصييت ثبات األرباح من دورة ألخرى و قدرة  األرباح 

بلية كمقياسني جلودة األرباح، و قد توصلت العديد من هذه الدراسـات إىل أن  على التنبؤ باألرباح و التدفقات النقدية املستق احلالية
حيث أوضحا أن التحفظ يؤدي   Dichev & Tangإليهالتحفظ يؤدي للتخفيض من ثبات األرباح و قدرا التنبؤية و هو ما ذهب 

ما مما يؤدي لتغري األرباح و عدم ثباا من دورة  لإلخالل مببدأ مقابلة اإليرادات باملصاريف نتيجة عدم التماثل يف توقيت االعتراف
 .Paek et alألخرى، و بالتايل  اخنفاض القدرة التنبؤية هلا و كمحصلة اخنفاض جودا، و هي نفس النتيجة الـيت توصـل إليهـا    

رية، هذه االحتياطـات  فأشارا إىل أن التحفظ  يؤدي خللق احتياطات س  Penman & Zhangأماباستعمال مناذج احندار إحصائية، 
 Bandyopadhyay et al.يف حني توصل . ستظهر يف أرباح السنة املقبلة يف حالة استرجاعها، مما يؤدي لتغري األرباح و عدم ثباا

بالتدفقات  إىل أن التحفظ خيفض من قدرة األرباح احلالية على التنبؤ باألرباح املستقبلية لكنه يزيد من قدرة األرباح احلالية على التنبؤ
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قدرة األرباح  احلالية على التنبؤ باألربـاح   بنيTrade-off و بالتايل جيب استعمال التحفظ بدرجة حتقق التسوية  ، املستقبليةالنقدية 
بني خاصييت  املستقبلية وقدرا على التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية، و قد برر  رأيه مبا جاء يف اإلطار املفاهيمي من ضرورة املوازنة

املالئمة واملوثوقية، حيث أن القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية حتقق خاصية املالءمة  باعتبار هدف املسـتثمر األول هـو معرفـة    
تبارها تشري التدفقات النقدية املستقبلية الختاذ القرارات بناء عليها، أما القدرة على التنبؤ باألرباح املستقبلية فتحقق خاصية املوثوقية باع

 . 17إىل أن األرباح مستقرة و خالية من األخطاء، وبالتايل فإن التحفظ  ذا املعىن حيقق خاصية املالئمة دون املوثوقية
و هناك يف املقابل اجتاه يرى أن للتحفظ دور إجيايب يف الرفع من جودة املعلومة املالية، حيث يركز هذا االجتاه علـى  السـبب    

     أن للتحفظ دور يف التقليل من عدم التماثل يف املعلومات بني املسريين و املسـامهني   Watts، يف هذا السياق يرى التعاقدي للتحفظ
و بالتايل احلد من دوافع وقدرة املسريين على التالعب باألرقام احملاسبية، وهذا ما يؤدي الرتفاع جودة املعلومة املالية مـع اخنفـاض   

أن السبب األساسي للطلب على التحفظ هو عدم التماثل يف املعلومة حىت يف غيـاب    Lafond & Wattsعترباإدارة األرباح، كما 
أن التحفظ مطلوب من طرف املستثمرين اخلارجيني ألنه يؤدي  Guay & Verrecchiaاألسباب األخرى املذكورة سابقا، و يرى 

مما سبق  ميكن القـول أن  . 18اعدة املستثمرين على اختاذ القرارو بالتايل مس  ؤسسةإلعطاء صورة واضحة عن نقاط قوة و ضعف امل
للتحفظ آثار إجيابية وأخرى سلبية على جودة املعلومة املالية و أن دوافع املسري من وراء استخدامه هي اليت تؤدي إىل أثر معـني مـن   

  .هذه اآلثار
 

 
ودة، فقد اجلعلى هذه  السليب معايري احملاسبة الدولية يف توفري معلومات مالية عالية اجلودة و نظرا لتأثري التحفظ بالنظر إىل هدف

على إبعاد هذا املبدأ من املمارسات احملاسبية، من خالل توجيه جهود معدي القوائم املالية حنو توفري معلومات تعكـس   IASBعمل 
  . احلقيقة االقتصادية للمؤسسة

I. لسفة معايري احملاسبة الدولية ف IFRS  IAS/   
و األسواق و ما صاحبها من ظهور بعض  املشاكل كاملعامالت بالعمالت األجنبية و آثار معدالت التضخم  ؤسساتامل عوملةإن 

حمللي للمعايري احملاسبية املختلفة و اختالف املعاجلة احملاسبية لنفس العمليات و األحداث قد أدى إىل ضرورة  العمل على جتاوز القبول ا
و جملس املعايري احملاسـبية    IASC19و سعيا منها لبلوغ اهلدف السابق قامت جلنة املعايري احملاسبية الدولية. و حتقيق القبول الدويل هلا

 .و قابلية عالية  للفهم، و سعت لتطبيقها على املستوى الدويل بإصدار جمموعة من املعايري ذات جودة   IASBالدولية
 اجتهادهم لدعم املهنيون إليها إرشادية يستند قواعد"املعايري احملاسبية على أا  IASCوقد عرفت جلنة املعايري احملاسبية الدولية  

 عاما، قبوال املقبولة املهنية للممارسات املستوى رفيع مهين وصف إمنا هي االجتهاد، أو احلكمة تلغي ال لكنها و حكمتهم، استلهام و
 الفين كفاءة العمل و نوعية لرفع عام كإطار تعتمد و املتشاة، الظروف يف املمارسة أو التعبري يف درجة االختالف تقليل إىل فد و
و ليسـت       هذا التعريف يوضح فلسفة املعايري احملاسبية الدولية اليت تعترب مبادئ عامة . 20"املهنية املسؤولية عمق و طبيعة لتحديد و

هلـذا   IASCو يرجع سـبب تـبين   . فقط" بدعم هذا االجتهاد"إمنا تقوم " ال تلغي احلكمة أو االجتهاد"ية لذلك فهي قواعد تفصيل
 .التوجه إىل الفروق بني املمارسات و البيئات احملاسبية للدول و اليت ال تسمح بتبين قواعد تفصيلية تطبق يف مجيع أحناء العامل

 1998بعنوان السياسات احملاسبية و الذي ألغي سـنة   1975الدولية بإصدار أول معيار سنة  و قد قامت جلنة املعايري احملاسبية 
 IFRSمعيارا  حيمل تسمية 13 الدولية أصدر جملس املعايري احملاسبية 2013، وإىل غاية IAS 1عرض القوائم املالية  معيارليسري بدله 

و ال توجد تـواريخ حمـددة   . أصدرته جلنة املعايري احملاسبية الدولية اسيبتفسريا حم 33و   IASمعيار 41 يضاف إليها تفسريا، 20و  
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إلصدار املعايري بل أن األمر يتم حسب الضرورة و احلاجة، كما ميكن أن تؤدي هذه احلاجة إىل إلغاء أو تغيري واحد أو أكثر من هذه 
  :  أقسام 5 و يتكون كل معيار من. IASمعيار  71مت إلغاء  2013 املعايري،  فحىت سنة

  اهلدف من املعيار؛  -
 حقل التطبيق؛ -
 التعريف باملصطلحات الواردة يف املعيار؛ -
 التقييم و التسجيل؛ -
 .متطلبات اإلفصاح -

 ودليـل  اخلالصات قواعد : عنه و مها مفصولني يقدما أن ميكن تكميليني عنوانني على IFRS أو   IAS و حيتوي كل معيار 
ات األكثر أمهية يف املعيار خبط غليظ، وعندما يسمح املعيار مبعاجلتني حماسبيتني خمتلفتني ألحـداث أو  و عادة ما تكتب الفقر .التطبيق

     . عليها تسمية املعاجلة البديلة أو املعاجلة املسموح ـا  عمليات متشاة يشري إىل إحداها على أا املعاجلة املرجعية، أما األخرى فيطلق
   : ة خصائص منهاو تتميز  هذه املعايري بعد

 مستمدة من النموذج األجنلوسكسوين و موجهة بصفة خاصة للمستثمرين؛  -
مرنة نتيجة للبدائل و اخليارات اليت حتتويها و اليت دف إىل تسهيل تطبيقها و زيادة درجة قبوهلا، إذ أن ما مييزها هو ليس  -

  ما تسمح به بل ما متنعه؛
  و ليس قواعد؛) إطار تصوري (متطابقة  حماسبية مبادئ خالل نم احملاسبية العمليات تقوم على معاجلة -
  القانوين؛ على حساب شكلها االقتصادي لألحداث الواقع تعكس مقاربة على تعتمد -
  و اجلبائية؛ القانونية البيئة عن احملاسبة تقوم على مبدأ استقاللية -
و ال على شكل إجباري للقوائم املالية، بل تركز ال حتتوي على قواعد لكيفية مسك احملاسبة، وال على خمطط للحسابات   -

  على العناصر اليت جيب أن ترد فيها فقط؛
 املالية؛ عناصر القوائم من أساسي كعنصر كبرية للمالحق  تويل أمهية -
  النتائج؛ حساب على امليزانية أولوية تعتمد مبدأ  -
  للمؤسسة؛ قيقيةاحل للوضعية اجليد التقدير من للتمكني العادلة القيمة مفهوم تعتمد -
  األصول واخلصوم؛ تقييم عملية يف الزمن عنصر أثر معرفة دفـ احلالية القيمة مفهوم تعتمد -
  األصول؛ قيمة يف والتناقص اخلسارة قياس االعتبار بعني تأخذ -
 .منذ نشأة املؤسسة مطبقة املعايري كانت لو كما أي رجعي، بأثر تطبيقها يكون -
II. لدولية ملبدأ التحفظاستعمال معايري احملاسبة ا  

إطار سعيها لتوفري معلومات مالية عالية اجلودة، ابتعدت املعايري احملاسبية الدولية عن مبدأ التحفظ متبعة يف ذلـك النمـوذج   يف 
حيث اعتـرب كخاصـية غـري      FASBوIASB املشترك بني  اجلديد اإلطار املفاهيمياإلجنلوسكسوين، و هو ما جتسد من خالل 

  .أثره  مازال واضحا على مستوى املعايري احملاسبية الدوليةمرغوبة، لكن 
II.1 . التحفظ على مستوى اإلطار املفاهيمي لـ IASB  

  IASB  و الذي تبنتـه  1989سنة  IASCيف ظل اإلطار املفاهيمي إلعداد و عرض القوائم املالية الذي مت إصداره من طرف 
و تعويضها باملقاربة اخلاصة بامليزانية، حيث مل يعـد اهتمـام    ل حسابات النتائج، مت التخلي عن املقاربة اخلاصة جبدو2001يف سنة 

و      احملاسبة ينصب على  املقابلة الدورية بني املصاريف و اإليرادات، بل أصبح ينصب على تعريف، االعتراف، و قياس األصـول  
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زيادة اخلصوم أو اخنفـاض  (و املصاريف ) اخنفاض اخلصوم زيادة األصول أو(اخلصوم بطريقة مالئمة، و بذلك ميكن قياس اإليرادات 
كما أن القيمة املعادلة اعتربت، يف حال إمكانية استخدامها، أكثر املقاييس مالئمة، و بالتايل احلد مـن العمـل بالتكلفـة    ). األصول
حيث مل يدرج ضـمن اخلصـائص النوعيـة     ،21هذا التوجه للمعايري احملاسبية الدولية مل يترك هامشا كبريا لتطبيق التحفظ. التارخيية

للمعلومة املالية لكنه ذكر كوسيلة من أجل حث معدي القوائم املالية على تبين سلوك حذر عند قيامهم  بتقييم األصول و اخلصـوم،  
  :من اإلطار املفاهيمي حيث جاء فيها 37، و هو ما أوضحته  الفقرة 22اللجوء إليه عدم املبالغة يفمع 

القوائم املالية حاالت عدم التأكد اليت حتيط بالعديد من املواقف، منها إمكانية حتصيل الـديون املشـكوك فيهـا     يواجه معدو" 
و يـتم األخـذ   . عدد حاالت املطالبات املتوقع حدوثها عن الكفاالت والضـمانات  والعمر اإلنتاجي املتوقع للتجهيزات واملعدات و
و مع ... اإلفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد القوائم املالية باحلسبان حاالت عدم التأكد هذه عن طريق 

ذلك جيب مراعاة أال يؤدي تطبيق أساس التحفظ على سبيل املثال إىل خلق احتياطيات سرية أو خمصصـات بـأكثر ممـا جيـب أو     
اريف حيث سيؤدي ذلك إىل عدم حيادية املعلومات املالية التخفيض املتعمد لألصول واإليرادات أو التضخيم املتعمد للخصوم  واملص

 ".ومن مث فقداا خلاصية املوثوقية  و إمكانية االعتماد عليها
تشري الفقرة السابقة إىل أن املسري يتعامل مع حاالت عدم التأكد اليت يواجهها عند إعداد القوائم املاليـة بأسـلوبني األول هـو    

، و الثاين هو  التحلي بصـفة احلـذر   )مما يؤدي للتقليل من اللجوء للتحفظ(ت و انعكاساا احملتملة اإلفصاح عن طبيعة هذه احلاال
قد غري طبيعة هذا املبدأ باعتباره مل يعد يعرب عـن إلزاميـة أخـذ     IASB عند إجراء التقديرات،  وبالتايل ميكن القول أن) التحفظ(

اخلسائر احملتملة بعني االعتبار و إقصاء األرباح املمكنة، بل أصبح ميثل قيد بسيط يتمثل يف إدراج قدر معـني مـن االحتيـاط عنـد     
ه ال جيب اإلفراط يف استخدام هذا املبدأ حىت و قد أشارت الفقرة السابقة أن. 23استخدام احلكم الشخصي إلجراء التقديرات احملاسبية

ال يؤدي إىل االحنراف حنو ختفيض قيم األصول و اإليرادات و الرفع من قيم اخلصوم و املصاريف بشكل غري طبيعي و هو ما يـؤدي  
  . لعدم حياد املعلومات املالية وبالتايل يفقدها خاصية املوثوقية

مت التخلي عن هذا املبدأ حىت يف صورته املخففة املذكورة ، FASB و IASB شترك بنيمن خالل اإلطار املفاهيمي اجلديد املو 
أن التحفظ خاصية غري مرغوبة للمعلومات الواردة يف القـوائم املاليـة، حيـث أن    ) FASBمثله مثل ( IASB ، فقد اعترب24سابقا

       ق بشكل أساسي بتوفر خاصيتني أساسيتني مهـا املالئمـة   اهلدف الرئيسي للمحاسبة، و هو توفري معلومات نافعة الختاذ القرار، يتحق
  .، هذه األخرية ال تتحقق إال بتوفر خاصية احلياد يف املعلومة املنشورة و اليت تتعارض مع مبدأ التحفظالعادلو العرض 

نظـرا لطبيعـة املسـتعمل    ) األوروبيةبأغلب املعايري احمللية خاصة  مقارنة(إن املعايري احملاسبية الدولية تعطي اهتمام أقل للتحفظ 
التخفيض يف تقييم  حيث أن ، فاستخدام سياسة متحفظة خيدم بالدرجة األوىل املقرضني،)املستثمر(املستهدف من خالل القوائم املالية 

لى املسامهني أو ثروة املؤسسة بسبب عدم االعتراف بفائض القيمة احملتمل و تكوين مؤونات كبرية حيد من توزيع هذه الثروة سواء ع
الدولة أو حىت العاملني، حيث أن الطرف الوحيد املستفيد من هذه الوضعية هم املقرضون باعتبار أن هلم عوائد ثابتة، كما أن عـدم  

إن عـدم تركيـز املعـايري     . توزيع  ثروة املؤسسة يزيد من قدرا على دفع ديوا يف حالة اإلفالس مما يضمن محاية أكرب للمقرضني
محاية املقرضني و لكن على حاجات املستثمر من املعلومات قد أدى للتخلي التدرجيي عن هذا املبدأ، فما يهـم   علىاسبية الدولية احمل

املستثمر هو احلصول على معلومات ذات جودة عالية تعكس احلقيقة االقتصادية للمؤسسة، لكن ختفيض النتيجة بشكل غري حقيقـي  
بالتايل ميكن القول أن اإلفـراط   ن استثمار قد يكون مرحبا و لذلك لن يتم توزيع املوارد بشكل أمثل، وقد يؤدي إلحجام املستثمر ع

إن عدم اعتماد اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية الدولية على التحفظ راجع العتماده . 25يف التحفظ  غري حمبذ من الناحية االقتصادية
 : على املفاهيم التالية
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II.1.1. اذ القراراملنفعة الخت  
 حـول  املاليـة  القوائم أهداف أصبحت تتمحور قد و مضمون هذه القوائم، حتديد يف بالغة أمهية املالية أهداف القوائم تكتسي

 هذا و ترسخ املستثمرين، رأسهم على هلا املستخدمة الفئات خمتلف من طرف القرارات اختاذ يف املعلومات منفعة و هي أساسية نقطة
 مقدمـة  اعتبارهـا  االتصال و وظيفة على و التركيز  خدمي، كنشاط اعتبارها احملاسبة و تعريف يف التحول خالل من خاصة االجتاه
  .احملاسيب القياس لوظيفة

و تتحقق منفعة املعلومات يف ظل املعايري احملاسبية الدولية من خالل توفري جمموعة من اخلصائص أمهها املالئمة و العرض العادل، 
اخلصائص قاعدة أو قانونا إجباريا و لكنها تأخذ صفة التوصيات اليت يرى جملس معايري احملاسبة الدولية ضرورة تطبيقها  ههذو ال متثل 

و تساعد املسؤولني  احملاسبية، املعايري اجلهات املكلفة بوضع  املعلومات املالية، كما أا تساعد جودة لتقييم أا تشكل أساس ، حيث
  .بديلة حماسبية طرق تطبيق من تنتج اليت املالية املعلومات تقييم يف املالية القوائم على إعداد

II.1.1.1.  املالءمة  
تكون املعلومة املالية مالئمة إذا كان هلا تأثري على القرارات االقتصادية، و ذلك عن طريق مساعدة األطراف املسـتعملة هلـا يف   

قد حدد اإلطار املفـاهيمي عـاملني    و. تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم واحلالية و املستقبلية أو تعزيز أو املاضيةتقييم األحداث 
ففي بعض احلاالت تكون طبيعـة  . وأمهيتها النسبية  يربزان مدى مالءمة املعلومات الواردة يف القوائم املالية مها طبيعة هذه املعلومات

املتعلقة بأحد الفروع اجلديدة باملؤسسة علـى تقـدير املخـاطر     املعلومات وحدها كافية لتحديد مالءمتها، فمثال قد تؤثر املعلومات
و يف حاالت أخـرى  . والفرص اليت تواجهها بغض النظر عن األمهية النسبية للنتائج اليت حققها ذلك الفرع خالل الفترة حمل التقرير

  .صنف من األصناف الرئيسية للمخزونيكون من الضروري معرفة كل من طبيعة املعلومات و أمهيتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل 
و مبا أن اختاذ القرار مبين يف جوهره على املفاضلة بني البدائل فإن املعلومة املالئمة جيب أن تعطي ملتخذ القـرار رؤيـة أكثـر    

كـن القـول أن   من هذا املنطلـق مي . ية و قيمة رقابية عن هذه البدائلؤوضوحا حول البدائل املتاحة، و هذا من خالل توفري قيمة تنب
املعلومات املالئمة هي املعلومات اليت تساعد املستخدمني على تكوين توقعات عن النتائج اليت سوف تترتب على األحداث املاضية أو 
احلاضرة أو املستقبلية، أما إذا كان لديهم مثل هذه التوقعات وقت احلصول على املعلومات فإن هذه األخرية ستمكنهم من تعزيز هذه 

      وقعات أو إحداث تغيري فيها، و يف كلتا احلالتني تعترب املعلومات مالئمة ألا أدت لتغيري درجة التأكد بالنسبة للقرار حمل الدراسـة  الت
  .و البدائل اليت يتضمنها، و ال شك أن استعمال مبدأ التحفظ سيخفض القيمة التنبؤية و الرقابية للمعلومات املنشورة

II.2.1.1. العرض العادل  
م املعلومات املالية الظواهر االقتصادية يف شكل أرقام و كلمات، ومن أجل أن تكون نافعة، ال جيب عليها التقريـر عـن   تترج

و من أجل تقدمي صورة عادلة، على املعلومة املالية أن تكـون  . الظواهر املالئمة فحسب و لكن تقدمي صورة عادلة عن تلك الظواهر
و يعين احلياد خلو املعلومات املالية من التحيز، حيث تعترب القوائم املالية متحيزة إذا كانت تؤثر . ءكاملة، حيادية و خالية من األخطا

لـه،  اإلشارة  تو كما مت. عن طريق اختيار أو عرض املعلومات على عملية اختاذ قرار أو حكم دف الوصول إىل نتيجة حمددة سلفا
ومات املالية يف ظل تطبيق هذا املبدأ املقرضني على حساب باقي فئـات مسـتعملي   يؤثر التحفظ على خاصية احلياد حيث ختدم املعل

  .القوائم املالية
II.2.1. قيمة العادلةال  

 فيـه  اعتـربت  وقت يف احملاسبية الدفاتر يف التسجيل و للقياس كأساس الزمن من طويلة لفترة التارخيية التكلفة استخدمت لقد
     املؤسسـة   ألصول القانوين املظهر تعكس معلومات توفري أجل من احلسابات إعداد على رهادو حيث اقتصر رقابية، أداة جمرد احملاسبة
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  بالفعل  حدثت وقائع إىل تستند فهي الفهم، سهلة و للتحقق قابلة موضوعية، معلومات متثل األصلية القيم أن اعتبار على و خصومها،
    التضـخم  عن الناجتة الزيادات متجاهلة وقت حدوثها يف يعادهلا ما أو نقدية لغمبا من مقابلها يف دفع مبا تقاس و باملستندات مؤيدة و
األسعار،  هذا األمر  أدى لقصورها يف التعبري عن احلقيقة االقتصادية للمؤسسة و متابعة تطور األسواق املالية، و هـو مـا    تقلبات و

ومات تعكس احلقيقة االقتصادية للمؤسسة، و تسمح بتقيـيم أداء  العادلة الذي يوفر معل القيمة مقياس حلساب هلا سبب تراجع واضح
  .ها من خالل نظرة قائمة  على احلاضر و املستقبل على حساب النظرة التارخيية

إن استخدام مقياس القيمة العادلة منسجم مع هدف املعايري احملاسبية الدولية يف تسهيل عملية الختاذ القرارات اإلستثمارية، حيث 
يبحثون دائما على معلومات حديثة و ذات قيمة تنبؤية عالية، لذلك فإن القيمة العادلة، و باعتبارها حمصـلة ألحـدث    تثمريناملسأن 

يف املعيـار  FASB توقعات خمتلف األعوان االقتصاديني حتمل قيمة إعالمية أكرب بكثري من التكلفة التارخيية، يف هذا السـياق أكـد   
SFAS 107  م اخلاصة أن املعلومات حولدف ملساعدة مستعملي املعلومات املالية على القيام بتوقعا القيمة العادلة لألدوات املالية

ا و تأكيد أو تصحيح توقعام السابقة، كما أكد يف نفس املعيار أن القيمة العادلة هي الطريقة األكثر مالئمة لتقييم األدوات املالية أل
و ال شـك أن اسـتعمال   . إمكانية تقدير نتائج استراتيجيات اإلستثمار و التمويل اليت تتبناها املؤسسة تعطي مستعملي القوائم املالية

القيمة العادلة من شأنه توفري معلومات مالئمة الختاذ القرار، غري أنه سيؤدي إىل استبعاد مبدأ التحفظ عند إعداد الكـثري مـن بنـود    
  . القوائم املالية

II.3.1. مبدأ اجلوهر فوق الشكل  
االقتصادية، و  لألحداث احملاسبية يف املعاجلة القانوين املظهر على االقتصادي الواقع يقتضي تطبيق املعايري احملاسبية الدولية تفضيل

و األحـداث       ذلك من أجل أن تعرب املعلومات املالية بصدق عن األحداث اليت من املفروض أا متثلها، حيث إن جوهر العمليات 
، فال  يوجـد  26ائما مع شكلها القانوين، لذلك فعندما يقع تعارض بني هذين اجلانبني جيب تغليب املضمون االقتصاديغري متوافق د

  .27منفعة من معلومات يتطابق شكلها القانوين مع مناذج العرض القانونية و لكنها يف نفس الوقت غري ممثلة للواقع
اسبية الدولية يف تقدمي معلومات تعكس احلقيقة االقتصادية للمؤسسة حيث إن تطبيق مبدأ التحفظ يتعارض مع هدف املعايري احمل

معلومات مضللة عن أداء املؤسسة ووضعها املايل عن طريق التخفيض يف قيمة األصول و اإليرادات و الرفع من قيمة  إلعطاءأنه يؤدي 
  .بشكل مبالغ فيه اخلصوم و املصاريف

II.2 .ة  التحفظ على مستوى املعايري احملاسبي  
املالية، إال أنه ميكن  اترغم أن اإلطار املفاهيمي اجلديد استبعد  التحفظ و مل يشر إليه بأي شكل عند التطرق خلصائص املعلوم 

  28:العثور على  أثر هذا املبدأ يف  العديد من املعايري و هذا لسببني
 أن هذه املعايري أقدم من اإلطار املفاهيمي؛ -
زال يف كثري من األحيان تتعامل مع حاالت عدم التأكد اليت تتطلب إجراء تقديرات، و حيثما يوجد أن املعايري احملاسبية ال ت -

عدم التأكد يوجد التحفظ، و بالتايل فإن التحفظ مرتبط بصورة أساسية بأحكام احتمالية معينة و تقديرات أخرى خاصة 
معايري احملاسبة الدولية عن طريق تناول ثالث حاالت و ميكن توضيح كيفية تطبيق التحفظ يف ظل  .29من الواجب القيام ا
 : مرتبطة بثالث معايري

 ؛)IAS 12(األحكام املتعلقة باالعتراف بأصول الضرائب املؤجلة املرتبطة بترحيل اخلسائر الضريبية  -
 ؛)IAS 38(األحكام املتعلقة برمسلة مصاريف التطوير  -
  ).IAS 11(أو طريقة الربح املعدوم  األحكام املتعلقة باستخدام طريقة نسبة اإلجناز -
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II.1.2.  األحكام املتعلقة باالعتراف بأصول الضرائب املؤجلة املرتبطة بترحيل اخلسائر الضريبية)IAS 12(  
جيب أن يتم االعتراف بأصل ضرييب مؤجـل لقـاء اخلسـائر الضـريبية     " ضرائب الدخل" IAS 12 حسب  املعيار احملاسيب

حتقيق أرباح ضريبية مسـتقبلية السـتخدام هـذه     احملتملمن  مة املدورة إىل احلد الذي يكون فيهغري املستخد الضريبيةواخلصومات 
و ال تعترف أغلب املعايري احمللية بالضرائب املؤجلة الناجتة عن ترحيل خسائر سابقة كأصول . 30اخلسائر واخلصومات الضريبية مقابلها

إن هذه الطريقة يف معاجلة اخلسائر املرحلة ستزيد مـن  . ل أرباح ضريبية مستقبليةيف امليزانية بسبب حالة عدم التأكد املرتبطة بتحصي
  .صايف أصول املؤسسة، و بالتايل ميكن اعتبارها أقل حتفظا مقارنة باملعاجلات احملاسبية اليت تتضمنها أغلب املعايري احمللية

ابقة، حيث أن تقدير احتمال حتقق ربح ضرييب مـبين  اليت وردت يف الفقرة الس" حمتمل"معىن كلمة  IAS 12 وقد شرح املعيار
  : 31االعتبارات التالية

اليت سينشأ عنها  إذا كان لدى املؤسسة فروق ضريبية مؤقتة تعود لنفس السلطة الضريبية و املؤسسة اخلاضعة للضريبة، و -
  دمة مقابلها قبل أن تنتهي مدا؛مبالغ خاضعة للضريبة ميكن استخدام اخلسائر الضريبية واخلصومات الضريبية غري املستخ

  اخلصومات الضريبية غري املستخدمة؛ إذا كانت املؤسسة ستحقق أرباح ضريبية قبل انتهاء مدة اخلسائر الضريبية و -
  إذا كانت اخلسائر الضريبية غري املستخدمة تنشأ عن أسباب حمددة من غري املتوقع أن تتكرر؛ -
للمؤسسة وستخلق ربح ضرييب يف الفترة اليت ميكن أن يستخدم فيها اخلسائر  إذا كانت فرص التخطيط الضرييب  متوفرة -

 .الضريبية واخلصومات الضريبية غري املستخدمة
  .سبق ميكن القول أن مؤشرات االحتمال هي مؤشرات نوعية، أي أا مرتبطة باألحكام الذاتية ملعد القوائم املالية و مما

II.2.2. لتطوير األحكام املتعلقة بـرمسلة مصاريف ا)IAS 38( 
يتم االعتراف باألصول املعنوية الناجتة عن مرحلة التطوير يف حالة توفر بعض الشروط املرتبطة بأحكـام   IAS 38حسب املعيار 

كأن تكون للمؤسسة اجلدوى الفنية إلكمال األصل املعنوي حبيث يصبح متوفرا لالستعمال أو البيع و وجود نيـة إلكمـال    احتمالية
 . وي و استعماله أو بيعه و أن يكون من احملتمل أن حيقق األصل املعنوي منافع اقتصادية مستقبليةاألصل املعن

كانت املعاجلة احملاسبية ملصاريف التطوير يف أغلب األنظمة احملاسبية احمللية تقوم على اعتبارهـا   IAS 38 و قبل إصدار املعيار 
أقل حتفظا من املعايري احمللية يف هـذه النقطـة   IAS 38 بالتايل ميكن القول أن و . استغالل تنسب للدورة اليت حدثت فيها مصاريف

 . ستزيد من صايف األصولاعتبار أن رمسلة مصاريف التطوير ب
II.3.2.  األحكام املتعلقة باستخدام طريقة نسبة اإلجناز أو طريقة الربح املعدوم)IAS 11  ( 

إمكانية حتديد نتيجة العقد بطريقة موضوعية، فأنه ميكن حتديد إيـرادات   على أنه يف حالة" عقود اإلنشاء" IAS 11ينص املعيار 
، و تسمى هذه الطريقـة يف  32."..العقد عن الفترة املالية طبقا ملستوى إمتام األنشطة املتعلقة بالعقد يف تاريخ إعداد امليزانية ومصاريف

حيث تقوم علـى إظهـار   " percentage-of-completion method" "نسبة اإلجناز"االعتراف باإليرادات و املصاريف بطريقة 
هذا ما يتعارض مع أغلـب املعـايري    ، و33األرباح متاشيا مع نسبة إجناز املشروع حىت لو تأجل حتصيل هذه اإليرادات لنهاية املشروع

االعتراف باإليرادات حـىت  و اليت تنص على عدم " completed-contract  method" "إاء اإلجناز"طريقة  احمللية اليت تعتمد على
أقل حتفظا باعتباره يتيح االعتراف باإليرادات قبل  و بالتايل ميكن القول أن هذا املعيار .34 يسلم املشروع ائيا أو حيصل اإليراد فعليا

  .حتققها  فعليا
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ا، و هو مـا يفـرض علـى    يربط تطبيق هذه الطريقة بالقدرة على حتديد نتيجة العقد بطريقة موثوق فيه IAS 11لكن املعيار 
املؤسسة القيام بتقديرات معينة ملواجهة حالة عدم التأكد املرتبطة بتحديد ناتج العقد مث احلكم على موثوقية هذه التقـديرات، و قـد   

  : 35حدد املعيار الشروط الواجب توفرها حىت تتمتع النتيجة بدرجة عالية من املوثوقية وهي
  قة موضوعية؛إمكانية قياس إيرادات العقد بطري -
 إذا كانت هناك احتمال كبري  بأن املزايا االقتصادية املرتبطة بالعقد سوف تؤول إىل املقاول؛ -
  إمكانية قياس التكاليف الالزمة إلمتام العقد وكذلك درجة إمتامه يف تاريخ إعداد امليزانية، بدرجة كافية من املوضوعية؛ -
بطريقة موضوعية حبيث ميكن عمل مقارنات بني التكاليف الفعلية للعقد إمكانية قياس وحتديد التكاليف اخلاصة بالعقد  -

 .والتكاليف املقررة مسبقا
يستعمل طريقة أكثر حتفظا من طريقة تقـدم  IAS 11 ويف حالة عدم القدرة على حتديد نتيجة العقد بطريقة موثوقة فإن املعيار 

حيث يتم  االعتـراف بـاإليرادات يف حـدود     « Zero-profit recognition method » "الربح املعدوم"و هي طريقة  اإلجناز
  .و بالتايل ال يتم إظهار أية أرباح خالل فترة اإلجناز 36 التكاليف الفعلية للعقد  و اليت من احملتمل استردادها،

تكـون  (فترة العقد إن طريقة إاء اإلجناز أكثر حتفظا من طريقة تقدم اإلجناز، حيث أن قيمة صايف األصول ستكون أقل خالل 
، كما ستنخفض قيمة األرباح طيلة مدة العقد مقابل ارتفاعها يف الدورة اليت ينتهي فيها العقـد و تسـلم   )متساوية عند انتهاء العقد

كما تعترب طريقة الربح املعدوم طريقة متحفظة مثلها مثل طريقة إاء اإلجناز باعتبارها تؤدي إلظهـار صـايف األصـول و    . األشغال
ألرباح بقيمة أقل مما هو عليه بالنسبة لطريقة تقدم اإلجناز، لكن هذه الطريقة ال تستعمل طول مدة اإلجناز، بل تستعمل فقط خـالل  ا

  .مراحله األوىل  اليت تتميز بدرجة عالية من عدم التأكد فيما يتعلق بنتيجة العقد
 

 
مـن قبـل   بشكل كـبري  يستخدم  ذيالمبدأ من املبادئ احملاسبية سليط الضوء على لقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية ت

          ، املبدأ قد يكون له آثار سلبية على جودة القوائم املالية املنشورة و بالتايل يؤثر سلبيا على عملية اختـاذ القـرار  ، إال أن هذا املؤسسة
و قـد خلـص   . هذا املبدأ  الذي يعرف مببدأ التحفظ أو احليطة و احلـذر و و عليه كان من الضروري توجيه االهتمامات البحثية حن

  .البحث إىل مجلة من النتائج، و اليت مت على أساسها تقدمي جمموعة من التوصيات
 النتائج  .1

 :مسحت هذه الورقة بالتوصل إىل جمموعة من النتائج و اليت ميكن تلخيصها على النحو التايل
عدم وجود تعريف واضح و متفق عليه ملصطلح جودة جودة املعلومة املالية عملية صعبة نتيجة  علىيعترب حتديد أثر التحفظ  -

، و كذا اختالف )شرطي أو غري شرطي(باختالف نوعه  التحفظ اختالف آثار املعلومة املالية من جهة و من جهة أخرى
 ؛تأثري السليب للتحفظ على جودة املعلومة املاليةقياسه، غري أن معظم الدراسات تصب يف اجتاه الاملتغريات املستعملة يف 

خاصة بالنسبة للدول اليت كانت تتبع النموذج األورويب، حيث  ملبدأ التحفظجاءت املعايري احملاسبية الدولية بنظرة جديدة  -
ع عدم التحفظ كمجرد إدراج نوع من االحتياط يف مواجهة حاالت عدم التأكد م 1989اعترب اإلطار املفاهيمي لسنة 

فقد ختلى بشكل كلي عن هذا املبدأ و اعترب أنه يتعارض مع  2010املبالغة يف اللجوء إليه، أما اإلطار املفاهيمي لسنة 
 و خصوصا خاصية احلياد؛ اخلصائص النوعية للمعلومة املالية

يف الكثري من حملاسبة الدولية العمل به على مستوى معايري ااستمرار يالحظ  رغم استبعاد مبدأ التحفظ من اإلطار املفاهيمي -
  . ، لكن بدرجة أقل مما تتيحه معظم املعايري احملليةاجلوانب املرتبطة حباالت عدم التأكد
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  التوصيات .2
، فإن استخدام مبدأ التحفظ ال معايري احملاسبة الدوليةمن بشكل أساسي على الرغم من تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل املستمد 

           على منوذج التكلفة، و اإلفراط يف تكـوين املؤونـات   ليو هو ما يظهر من خالل االعتماد الك ،لى املمارسة احملاسبيةيزال يطغى ع
جودة املعلومة يساهم يف تراجع مستوى و  ،و أدائها لمؤسسةل بشأن الوضعية املالية ،معلومات مضللة إلنتاجو االحتياطات مما يؤدي 

  : التقليل من اللجوء هلذا املبدأ و توفري معلومة مالية ذات جودة عالية مرهون بـ  إن. املالية املنشورة
تفعيل السوق املايل احمللي حيث أن مثل هذا السوق يتيح استعمال منوذج القيمة العادلة بشكل واسع كما يفرض الشفافية   -

  ؛ةيف إعداد القوائم املالية و هو ما يؤدي للرفع من جودة املعلومة املالي
غرس فلسفة املعايري احملاسبية الدولية لدى معدي القوائم املالية يف اجلزائر من خالل التكوين املستمر و املواكب لتطور هذه  -

 املعايري؛
 تبين املقاربة االقتصادية و التنبؤية للمحاسبة  على حساب املقاربة التارخيية و الضريبية املنتهجة حاليا؛ -
ذلك  تدعيم و للمحاسبني، الدويل إىل اإلحتادكاالنضمام  دوليا ا املعمول املهنة معايري وفق اسبةاحمل مهنة تطوير على العمل -

  .واألجانب املهنيني اجلزائريني بني إستراتيجية شراكات إقامةب
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The reality of international accounting standards between harmonisation And application in 

selected Arab countries  
 

 )*(& )**( 
1 

  
 

     أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحـات فـي تحقيـق
أصـبحت هـذه    2005ففي عام  ،هناك توجه عام لتبني المعايير الدوليةلهذه المعايير، حيث  اعتراف واستخدام أكبر

ا الوسطى وأمريكا الالتينيـة وجنـوب أفريقيـا والشـرق     المعايير الزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق آسيا وآسي
بما فـي ذلـك روسـيا     ، 2005دولة في عام  38  التقارير المالية إلعدادفي أوروبا تتبنى المعايير الدولية  .األوسط

   .واكرانيا والدول االسكندنافية
كانت لهـا  من البلدان التي ونس وتفتعتبر كل من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق  ،أما على المستوى العربي

تجارب مميزة، وتبنت استراتيجيات محكمة لتوفيق معاييرها المحلية مع المعايير الدولية للمحاسبة، فـي حـين كـان    
  .وهذا ما حاولنا معالجته من خالل هذا البحث. تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة خيار كل من األردن وسوريا

    

 هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة ير المحاسبة الدوليةمعاي ، ،
 .معايير المحاسبة العراقية، النظام المحاسبي للمؤسسات التونسي

Abstract : International Accounting Standards achieved a number of successes In the recent 
years, Where the number of countries that adopted increased. In 2005, these standards become 
mandatory in many countries in Southeast Asia, Central Asia and Latin America, South Africa and 
the Middle East. In Europe, 38 countries have adopted international accounting standards in 2005 
Including Russia, Ukraine and Scandinavia.  
On the Arab level,There are all of the GCC countries, Iraq and Tunisia, countries which had a 
distinctive experiences, that have adopted an obvious and strict strategies to harmonize local 
standards with international accounting standards . While,  Both Jordan and Syria chose to apply 
international accounting standards. This is what we have tried to be addressed through this research 
 
Keywords : International Accounting Standards, Gulf Coorperation  Council Accounting and 
Auditing Organization , Tunisian Accounting Système for Entreprises, Iraqi Accounting Standards. 

 
 

تتزايد احلاجة إلجيـاد   ، كما تتزايد درجة العوملة على مستوى االقتصاديات احمللية من خالل تبسيط القواعد واصالحات السوق
بني املعايري املعمول ا يف اعداد التقارير املالية على املستوى احمللي وبني معايري احملاسبة الدولية، حيث تلقى هذه األخـرية   تالقينقطة 

  .املعايريهذه بوال عامليا من طرف العديد من الدول املتقدمة وحىت الدول النامية وذلك نظراً للمزايا االجيابية اليت تعود على مطبقي ق
وذلك ، تسعى كل من املنشآت واملنظمات احملاسبية يف العديد من الدول النامية إىل تبين وتطبيق كل من املعايري احملاسبية الدولية

من الدول العربيـة الـيت قامـت     والعراق وتعترب دول جملس التعاون اخلليجي واألردن وسوريا .ق التوافق احملاسيب الدويلحتقي دف
  :وهنا يربز التساؤل الرئيس هلذا البحث ، الدوليةاحملاسبة احمللية مع املعايري  احملاسبية توفيق معايريهامبجهودات واضحة حنو تطبيق أو 

 وتونس والعراقيف كل من دول جملس التعاون اخلليجي للمحاسبة لمعايري الدولية لأو التطبيق فيق توالكيف متت عملية 
  ؟وسوريا واألردن
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 يأيت ، حيث  التعرف على واقع معاير احملاسبة الدولية يف بعض الدول العربيةتكمن  أمهية هذا البحث يف   أمهية  :أمهية البحث
حيث أنه و ،ر املالية بال منازعاملعايري الدولية للمحاسبة هي اللغة العاملية إلعداد التقاريفيها هذا البحث يف مرحلة زمنية أصبحت 

مع استمرار زيادة جمتمع املعايري الدولية،  مل يعد التفكر يف جمرد التوافق مع معايري احملاسبة الدولية  أو تطبيقها  شيء جمديا بل 
ن أ أصبح حقيقة ووقعا ال مفر منه، وأن الشيء الذي جيب التفكري فيه هو اإلسراع يف وضع خطط مدروسة لذلك، وحيث

ليس لديها خربة طويلة يف صناعة معايري احملاسبة كما أن املتاح لديها من املعايري الوطنية ال يشكل  العديد من الدول العربية 
لالستفادة من جتارب الدول اليت  قامت بإجراءات جادة  العربية الدولهيكل متكامل من املعايري، فقد زادت  حاجة بعض 

واقع معاير احملاسبة الدولية يف الدول العربية  وهنا تكمن أمهية التعرف على  .ع معايري احملاسبة الدوليةلتحقيق التطبيق أو التوافق م
لالستفادة منها يف جتارب الدول األقل تطورا يف اال احملاسيب خاصة وأن كربيات الدول اليت هلا تاريخ حماسيب وذلك  املختارة

  .توفيق معايريها احمللية مع معايري احملاسبة الدوليةء عملية عريق قد تعرضت إىل عراقيل كربى يف أثنا
 كل من دول جملس تعاون اخلليج العريب؛ تونس،  واقع معاير احملاسبة الدولية يف عرض البحث إىل  هذا  يهدف :أهداف البحث

ا أو توفيق معايريها احمللية مع املعايري باإلضافة إىل التعرف على الكيفية اليت اعتمدا كل دولة يف تطبيقه، األردنسوريا، العراق، 
الدولية للمحاسبة، حيث انتهجت كل دولة عربية منهج خمتلف اجتاه معايري احملاسبة الدولية، كما كان اهلدف من هذا البحث  

  .عايري الدوليةهو استفادة الدول األخرى اليت هي يف طور تبين املعايري الدولية من كيفية التحول من املعايري احمللية إىل امل
  

1  
وتطويرها مبا يناسـب التطـورات   اقليمية معايري حماسبة عداد ائدة يف إجتربة عربية ر جملس تعاون اخلليج العريبدول جتربة تعترب 

  .والتغريات اليت حتدث يف البيئة احمليطة
م  على فـتح  1982وافق س األعلى عام واسبة املراجعة يف إطار العمل املشترك بني دول جملس التعاون، بدأ االهتمام مبهنة احمل

والترخيص ألصحاب عدد من املهن، منها مهنة احملاسبة املراجعة، والسماح هلم مبمارستها، بشـرط احلصـول علـى     التسجيلباب 
وتبعت ذلك دراسات جادة لتطوير املهنـة مـن   . مواطين الدولة العضو املضيفةالتسجيل والترخيص املطلوبني عادة ممن مياثلوم من 

  :1أمهها
 أهداف احملاسبة املالية، ومفاهيمها، : التجارة باململكة العربية السعودية نتائج عملها على تطوير املهنة، الذي مشل وزارةتقدمي

اخلي للمهنة اليت تتوىل تطويرها، للجنة التعاون التجاري أثنـاء انعقـاد   ومعيار العرض واإلفصاح العام، ومعايري املراجعة والتنظيم الد
  ومت تشكيل جلنة من املتخصصني من دول الس لدراسة تلك املنتجات؛. م1984اجتماعها الثالث يف يوليو

عربية السعودية بناًء على قرار دعوة جلنة فنية لدراسة مشاريع معايري احملاسبة واملراجعة املعدة من قبل وزارة التجارة باململكة ال
واقترحت اللجنة املدعوة أن يكون تناول تطوير ملهنة وفقا ملنهج حتديد  1986يف اجتماعها السادس يف سبتمرب  التجاريجلنة التعاون 

وملا بـدا  . ي للمهنةاألهداف، وتعريف املفاهيم، ودراسة معايري احملاسبة، ودراسة معايري املراجعة، ووضع قواعد موحدة للتنظيم الداخل
لألمانة العامة لس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا الربنامج من خالل هذه اللجنة، رأت أن هذه اخلطوة جيب أن يقوم ا احملاسـبون  

  من باب أويل؛) ممارسون وأكادمييون(وملراجعون 
 األمانة بعد دراسة ومسح قوانني وأنظمة تسجيل املوحد للتسجيل والترخيص الذي تقدمت به ) القانون(إقرار مشروع النظام

واملراجني القانونيني يف الدول األعضاء،  يف االجتماع التاسع للجنة التعاون التجاري الذي عقد يف الريـاض يف    احملاسبنيوترخيص 
  استرشادياً؛) لقانون(م، على أن يكون النظام 1987يوليو 
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لس لدراسة ما قررم مـن  1987ته جلنة التعاون التجاري يف اجتماعها العاشر املنعقد يف ديسـمرب  تشكيل جلنة من دول ا
 حتديد األهـداف؛ :موافقة على اقتراح اللجنة املكلفة بدراسة معايري احملاسبة واملراجعة، املتمثل يف تناول تطوير املهنة وفقا للمنهج التايل

وضع قواعد موحدة لتنظيم الداخلي ملهنة احملاسبة واملراجعـة لـدول    راجعة؛دراسة معايري امل دراسة معايري احملاسبة؛ تعريف املفاهيم؛
  .جملس التعاون
 لس للعمللس التعاون من خنبة املمارسني  واألكادمييني من مواطين دول ا تشكيل جلنة تأسيسية بتشجيع من األمانة العامة

م، 1990باملهنة، وقد انتظم هؤالء يف اللجنة التأسيسـية يف مـارس   بشكل مجاعي تطوعي، لتقدمي واقتراح كل ما من شأنه االرتقاء 
وبناًء على االقتناع بأمهية أهداف املهنـة، مت  . واجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول األعضاء مبجلس التعاون

ومت إعداد مشروع النظـام  " تجارة بالدول األعضاءوزراء ال"االتفاق على تأسيس هيئة مهنية فنية حتت إشراف جلنة التعاون التجاري 
  األساسي هليئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون؛

 لس 1998سبتمرب 15التجاري يف  التعاونموافقة جلنةم على مشروع النظام األساسي للهيئة، ومت رفع املشروع إىل مقام ا
مة لتاسعة عشرة املنعقدة يف أبو ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحـدة يف ديسـمرب   األعلى لس التعاون، فصدرت موافقة لقادة يف الق

وجاء يف النظام . م على هذا الشروع، وصدور النظام األساسي هليئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس لتعاون لدول اخلليج العربية1998
. واالمتيازات طبقاً ملا هو متبع يف جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة ، وميزانية مستقلة وتتمتع باحلصانات اعتباريةأن للهيئة شخصية 

كما حـدد اللجـان   . وحدد النظام أهدافها ومهامها وبني عضوية اهليئة، وأا تتكون من مجعية عمومية وجملس إدارة وجهاز تنفيذي
  الفنية املنبثقة عن جملس اإلدارة وكذلك مالية اهليئة ومواردها؛

م لعقد االجتماع األول للجمعية العمومية بالريـاض وذلـك   2001مزاولة أعماهلا بدعوة األمانة العامة يف مايو  بدأت اهليئة
يئة،  تنفيذا لقرار الس األعلى بشأن الدورة األوىل، وقررت اجلمعية العمومية اختيار مدينة الرياض باململكة العربية السعودية مقراً لله

لس اإلدارة، للدورة األوىل، ومدا أربع سنوات، من بني ممثلي الدول األعضاء يف اجلمعيـة العموميـة   كما متت انتخابات أعضاء جم
حسب الفئات اليت حددها النظام األساسي، فتمثلت كل دولة بثالثة أعضاء مع ممثل لألمانة العامة لس التعـاون ليكـون جمـوع    

 .األعضاء تسعة عشر عضواً
ا هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية للنهوض مبهنة احملاسـبة واملراجعـة    اليت تقوم اجلهوديف إطار 

  . واالرتقاء مبستواها يف دول جملس التعاون، وضع الس خطة استراتيجية إلعداد مقومات املهنة، ومنها إعداد معايري للمحاسبة
 هليئة املالية للمحاسبة الفكري اإلطار وضع يف مت إتباعه الذي ذلك عن املالية احملاسبة معايري وضع يف املستخدم املنهج خيتلف مل
 الـس  يف دول القائمة للممارسات دراسة إجراء على املنهج هذا ويقوم .العربية اخلليج لدول جملس التعاون لدول واملراجعة احملاسبة
 املمارسـات  دراسة وتضمنت .املعايري هذه فيها تطبق اليت سوف البيئية لظروفوا املعاصر احملاسيب الفكر ضوء يف وتقييمها املختلفة

وهي  .العربية التعاون اخلليجي جملس دول يف الشركات وقوانني واملراجعة احملاسبة ملهنة املنظمة املراسيم والقرارات إىل القائمة الرجوع
  :2ما يلىك

  اململكة العربية السعودية : أوال
I. هـ والذي قضى باعتماد الدراسة املتعلقة بأهداف احملاسبة املالية  28/2/1410وتاريخ  6522تجارة رقم صدر قرار وزير ال

ومفاهيمها ومعيار العرض واإلفصاح العام مرجعاً يسترشد به مجيع احملاسبني القانونيني املرخص هلم بالعمل يف اململكة العربية 
 .هـ 7/10/1410يف  852بالقرار ومت اعتماد بيان األهداف واملفاهيم . السعودية
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II.  هـ والذي مت مبوجبه إلغاء نظام احملاسبني القانونيني الصادر 13/5/1413بتاريخ ) 12/م(صدر املرسوم امللكى الكرمي رقم
هـ وإصدار نظام جديد للمحاسبني القانونيني كهيئة تعمل حتت إشراف 12/7/1394وتاريخ  43/باملرسوم امللكي رقم م

 .للتوعية مبهنة احملاسبة واملراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه املهنة واالرتقاء مبستواها وزارة التجارة
III.  30/10/1993واملوافق  15/5/1414بتاريخ  3/2/4صدر قرار جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني رقم 

هداف ومفاهيم احملاسبة املالية ومعيار العرض واإلفصاح العام والذي حيدد معايري احملاسبة واجبة التطبيق يف اململكة واليت حددها بأ
وىف حالة . هـ ومعايري احملاسبة الصادر عن اهليئة 7/10/1410بتاريخ  852واليت سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم 

 .كيةوجود موضوع حماسيب مل يصدر بشأنه معيار عن اهليئة يسترشد مبا ورد يف معايري احملاسبة األمري
IV. ية قام جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني بإعادة النظر يف القرار السابق والقاضي باالسترشاد مبعايري احملاسبة األمريك

هـ املوافق  21/10/1423وتاريخ  5/2/1يف حالة عدم وجود معايري حماسبية معتمدة من اهليئة وصدر عن الس قرار برقم 
  :حبيث يقصد ا) معايري احملاسبة املتعارف عليها(قضي بتعريف املقصود بعبارة م وي25/12/2002
  بتـاريخ  ) 852(أهداف ومفاهيم احملاسبة املالية ومعيار العرض واإلفصاح العام اليت سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقـم

  .، ما مل يتم تعديلها من قبل اهليئة وفق ما هلا من اختصاص 7/10/1410
عايري احملاسبة واآلراء املهنية األخرى اليت تصدرها اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني وفق ما هلا من اختصاصم.  
حالة وجود موضوع حماسيب مل يصدر بشأنه معيار أو رأى مهين عن اهليئة، يعترب معيار احملاسبة الصادر عن جملس معـايري   يف

ويف حالة وجود موضوع حماسيب مل يصدر بشأنه معيار أو . ة املعيار املتعارف عليه يف هذا الشأناحملاسبة الدولية هلذا املوضوع مبثاب
رأي مهين من اهليئة، ومل يصدر بشأنه معيار دويل، يعترب املعيار أو الرأي املهين أو التطبيق الذي تقره اهليئة السعودية للمحاسـبني  

  .لياً أو دولياً مبثابة املعيار املتعارف عليه يف هذا الشأنالقانونيني من بني التطبيقات املتعارف عليها حم
  

  دولة اإلمارات العربية املتحدة : ثانيا
I.  لسنة ) 49(بشأن تنظيم مهنة مدققي احلسابات تبعة القرار الوزاري رقم  1995لسنة ) 22(صدر القانون االحتادي رقم

بتشكيل جلنة قيد مدققي  1996لسنة ) 50(الوزاري رقم كما صدر القرار . بالالئحة التنفيذية هلذا القانون 1996
 .يف شأن رسوم القيد مث الترخيص 1996لسنة ) 12(احلسابات، وقرار جملس الوزراء رقم 

II.  م بشأن تشكيل اللجنة العليا ملهنة مدققي احلسابات وتنظيم 1998لسنة ) 1(صدر قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم
تقدمي "من القرار اختصاصات اللجنة ومن بينها ) 4(من املادة ) 2(وحيدد البند . نوطة ااجتماعاا واالختصاصات امل

 .املقترحات ذات الصلة مبراجعة وتطوير واعتماد املعايري احملاسبية وبتحقيق مزيد من الضبط املتعلق بالرقابة املالية
III. امل يتضمن أي من القوانني االحتادية أو القرارات الوزارية نصا حيد وتبني املمارسات . د املعايري احملاسبية اليت جيب االلتزام

أن الشركات العاملة بدولة اإلمارات العربية املتحدة تطبق املعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية يف العملية 
  .إعدادها للقوائم املالية

  مملكة البحرين : ثالثا
I.  جيب على موثقي احلسابات "أنه ) 14(بشأن مدققي احلسابات يف مادته رقم  1996لسنة ) 26(نص املرسوم بقانون رقم

التقيد مبعايري وأسس املراجعة الدولية ووفقاً لألنظمة اليت يصدرها االحتاد الدويل للمحاسبني، ويشمل ذلك اتباع آداب املهنة 
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ارة التجارة ، أو من مؤسسة نقد البحرين، أو وأصوهلا الفنية ، وكذلك تنفيذ األنظمة الصادرة يف شأن عملهم، سواء من وز
 .من اجلهات الرمسية األخرى ذات العالقة ، وأن يلتزموا بقواعد الشرف واألمانة املتعارف عليها يف توثيق احلسابات

II.  ثانية وحتدد املادة ال. بشأن تشكيل جلنة شئون مدققي احلسابات يف وزارة التجارة 1997لسنة  2صدر قرار وزير التجارة رقم
من القرار اختصاصات اللجنة اليت تتضمن إبداء الرأي واملشورة يف قواعد شرف املهنة الواجب االلتزام ا حلماية مهنة مدققي 

  .احلسابات وبالقواعد واألسس احملاسبية ومعايري التدقيق الواجب اتباعها
  سلطنة عمـان : رابعا

. بقانون تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعـة  1986أكتوبر  18املوافق  1407صفر  13يف  77/86السلطاين رقم  املرسومصدر 
عنـد  يلتزم احملاسبون بتطبيق معايري احملاسبة الدولية املعتمدة من جلنة معايري احملاسبة الدولية من القانون بأن ) 30(وتضمنت الفقرة 

والصناعة حيدد معايري احملاسبة اليت جيب تطبيقها عنـد إعـداد   إعداد امليزانية واحلسابات اخلتامية، إىل أن يصدر قرار من وزير التجارة 
  .امليزانية واحلسابات اخلتامية

  دولة الكويت  : خامسا
والذي نص يف مادتـه األوىل علـى ضـرورة التـزام الشـركات       1990لسنة ) 18(صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

وأكد . ا املالية طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية ملبادئ احملاسبةواملؤسسات جبميع أنواعها القانونية بإعداد بيانا
لسـنة  ) 18(والذي نص يف مادته األوىل على ضرورة االلتزام بالقرار الوزاري رقـم   1991لسنة ) 110(ذلك القرار الوزاري رقم 

  .الدولية يف إعداد بياناا املالية التزام الشركات واملؤسسات باتباع مبادئ احملاسبةبشأن  1990
  دولـة قطـر : سادسا

 .تدل على حتديد معايري معينة جيب االلتزام ا وثائقال توجد أي 
  

  :3هي كما يلي ،ثالث جمموعات إىل التعاون جملس دول تقسيمانه من املمكن من هذه الدراسة  تبنيقد و
 موعة األوىلوجود حالة يف الدولية املعايري وتلجأ إىل الوطنية معايريها تطبق وهي يةالسعود العربية اململكة وتتضمن :ا 

 يتناول دويل معيار وجود عدم حالة ويف .القانونيني للمحاسبني اهليئة السعودية عن معيار بشأنه يصدر مل حماسيب موضوع
  .اهليئة تقرها أخرى معايري إىل تلجأ املوضوع احملاسيب هذا
 موعةاإلمارات، والكويت، وهي(الدولية  احملاسبة معايري بتطبيق فيها النظم تقضي اليت التعاون دول جملس ملتش :الثانية ا 

  ).البحرين ومملكة عمان، وسلطنة
  موعةا مل ترد اليت الدول تلك هي :الثالثة ا كانت  وإن قطر، دولة تشمل وهى( معينة حماسبية مبعايري ملزمة نصوص

  .)املالية قوائمها إعداد يف الدولية للمعايري املنشآت استخدام تبني افيه العملية املمارسة
  

  :التعاون جملس دول يف املطبقة املعايري من جمموعتان لدينا يكون فإنه هذا وعلى
 السعودية اهليئة تصدرها اليت احملاسبة هي معايري واألخرى التعاون، جملس دول بعض يف واملطبقة املعتمدة املعايري تلك وهي األوىل
  .السعودية اململكة العربية يف واملعتمدة القانونيني للمحاسبني

 يف يأخذ واحد أساس على املعايري هذه عدت أن فإنه جيب التعاون جملس دول يف تطبق اليت احملاسبة معايري بني االتساق ولتحقيق
 يف دول املطبقـة  للمعـايري  املختلفة اجلوانب دراسة ذلك لبويتط .املعاصرة العاملية الدول واملتغريات لتلك البيئية الظروف االعتبار
  : التايل للمنهج وفقًا وذلك ،الس
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 .املعيار صنو؛املعيار وهدف نطاق: يلي ما تتضمن واليت املعايري هذه تتضمنها اليت األساسية املوضوعات حتديد -
 .املعيار نص ؛املعيار هدف املعيار؛ نطاق: تشمل وهي األساسية املوضوعات هذه من لكل الفرعية املوضوعات حتديد -

 املعاصـر  احملاسـيب  الفكر يف ورد إىل ما التقسيم هذا ويستند .األخرى الفرعية عناصرها إىل املوضوعات هذه من كل وتنقسم
  .أهدافها وحيقق املالية احملاسبة معايري حيكم وضع وواضح متكامل هيكل وضع إىل واحلاجة

 مستوى على وذلك األخرى التعاون جملس بعض دول يف املعتمدة بنظريا السعودية العربية اململكة يف املعتمدة املعايري مقارنة -
  .والفرعية األساسية املوضوعات
 .وشرحها معيار كل يف الواردة الفقرات نص للمقارنة ويستخدم

 ونظريه السعودية العربية اململكة يف املعتمد عياريف امل ورد ما بني اختالف أو تطابق هناك كان إذا ما التحليلية املقارنة نتيجة تبني -
  .وجد أن االختالف، ومدى األخرى، التعاون جملس بعض دول يف املطبق و املعتمد

 حمدودة اختالفات هناك كانت إذا أما .يوصى باستخدامها وحمتواها املعيارين يف الواردة الفقرات نصوص يف تطابق هناك كان إذا -
 فقرات يف والوضوح واالكتمال التناسق لتحقيق األمر، لزم إذا وتعديله مالئمة، األكثر النص فيتم اختيار وىأو احملت النصوص بني

  .املقارنة حمل املعايري وحمتوى يف نصوص جوهرية اختالفات وجود الدراسة تبني ومل .املقترح املعيار
  .معيار بكل املرفقة املقارنة التحليلية تظهره، الدراسة ما ضوء ويف  األول والثاين البندين يف ورد ملا وفقًا املقترحة املعايري صياغة -

على ترمجـة املعـايري الدوليـة    ) معيار مزاولة 13(احملاسبة واملراجعة لدول الس  يئة همل تستند معايري مما سبق، يتضح لنا أنه 
ربية أصـدرت معـايري   عهي جهات ل اخلليج العربية دول جملس التعاون لدو، فمريكيةأالظروف االقليمية وخبلفية  علىللمحاسبة بل 

وذلك انطالقا من اطار فكري شبه كامل من واقع الظروف احمللية السعودية واالقليمية يف  ،حماسبية مالية يف ظل وجود املعايري الدولية
الدولية يف حالة عدم وجود معيار صادر ن هيئة احملاسبة واملراجعة لدول الس توصي بالرجوع إىل معايري احملاسبة كما أ. دول الس

أعلنت اهليئة توجهاً واضحاً حددت فيه تبين معايري احملاسبة الدولية ضمن خطة زمنية حمـددة، وقـد   مث  ، عن اهليئة ملعاجلة عملية معينة
وجلميـع   2017اً مـن عـام   استقر األمر على أن يتم التحول وتطبيق معايري احملاسبة الدولية على الشركات املسامهة العامة اعتبـار 

  .2018الشركات اعتباراً من 
  

2  
قررت تونس استحداث نظامها احملاسيب بشكل يتماشى مع التوجه العاملي السائد يف البيئة احملاسبية، والرامي إىل توحيد احملاسـبة  

ا حمكما ومضبوطا، من خالله يتم حتديد اخلطوط العريضة هلذا االصـالح  ، وتنفيذ هذا القرار بشكل صحيح يتطلب تنظيمالعاملحول 
  .التوجه العام حنو االصالح، األهداف املتوخاة منه، وكذا اهليئات املسؤولة عنه واملهام املنوطة ا: وهي

ني، حيث قام الس الوطين تتمثل اهليئات املكلفة بالتنميط يف تونس أساسا يف الس الوطين للمحاسبة وجملس اخلرباء احملاسب
  :4للمحاسبة بوضع وترتيب كافة خطوات مرحلة التوفيق احملاسيب يف تونس، واملتمثلة يف

  تشخيص املوجود: أوال
وهذا من خالل القيام بتحقيق لتشخيص املمارسات احملاسبية التونسية، مما مسح باالحاطة مبختلف جوانب البيئـة احملاسـبية يف   

متأثرة بشكل كبري بالنموذج الفرنسي القاري، وأدى هذا التحقيق للوصول إىل نتيجة مفادها أن املخطط احملاسيب  كانتتونس، واليت 
  .ال يتماشى ورهانات االقتصاد اجلديد 1986لسنة  PCGالعام 
  دراسة متوضعية: ثانيا

  :بالرجوع إىل ثالث مصادر أساسية للتنميط إجراؤهامت 
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 ؛IASCاملعايري احملاسبية الدولية  -
 التنميط احملاسيب األجنلو ساكسوين خصوصا النموذجني األمريكي والكندي؛ -
 .التنميط احملاسيب للدول اليت تعتمد شكل املخطط احملاسيب، وهذا باالعتماد على النموذجني الفرنسي واملغريب -

  توجيه االصالح: ثالثا
كقاعدة إلعـداد املعـايري   IASCإىل اعتماد النظام احملاسيب لِـالدراسة املعمقة للمصادر الثالث السابقة واملفاضلة بينها، أفضت 

  .التونسية
النظـام احملاسـيب   "إىل ظهور القانون احملاسيب، والنظام اجلديد الذي أُطلق عليه اسم  1996هذه اخلطوات الثالث، أدت سنة 

العاملي، حيث صمم املنمطون التونسـيون   ذه املرحلة خطت تونس خطوة كبرية يف اجتاه التكامل مع االقتصاد". SCE للمؤسسات
، وهـي املرحلـة   2014النظام احملاسيب للمؤسسات بشكل يسمح بتبين املعايري الدولية للتقرير املايل يف األجل الذي مت حتديده بسنة 

  .النهائية لعملية االصالح
ذه اللجنة بتوجيه وضبط عمليـة اعتمـاد   ، حيث تقوم هIFRSمن أجل تطبيق " جلنة القيادة"احملاسبة جلنة، سميت  جملسعني 

  :5، لذا وضعت هذه اللجنة مخس مراحل لتنفيذ االستراتيجية وهي2014املعايري، وفق تاريخ حمدد هو 
 احصاء وحتليل املوجود: املرحلة األوىل  
  :ت، هي، ومت مجع االختالفات يف أربع جمموعاIFRS وSCEاملرحلة مت احصاء وحتليل ما جاء به املرجعان  هذهيف 

 موعةمعايري تونسية جيب مقاربتها مع : األوىل اIFRS؛6، 15: ، مثل املعايري  
 موعةمعايري : الثانية اIFRSاملعيار اخلاص بالقيمة العادلة؛: قيد االصدار مثل  
 موعةمعايري : الثالثة اIFRS مثل: ليس هلا أي مقابل يف النظام احملاسيب للمؤسسات :IFRS1 ،IFRS12؛  
 معايري تونسية ليس هلا أي مقابل يف : الرابعة موعةاIFRSاملعيار احملاسيب العام: ، منث.  
 تصميم وعرض النموذج: املرحلة الثانية  

  :، مهاIFRSيف هذه الرحلة فرضني لصياغة النموذج الذي سيعتمد بعد تطبيق  القيادةوضعت جلنة 
 رير املايل، وبالتايل التخلي عن النظام احملاسيب للمؤسسات؛الكلي للمعايري الدولية للتق االعتماد: الفرض األول  
 النظام احملاسيب للمؤسسات والعمل على مطابقته مع  مراجعة: الفرض الثاينIFRS :.  
 حتديد أجندة لالنتقال: املرحلة الثالثة  

  .الفترة وتاريخ كل مرحلة من مراحل هذه االستراتيجية حتديدمن خالهلا يتم 
 مطابقة : املرحلة الرابعةSCE  معIFRS 

، فإن املطابقة بينهما حتمية من IFRSو SCEسواء اختار املنمطون التونسيون االعتماد املباشر للمعايري الدولية أو التقارب بني 
مـن  غري املعتمدة  IFRSتستوجب اعتماد املعايري  IFRSأجل تقليل املفارقات، ويف حالة اعتماد النموذج التونسي، فإن املقاربة مع 

  . SCEقبل 
 متابعة التنفيذ: املرحلة اخلامسة  

على احترام الوقت وتفادي التأخر يف أي مرحلة، فحص كل الصعوبات اليت تواجه عمليـة التطبيـق،    احلرصوهذا من خالل 
  :ضمان الترابط الدائم مع مجيع فرق العمل اليت مهمتها مايلي

 تطوير املعايري القطاعية؛ -
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 ؛IFRSم مع إعداد معايري جديدة تتالء -
  .صياغة اقتراحات للتوفيق بني النظام اجلبائي واملعايري الدولية للتقرير املايل -

مما سبق، يتضح لنا أن تونس قامت بتبين استراتيجية مفادها االعتماد التدرجيي ملعايري احملاسبة الدولية، وذلك من خالل إعدادها 
رحلة لتهيئة البيئة احملاسبية التونسية الستقبال املعايري الدولية للمحاسـبة، مث تـأيت   مع معايري احملاسبة الدولية كم يتماشىلنظام حماسيب 

  .2014مرحلة التبين للمعايري الدولية للمحاسبة سنة 
  

3  
تغريات البيئية والوطنية ومتغريات احملاسـبة  لقد ارتبط التطور والتغري يف احملاسبة العراقية تارخييا مبصدرين أساسيني، مها كل من امل

فمع بداية تأسيس الدولـة العراقيـة   . يتضح بشكل مبسط من تتبع تطور احملاسبة يف العراق يف العصر احلديث أندوليا، وهو ما ميكن 
ها االعتمـاد علـى الـنظم    ظهرت احلاجة إىل احملاسبة اليت اقتصرت على ما يغطي بعض االحتياجات من البيانات املالية، واليت مت في

احملاسبية املستوردة بالتوافق مع تطبيق قانون الشركات اهلندي على الشركات العاملة يف العراق وهـي متثـل يف جوهرهـا فـروع     
وحيد كان أوهلا نقل جتربة مصر على قطاع الغزل والنسيج، وبعد جناحه مت فيما جرت الحقا حماوالت عديدة للت. للشركات األجنبية

تطبيقه على القطاع الصناعي بأكمله، وترافق ذلك مع صدور قانون للشركات عراقي بدال من القانون اهلندي، وصدور نظام مزاولـة  
ومع بدايـة  . 1969لسنة  185واملدققني رقم ، وصدور قانون نقابة احملاسبني 1958لسنة  18مهنة مراقبة وتدقيق احلسابات رقم 

والذي متيز خبروجه عن تأثري التشريعات الربيطانية، اليت كانت واضـحة يف   1983لسنة  36الثمانينات صدر قانون الشركات رقم 
بصدور تعليمـات  ، كما متيزت هذه الفترة 1997لسنة  21كافة ااالت يف الفترات السابقة، والذي مت الغاءه بصدور القانون رقم 

اليت الزمت شركات القطاع اخلاص بتطبيق النظام احملاسيب املوحد، واليت مت تعديلـها   1985لسنة  1رقم  للشركاتالنظام احملاسيب 
الذي أوكل مهمة االشراف على تنظيم  1984لسنة  7كما متيزت بصدور نظام مزاولة املهنة رقم . 1999لسنة  1بالتعليمات رقم 

كما متيزت هذه الفترة بصدور قانون ديوان الرقابة املالية رقـم  . ة إىل نقابة احملاسبني بعد أن كانت موكلة لوزارة التجارةمزاولة املهن
الذي اعترب أحد مؤسسات الدولة الدستورية املستقلة ذات التـأثري  . 1990لسنة  6وأُلغي بصدور القانون رقم  1980لسنة  194

ليقوم مبهمة وضع املعـايري   1988ما متيزت هذه الفترة بتشكيل جملس املعايري احملاسبية الرقابية يف عام ك. الوطنيةاألعظم يف احملاسبة 
  .يري احملاسبية والرقابية العراقي، والشكل املوايل يوضح أسلوب عمل جملس املعا6احملاسبية اليت تتالءم وطبيعة البيئة العراقية
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  عايري احملاسبية والرقابية العراقيأسلوب عمل جملس امل: 1شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، 2012، العراق، 93، جملة اإلدارة واالقتصاد، عدد "دراسة مقارنة للمعايري احملاسبية الدولية مع القواعد احملاسبية العراقية"عماد حممد كندوري،  :املصدر
  .266ص

  

كر والتطبيق القادم من بيئات دولية متقدمة أخرى، والـيت امتـد تأثريهـا    مما سبق، يتضح أن مهنة احملاسبة يف العراق امتداد للف
اخلاص باعتماد املعايري احملاسبية الدولية يف  1985والزال يف الفكر احملاسيب العراقي، والذي يتضح يف قرار نقابة احملاسبني العراقية عام 

وفيمـا  . ام احملاسيب املوحد قد تضمن جمموعة من املعايري احملاسبية الدوليةالعراق والزام أعضاء املهنة باالسترشاد ا، فضال على أن النظ
  :7هي: يأيت جمموعة من القوانني يف العراق اليت تبنت معايري احملاسبة الدولية

 2004لسنة  94قانون املصارف رقم : أوال
I.  املبادئ احملاسبية واعداد الكشوفات املالية على ما يلي 32نصت املادة: 
I.1. طبيق القواعد احملاسبية واألنظمة مبا يتفق مع املعايري احملاسبية الدولية مبا فيها استخدام احلسابات التراكمية الكاملة على أساس ت

  يومي وتقيدا بأي متطلبات خاصة تنص عليها أنظمة البنك املركزي العراقي ذا الشأن؛
I.2. ة وحساب األرباح واخلسائر وكشف التدفق النقدي بالتغريات اليت تطرأ على اعداد بياناته املالية اليت تضم امليزانية العمومي

ويتم إعداد الكشوف املالية طبقا . حساب رأس املال للمصرف وعلى حنو واف يعكس حقيقة األوضاع املالية للمصرف وفروعه
  .للمعايري احملاسبية الدولية

مشاكل يتم اكتشافها من قبل 
  هيئات التدقيق لديوان الرقابة املالية

قرارات اقتصادية صادرة  من جهات 
 عليا حتتاج إىل معاجلة حماسبية

مشاكل يتم اكتشافها من قبل اجلهات 
 التنفيذية يف شركات األعمال

  )حملية أو أجنبية(ى الدراسات السابقة إن وجدت هلذه املشكلة التعرف عل: الس

  وضع حلول بديلة للمشكلة: الس

  إعداد دراسة حول املوضوع: الس

  إعداد مسودة املعيار: الس

مناقشة مسودة املعيار وعرضها على جلنة من اخلرباء داخل وخارج ديوان الرقابة : الس
  املالية

  مقترحات لتطوير مسودة املعيار: جلنة اخلرباء

  اقشة مقترحات جلنة اخلرباء وإصدار املعيار بصيغته النهائيةمن: الس

  املعيار احملاسيب



  واقع معايري احملاسبة الدولية بني التوفيق والتطبيق يف دول عربية خمتارة 
 

 
 - 262 - 

II.  املعروفة دوليا وأية أنظمة صادرة عن أنظمة البنك املركزي العراقي  استنادا ملعايري مراجعة احلسابات 5فقرة  16نصت املادة
 .يقوم مراجع احلسابات مبراجعة عمليات املصرف وعلى أسس موحدة

III.  منه نصت على أن حيدد البنك املركزي العراقي بواسطة أنظمة املعايري  3اخلاصة باملبادئ املصرفية العامة الفقرة  62املادة
صرف اليت يستخدمها البنك املركزي العراقي يف ممارسة رقابته التحوطية متاشيا مع املعايري الدولية وأفضل التفصيلية لسلوك امل

  .املمارسات
  2004قانون البنك املركزي العراقي لسنة : ثانيا

I.  ة والفعالة لتصفية بأن يقوم البنك املركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليم 1اخلاصة بنظام الدفع الفقرة  39نصت املادة رقم
 وتسوية سداد املعامالت التجارية وفقا للمعايري الدولية وأفضل املمارسات وان يعمل على نشرها وإدامتها؛

II.  لس أن البنك املركزي العراقي يتبع 1اخلاصة بالدفاتر احلسابات والسجالت يف الفقرة  45املادةنصت على أن يضمن ا ،
دوليا يف كافة األوقات وأنه يطبقها عند اعداد وامساك حساباته وسجالته مبا يف ذلك بيانات  معايري احملاسبة املتعارف عليها

 .مركزه املايل
III.   نصت على أن يسعى البنك املركزي العراقي يف سبيل االضطالع 2اخلاصة بتجميع ونشر االحصاءات املالية الفقرة 41املادة ،

ريعات األخرى إىل تطوير وتنفيذ السياسات املتماشية مع املعايري الدولية وأفضل مبسؤولياته املنصوص عليها يف القانون ويف التش
  .املمارسات املتبعة يف املصارف املركزية

 القانون سوق العراق لألوراق املالية 74امر سلطة االئتالف املؤقتة رقم : ثالثا
  :تضمنت معايري احملاسبة الدولية يف املواد اآلتية

I. اخلاص بالتعامالت يف أسواق األوراق املاليةمن القسم  1الفقرة ج. 
II.  من املادة أعاله 2الفقرة. 

 2004املعدل  1997لسنة  21ات رقم قانون الشرك: رابعا
  :تضمنت املواد اآلتية معايري احملاسبة الدولية

I.  ؛133املادة 
II.  134املادة رقم. 

ق واليت ختص معايري احملاسبة الدولية، يتضـح أن املشـرع   للقوانني ذات الصلة املطبقة بالعرا موادمن خالل ما مت استعراضه من 
اسـيب  العراقي أكد على ضرورة مراعاة معايري احملاسبة الدولية يف اعداد القوائم املالية، مما ميكن من يئة مناخ قانوين ميكن النظـام احمل 

  .املوحد من التكيف مع املعايري الدولية للمحاسبة
  

4   
 8: التالية النقاط خالل من سورية يف الدولية احملاسبة معايري تطبيق أمهية عرض ميكن
 الفعاليات كافة مشاركة  من يتطلبه وما االجتماعي السوق اقتصاد حنو واالجتاه سوريا تشهده الذي االقتصادي التطور 

 هذا يف العاملية النظم تطبيق حنو السعي والسيما ،الشركات يف املطبقة واملالية اإلدارية النظم كافة تطوير إىل واحلاجة االقتصادية
 ؛اال
 املستثمرين طمأنة شأنه من الدولية احملاسبية املعايري تطبيق حنو التوجه وإن منه، الدويل والسيما أشكاله بكافة االستثمار تشجيع 

 ؛املالية القوائم وإعداد األرباح واحتساب يباحملاس القياس يف عليها االعتماد خالل من واحملليني اخلارجيني
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 ا املسامهني إقناع خالل من بأسهمها لالكتتاب املسامهني استقطاب حنو وسعيها املسامهة الشركات تطور عددأفضل تتبع بأ 
 ؛الدولية احملاسبة معايري تتبع وكذلك العاملية واإلدارية التقنية النظم
 تتعامل أو دولية حماسبية معايري بعضها تطبق ودولية عربية مالية ومؤسسات ببنوك غالبيتها يف املرتبطة اخلاصة البنوك عدد زيادة 

 ؛ دولية حماسبية معايري تطبق شركات مع عادة
 ؛دولية معايري حماسبية بعضها تطبق ودولية عربية بشركات بعضها ترتبط واليت اخلاصة التأمني شركات ظهور 
 واضحة،  حماسبية أسس إىل حتتاج واليت األجنبية الشركات مع التعامل إىل الدولية الشركات عوفرو احمللية النفط شركات حاجة 

 ؛الدولية احملاسبة معايري تطبيق على االتفاق وميكن 
 ؛الدولية احملاسبة معايري تطبق باتت عربية دول مع املشتركة الشركات بعض وجود 
 ملا ضرورياً أمراً فيها الدولية احملاسبة معايري تطبيق أصبح واليت ، فيها لعاملةا الشركات عدد وتطور السورية احلرة املناطق توسع 

 ؛ دولية عالقات من هلا
 ميكن األسس واضحة النقدية والتدفقات املايل واملركز للدخل مالية قوائم إىل الوصول الدولية احملاسبة معايري تطبيق مزايا أهم من 

 عليه؛ باالعتماد أعدت الذي األساس ملعرفة نظراً سهلأ بشكل القرارات متخذي قبل من فهمها
 ودولية حملية أخرى شركات مع املقارنات إجراء وسهولة الشركات يف املايل التحليل إجراء سهولة. 

 

 بالدرجة املسامهة الشركات على ستطبق أا حيث الشركات، إليها تستند قانونية أسس إىل الدولية احملاسبة معايري تطبيق حيتاج
 9: يلي فيما السورية الشركات يف الدولية احملاسبة معايري اليت تطالب تطبيق سورية يف الصادرة القانونية األسس أهم وتتلخص، األوىل

 2005 لعام 22 رقم املالية واألسواق األوراق هيئة إحداث قانون: أوال
 الـيت  األداء تقومي ومعايري التدقيق ومعايري احملاسبية ايرياملع اعتماد اهليئة مفوضي جملس مهام من أنه على منه ٧ رقم املادة نصت

 الواجب والشروط املعايري وحتديد اهليئة، لرقابة اخلاضعة اجلهات قبل من ا التقيد جيب
  .وإشرافها اهليئة لرقابة اخلاضعة اجلهات حسابات لتدقيق املؤهلني احلسابات مدققي يف توافرها

 :2006 لعام 55 رقم التشريعي املرسوميف  اليةامل األوراق سوق قانون: ثانيا
 اجلهات مجيع بالتايل وتلتزم الدولية، احملاسبة معايري جملس عن الصادرة الدولية احملاسبة معايري تعتمدى أنه عل منه 65 املادة نصت

 . املذكورة للمعايري وفقاً املالية وقوائمها بياناا إلعداد اهليئة إلشراف اخلاضعة
 املالية واألسواق األوراق هيئة إلشراف اخلاضعة للجهات اإلفصاح نظام من 2 رقم املادة :ثالثا
 إلشراف اخلاضعة اجلهات مجيع على ويتعني الدولية احملاسبة معايري جملس عن الصادرة الدولية احملاسبة معايري أنه تعتمد على تنص

  .املعايري هلذه وفقاً املالية وقوائمها بياناا إعداد اهليئة ومراقبة
   3 املادة رقم:رابعا

 اجلهـات  وبيانـات  حسـابات  تدقيق لغايات للمحاسبني الدويل االحتاد عن الصادرة الدولية التدقيق معايري اعتماد على تنص 
 اجلهـات  توبيانـا  حسابات بتدقيق قيامهم عند املعايري ذه االلتزام احلسابات مفتشي على ويتعني اهليئة، ورقابة إلشراف اخلاضعة
 . املذكورة

  15 رقم املادة: خامسا
 . الدولية التدقيق ومعايري الدولية احملاسبة معايري العتماد املالية واألسواق األوراق هيئة لقانون التنفيذية التعليمات من  
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 2007 لعام 8 رقم االستثمار مرسوم: سادسا
 معايري وفق للمشروع نظامية حسابات مبسك القيام املوافقة ىعل حاصل مشروع أي يف املستثمر على أنه منه 12 املادة حددت

  .املرخصة احلسابات تدقيق وشركات مكاتب قبل من مصدقة باملشروع اخلاصة امليزانيات من بنسخة اهليئة وتزويد الدولية احملاسبة
 15 رقـم  القرار اجلمعية أصدرت حيث، سورية يف القانونيني احملاسبني مجعية قبل من معايري احملاسبة الدولية  وقد مت اعتماد

 : ما يلي 1 رقم املادة يف تضمن والذي 2007 لعام
 مع ال يتعارض مبا واملراجعة احملاسبة ممارسة يف املهين السلوك وقواعد الدولية املراجعة ومعايري الدولية احملاسبة معايري اعتماد: أوال

  ؛النافذة واألنظمة القوانني
 ؛ األعضاء بني الدولية احملاسبية يرياملعا نشر تسهيل: ثانيا
  ؛العمل وورش والندوات التدريبية الدورات إجراء متابعة: ثالثا
 ذات اجلهـات  كافـة  مع االتصال قنوات وإقامة الدولية احملاسبية املعايري مالءمة ملدى واملهنية العلمية بالدراسات القيام: رابعا

  .باملعايري العالقة
معـايري احملاسـبة   ترى بأمهية تطبيق معايري احملاسبة الدولية، فقامت بتهيئة البيئة القانونية واعتمـدت   ةسوريأن  يتضحمما سبق، 

  .الدولية
  

5   
 يمـدقق  مجعيـة  تبنـت  1990عـام  ففي الدولية، احملاسبة معايري تبنت اليت العامل ودول العربية الدول أوائل من االردن تعترب
 القانوين باإللزام يتصف مل املعايري هذه تبين ان اال االردن، يف الشركات قبل من تطبيقها ليتم الدولية احملاسبة معايري االردنية احلسابات
 جملـس  قـام  1998 عام ويف  .االردن يف الشركات على احلسابات مدققي مجعية قبل من ملزمة سلطة وجود لعدم نظرا للشركات

 الواجب والشروط التدقيق ومعايري الدولية احملاسبية املعايري من مستمدة باإلفصاح تتعلق تعليمات بإصدار املالية وراقاأل هيئة مفوضي
 تتعلـق  فصـول  على اشتملت فقد اإلفصاح تعليمات أما ، املالية األوراق هيئة لرقابة اخلاضعة اجلهات حسابات مدققي يف توافرها

 املتعلـق  واإلفصـاح  اهلامة واألمور اجلوهرية األمور عن واإلفصاح الدورية، املالية البيانات عن حواإلفصا اإلدراج، عند باإلفصاح
 رسـالة  إيصـال  أجل من التعليمات هذه اتباع بضرورة لرقابتها اخلاضعة اجلهات مجيع اهليئة ألزمت وقد. املالية الوساطة بشركات

  .10املالية البيانات مستخدمي مصاحل مع يتالءم بشكل الشركة وضع عن املعربة اإلدارة
  :أمهها  من قوانني عدة خالل من وذلك 1997 العام بعد االردن يف الدولية احملاسبة معايري لتبين القانوين اإللزام جاء وقد

  2003لسنة  17لغاية القانون رقم  وتعديالته 1997 لسنة 22 رقم الشركات قانون: أوال
 :وذلك من خالل املواد التالية

   الشركة مدير واجبات): 62( ةاملاد
 حساب ذلك يف مبا اخلتامية وحساباا للشركة السنوية امليزانية اعداد مديريها هيئة او احملدودة املسؤولية ذات الشركة مدير على

 والتـدقيق  احملاسبة ملعايري وفقا قانوين حسابات مدقق من مجيعها مدققة النقدية تدفقاا وبيان الالزمة وااليضاحات واخلسائر االرباح
 العـادي  اجتماعها يف للشركة العامة اهليئة اىل وتقدميها الشركة اعمال عن السنوي التقرير اىل اضافة واملعتمدة عليها املتعارف الدولية

   .ديدةاجل املالية السنة من االوىل الثالثة االشهر اية قبل املناسبة التوصيات ا مرفقة للمراقب منها نسخة وتقدمي السنوي
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   الشركة خسائر): 75( املادة
 العامة اهليئة دعوة فيها املديرين هيئة او مديرها على فيترتب رأمساهلا نصف على احملدودة املسؤولية ذات الشركة خسائر زادت اذا -

 اهليئة تتمكن مل واذا عها،اوضا تصحيح حيقق مبا قيامها باستمرار او الشركة بتصفية اما قرارها لتصدر عادي غري اجتماع اىل للشركة
 من تتمكن مل واذا القرار الختاذ شهر على تزيد ال مدة الشركة املراقب فيمنح متتاليني اجتماعني خالل الشأن ذا قرار اختاذ من العامة
   .القانون الحكام وفقا اجبارية تصفية تصفيتها لغايات للمحكمة الشركة احالة فتتم ذلك

 رأمساهلا زيادة عادي غري اجتماع يف العامة اهليئة قررت اذا اال تصفيتها فيجب رأمساهلا قيمة ارباع ثالثة ةالشرك خسائر بلغت اذا -
 نصف على املتبقية اخلسائر جممل يزيد ال ان على املعتمدة الدولية والتدقيق احملاسبة معايري مع يتفق مبا اطفائها او اخلسائر وضع ملعاجلة
   .التنياحل كلتا يف الشركة رأمسال

  :184 املادة
   . املعتمدة الدولية والتدقيق احملاسبة معايري وفق ودفاترها سجالا وحفظ حساباا تنظيم العامة املسامهة الشركة على يترتب -
 مبا عليها تعارفامل واصوهلا الدولية احملاسبة معايري تطبيق لضمان الالزمة التعليمات املختصة املهنية اجلهات مع بالتنسيق الوزير يصدر -

   . ومسامهيها الشركة حقوق ويضمن القانون هذا اهداف حيقق
 ينصرف القانون هذا ملقاصد .املختصة املهنية اجلهات من واملعتمدة عليها املتعارف الدولية والتدقيق احملاسبة وقواعد معايري تطبق -

 ومعايري اصول اعتماد على داللة او صراحة تشري عبارة أي على) ليهاع املتعارف الدولية والتدقيق احملاسبة وقواعد معايري( عبارة معىن
  . ا يرتبط ما او والتدقيق احملاسبة وقواعد

  احلسابات مدقق تقرير مشتمالت): 195( املادة
 تقريـر  نيتضم ان جيب املهنة، ذه عالقة له آخر نظام او قانون واي به املعمول احلسابات تدقيق مهنة قانون احكام مراعاة مع

  :يلي ما احلسابات مدقق
عمله؛ ألداء ضرورية رآها اليت وااليضاحات والبيانات املعلومات على حصل قد انه  
ا وان منظمة ومستندات وسجالت حسابات متسك الشركة انمن متكن املعتمدة، الدولية احملاسبة ملعايري وفقا معدة املالية بيانا 

 القيود مع متفقة واخلسائر االرباح وبيان امليزانية وان عادلة، بصورة النقدية وتدفقاا اعماهلا ئجونتا للشركة املايل املركز اظهار
   .والدفاتر

  اخطائه عن للشركة املدقق تعويض): 201( املادة
 عـن  املاليـة  بياناـا  ومستخدمي ومسامهيها حساباا بتدقيق يقوم اليت الشركة من كل جتاه مسؤوال احلسابات مدقق يكون 
 وفقـا  له احملددة بواجباته القيام يف الخفاقه نتيجة او عمله تنفيذ يف ارتكبها اليت االخطاء بسبب الفائت والربح املتحقق الضرر تعويض
 او املعتمـدة  الدولية والتدقيق احملاسبة معايري تقتضيها اليت واجباته او املفعول سارية اخرى تشريعات اي واحكام القانون هذا الحكام

 الضـرر  تعويض عن املدقق ويسأل البيانات هذه على مصادقته عن او جوهري بشكل للواقع مطابقة غري مالية بيانات اصدار سببب
 اخلطأ يف واشتركوا حسابات، مدقق من اكثر للشركة كان واذا ارتكبه، الذي اخلطأ بسبب النية حسن الغري او باملساهم يلحقه الذي
 مـن  سنوات ثالث مبضي احلاالت هذه من اي يف املدنية املسؤولية دعوى وتسقط املادة، هذه احكام وفق بالتضامن مسؤولني كانوا
 تسـقط  فـال  جرمية يشكل احلسابات ملدقق املنسوب الفعل كان واذا املدقق، تقرير فيه تلى الذي للشركة العامة اهليئة انعقاد تاريخ
 .11العام احلق دعوى بسقوط اال املدنية املسؤولية دعوى
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 2002 لسنة ( 76 ) رقم املالية األوراق قانون ::نياثا
 التقريـر  مـن  بنسخة البورصة بتزويد عمان بورصة يف املدرجة العامة املسامهة الشركات إدارة جملس املالية األوراق قانون الزم
 12:يلي ما يتضمن السنوي وربع السنوي ونصف السنوي
 ؛العامة امليزانية 
 ؛واخلسائر األرباح حساب 
 ؛املسامهني حقوق يف التغريات بيان 
 ؛النقدي التدفق قائمة 
 ؛الضرورية اإليضاحات 
 الشركة حسابات مدقق تقرير. 

 اخلاضـعة  اجلهات مجيع وعلى الدولية احملاسبية املعايري جملس عن الصادرة الدولية احملاسبة معايري اعتماد ضرورة القانون وتضمن
  .املعايري هلذه وفقًا املالية بياناا إعداد اهليئة لرقابة
   2009 لسنة ( 28 ) رقم الدخل ضريبة قانون: ثالثا

 املستحقة الضريبة مقدار لتحديد الالزمة واملستندات السجالت بتنظيم املكلف يلتزم إن على (23) املادة من )أ( الفقرة نصت
 اربـع  ملـدة  ا باالحتفاظ ويلزم قانوين حماسب من عليها ومصادق ومدققة الدولية احملاسبة معايري وفق معدة تكون ان شريطة عليه

  .سنوات
 بيانات على املصادقة أو املالية البيانات إصدار عن املسؤولية القانوين احملاسب يتحمل ان على القانون من (56) املادة نصت كما

 املفعـول  النافذة واألنظمة والقوانني ليةالدو احملاسبة معايري أو القانون هذا أحكام ختالف أو جوهري بشكل للواقع مطابقة غري مالية
 ارتكـب  أنه القانوين احملاسب يعترب احلالة هذه ويف جسيم إمهال عن أو جرمي عمل أي أو مقصود خطأ عن نامجا ذلك كان سواء
  .القانون هذا من ( 55) املادة يف عليها املنصوص بالعقوبة عليه ويعاقب جرما

 ام فرديـة  منشاة كانت سواء أي للمنشاة، القانوين الشكل عن النظر وبغض عموما ملكلفنيا ألزم قد الدخل ضريبة قانون إن 
 مـدقق  القـانون  محل كما الدولية، احملاسبة معايري وفق املالية القوائم وإعداد احلسابات مبسك عامة مسامهة شركة ام تضامن شركة

  .13الدولية دقيقوالت احملاسبة معايري ختالف اليت احلسابات مسؤولية احلسابات
األردن يطبق  معايري احملاسبة الدولية، ومبا ان تطبيق معايري احملاسبة الدولية يضفي صفة الدولية على قوائم مما سبق، يتضح لنا أن 

 الشركة وبالتايل ميكنها من دخول األسواق اخلارجية واملنافسة، فإن األردن  يطبق كل معيار حماسيب دويل  يستجد، فاألردن وعلـى 
 .غرار بعض الدول النامية يبدأ بالتطبيق كأمر واقع دون اخلوض بأثار التطبيق

  

 
وتونس والعراق وسوريا واألردن، دول جملس التعاون اخلليجي يف  البحث واقع معايري احملاسبة الدولية بني التوفيق والتطبيق ناقش

  :وتوصلنا إىل النتائج التالية
  هيئة احملاسبة واملراجعة لدول عريب تبنت دول جملس تعاون اخلليج اليفلس منهجية لتطوير معايري احملاسبة احمللية وفق اآلليات ا

 اليت حددا، وخالل األعوام السابقة أصدرت اهليئة عدة معايري حماسبية، ووفقاً ملا هو معمول به يف اهليئة فإن معايري احملاسبة اليت
تبين معايري حنو أعلنت اهليئة توجهاً واضحاً ،  مث يتم الرجوع فيها إىل معايري احملاسبة الدولية ةقليميمل تشملها معايري احملاسبة اال

 ؛احملاسبة الدولية ضمن خطة زمنية حمددة
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  مكنها مندف انتاج معلومة حماسبية ذات جودة عالية  ت ،انتهجت تونس استراتيجية التبين التدرجيي للمعايري الدولية للمحاسبة
 متطلبات تعاملها مع االحتاد األوريب ومنظمة التجارة العاملية؛ تلبية
  أما  العراق فقد اجته حنو توفيق بعض معايريه احمللية مع املعايري الدولية، وذلك بدرجات خمتلفة حسب الظروف البيئية للعراق وما

داء وزيادة درجة املوثوقية واالعتمادية حتتاجه مؤسساته املالية من تطوير للممارسات احملاسبية بقصد الوصول لتطوير األ
 واالفصاح يف التقارير املالية؛

 مت اعتماد معايري احملاسبة الدولية من طرف الشركات املسامهة اليت مت تسجيلها يف بورصة دمشق، كما مت العمل على ة ويف سوري
 ؛عايري احملاسبية الدوليةتعديل النظام احملاسيب املوحد مبا ينسجم مع املعايري الفرضيات األساسية للم

  مت ترمجة املعايري احملاسبية الدولية من قبل اهليئات املهنية للسعي إىل تطبيقها لدى الشركات ومن قبل اجلهات العاملة األردن ويف
 .يف أعمال التدقيق واحلسابات

  :توصيات
  :إن أهم ما ميكن اقتراحه هو اآليت

 هنة احملاسبة يف الدول العربية والتنسيق بينها، وتفعيل دورها يف تطوير املعايري واملمارسات ضرورة تطوير املنظمات املهنية املعنية مب
 احملاسبية مبا يتفق مع املعايري احملاسبية الدولية؛

 ا والبشرية، املادية مواردها تأهيل مدى بدراسة القيام عليها الدولية املعايري تبين دولة أي قرار عندموفه استيعاب على وقدر 
 املعايري؛ هذه
 عليها بل احمللية، عن معايريها الكلي التخلي عدم احملاسيب التوافق مرحلة يف هي اليت الدول على الكبرية التكاليف جتنب أجل من 

 من ومتجددة مستمرة العملية هذه تكون وأن للمحاسبة، الدولية املعايري مع يتوافق ما مع احملاسبية أنظمتها توفيق على العمل
 والدولية؛ احمللية البيئة يف احلاصلة التطورات مواكبة أجل
 التطبيق؛ إمكانية من للتأكد الالزمة الدراسات إجراء دون احمللية البيئة يف للتطبيق دولية حماسبية معايري اعتماد يف االستعجال عدم 
  اسبية العربية مع املعايري احملاسبية الدولية؛تطوير التعليم احملاسيب يف الدول العربية مبا يتواكب مع عملية توفيق املمارسات احمل 
 تمع العريب اإلسالمي؛تطوير التشريعات العربية مبا  حيقق التوافق مع املعايري الدولية وال خيل بثوابت ا 
 عايري احملاسبية استمرار العمل علي تطوير املعايري الفنية للمحاسبة لتظل متوافقة مع املعايري الدولية يف ضوء ما يصدر عن جلنة امل

 الدولية من معايري جديدة أو تطوير ملعايري قائمة؛
 الدولية احملاسبية املعايري جلنة يف األعضاء غري العربية الدول سعي ضرورة )IASC (للمحاسبني الدويل واالحتاد )IFAC (إىل 

 وضمان ناحية، من الدولية احملاسبية املعايري روإصدا إعداد يف العريب الدور لتفعيل الرائدة الدولية املنظمات هذه عضوية اكتساب
  . أخرى ناحية من الدولية احملاسبية املعايري صنع عملية يف واإلسالمية العربية الثقافة تواجد
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Financial accounting system between the trends and requirements of the application Under 

international accounting standards and financial information 
 

 )*   (  
 

  
 

     تبنت الجزائر في السنوات األخيرة نظاماً محاسبياً يتوافق و المتطلبات الدولية كأحـد األسـاليب لتسـهيل
فهي بذلك تسعى إلى تطوير نظامها المحاسبي المستوحى مـن واقـع   . المعامالت الدولية، و خاصة المستثمر األجنبي

و من خـالل واقـع     .ير الدولية للمحاسبة و المعلومة المالية قصد مواكبة متطلبات العولمة المالية و المحاسبيةالمعاي
أعمال التحضير و التطبيق لهذا النظام المحاسبي المالي الجديد سيكون هناك حتماً مالحظات تقنية عملياتيـة و آثـار،   

غير أن تطبيق هذا النظام المحاسـبي المـالي     .اسبية الجزائريةستنعكس على األطراف المختلفة المكونة للبيئة المح
اآلخذ في اإلعتبار مبدأ تغليب الجوهر االقتصادي على المظهر القانوني، ال يمكن أن يكون في منـأى عـن مواكبـة    
النظام الجبائي في تعديالته لبعض النصوص الجبائية التي تتعارض وجوهر القواعـد المحاسـبية، بشـكل تـدريجي     

 .تحضير بيئة محاسبية و جبائية متناسقة و متوافقة إلى حد مقبولل
    

 المعايير الدولية للمحاسبة، النظام المحاسبي المالي، البيئة المحاسبية الجزائرية، النظام الجبائي. 
Abstract : The new logic of globalization has led Algeria in recent years to be able a new 
accounting system compliant with international requirements, as one of the methods to facilitate 
international transactions, especially foreign investors. It thus seeks to develop its accounting 
system, inspired by the reality of international standards of accounting and financial information 
(IAS / IFRS) in order to meet the requirements of financial globalization .     

And through the reality of the work of preparation and application of this new financial 
accounting system, there will inevitably materialize technology and operational Notes, also effects, 
which were reflecting on the different parties constituting the Algerian accounting environment.  

However, the application of this financial accounting system, taking into consideration the 
principle of preeminence of economic reality on juridical appearance, can not be immune to keep 
up with the tax system in its amendments to some of the texts tax which is inconsistent with the 
essence of accounting rules, gradually, to prepare a coherent and consistent accounting and tax 
sphere to some extent acceptable. 
 
Keywords : International standards of accounting, Financial accounting system, algerian 
accounting environment, tax system. 

 
 

طبيعة نشاطها، النظام ث أشكاهلا القانونية و أحجامها ون حيتعد احملاسبة على مستوى قطاع األعمال على اختالف الكيانات م
املعلومايت الوحيد تقريباً القادر على تزويد أصحاب القرار وخمتلف املستعملني باملعلومات الكفيلة و بشكل فعال يف اختـاذ قـرارات   

  .رشيدة
و السياسية اليت شهدها العامل، عرب عدة مراحـل إىل  احملاسبة عرب التاريخ تبعاً للتطورات االقتصادية و االجتماعية  تطورتو لقد 

غاية وصوهلا إىل مرحلة احلاجة إىل معايري حماسبية حتدد قواعد اإلثبات و التقييم و العرض دف إعداد جمموعة موحدة مـن القـوائم   
اليت ظهرت نتيجة الـدخول يف أسـواق    مث تعدت إىل مرحلة احلاجة إىل معايري حماسبية دولية لتقدمي حلول للعديد من املشاكل. املالية

  .رأس املال األجنبية، و مشاكل مقارنة القوائم املالية و ضرورة توحيدها جبعلها قابلة للقراءة والفهم بسهولة من طرف مستعمليها
________________________ 
eMail :   (*) : kettouche_achour@yahoo.fr  
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ل النسبة القصوى للنسيج االقتصادي اجلزائري أن تكون يف معزل عن تلك التطـورات و  و ال ميكن حملاسبة الكيانات اليت تشك
الذي جعل اجلزائر تبذل جهوداً يف إصالح نظامها احملاسيب اليت أمثرت عن تبنيها للنظام احملاسيب املايل املستوحى مـن   األمرانعكاساا، 

قنية العملياتية واآلثار اليت تنعكس ال حمال على األطراف املكونة للبيئة احملاسبية مع مراعاة املالحظات الت .أسس معايري احملاسبة الدولية
و كذا اعتبار تطبيق النظام احملاسيب املايل، اآلخذ يف االعتبار مبدأ تغليب اجلوهر االقتصادي على املظهر القـانوين، كونـه   . اجلزائرية

و على ضوء ما سبق . النصوص اجلبائية اليت تتعارض و جوهر القواعد احملاسبيةيساير بشكل تدرجيي النظام اجلبائي يف تعديالته لبعض 
  : هلذه الدراسة يف السؤال اجلوهري الشامل هلا كاآليت إشكاليةميكن استخالص 

  ما هو مفهوم النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية؟
  :ة عنه نلخصها يف الفرعني اآلتينيالفرعية الناجت األسئلةأما 

إىل أي مدى ساير هذا النظام اإلجراءات احملاسبية السليمة طبقا للمفهوم؟  و ما هي متطلبات و انعكاسات تطبيقه يف البيئة 
   احملاسبية اجلزائرية؟

يد من خالل املعـايري الدوليـة   كما تكمن أمهية و أهداف موضوع هذه الدراسة يف إبراز أمهية التوافق احملاسيب الدويل و التوح
من الناحية الفكرية و التطبيقية النظام  -و لو بشكل خمتصر وبسيط –و كذا إبراز . للمحاسبة و املعلومة املالية، خصائصها و مبادئها

ئية املترتبة عن تطبيقه و ما اجنر احملاسيب املايل، باإلضافة إىل متطلباته و انعكاساته يف البيئة احملاسبية اجلزائرية، السيما االنعكاسات اجلبا
موضوع هذه الورقة البحثيـة إىل احملـاور   مت تقسيم و عليه . عنها من تغيريات سواء يف امليزانية أو حساب النتائج أو الكشوف املالية

  :التالية
 .املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية و خطوات تطبيقها -1
 . ظرية و التطبيقالنظام احملاسيب املايل بني الن -2
  .متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل يف البيئة احملاسبية اجلزائرية و اآلثار الناجتة عنها -3

  

1  
ذا التوسـع، ممـا أدى إىل تطـور    مع تنامي و مشولية أنشطة املؤسسات االقتصادية عرب العامل، اتسعت احلاجة ملصادر متويل ه

األسواق املالية الدولية و فرض أدوات و سياسات مالئمة متكن من نشر وإيصال املعلومات املالية ألداء املؤسسات املستخدمة ألموال 
  .املستثمرين يف هذه األسواق

منها تطبيق معايريهـا احملاسـبية    واكبته مشاكل حماسبية ناجتة عن اختالف التطبيقات بني الدول، وفرض كل التطورلكن هذا 
. احمللية، مما صعب على املستثمرين اختيار االستثمارات يف خمتلف البورصات و قراءة و فهم قوائم مالية معدة مببادئ حماسبية خمتلفـة 

ـ   ة للمحاسـبة  لذلك كان من الضروري إجياد توافق حماسيب دويل يعمل على حتقيق توحيد دويل للمحاسبة من خالل املعـايري الدولي
و سنربز يف هذا احملور كال من التوافق احملاسيب الدويل و األمهية اليت تكتسي هذه املعايري الدوليـة و  ).  IAS/IFRS( واملعلومة املالية 

 . مبادئها األساسية
  و التوحيد التوافق احملاسيب الدويل - أوالً

فيمـا   تتقليل الفروقايقات احملاسبية بني دول العامل وتقارب التطباحملاسيب الدويل على )  Harmonisation(  التوافقتدل عبارة 
و ذلك جتاوبا مع النمو املتسارع للتجارة الدولية و االنفتاح . بينها من حيث االستعمال، املفاهيم، املبادئ، و املعايري احملاسبية املوحدة

وميكن معاجلة هذا التوافق من . ا من اتساع يف دور األسواق املاليةاالقتصادي العاملي و انتشار الشركات املتعددة اجلنسيات و ما رافقه
  : ما يلي خالل
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I- اختالف التطبيقات الدولية للمحاسبة:  
 النمـوذج متيز البيئة العاملية للمحاسبة بني اجتاهني بارزين للتطبيقات احملاسبية، و هي منوذج التوحيد احملاسيب األنكلوساكسوين و 

ألول خبضوعه للواقع االقتصادي واألسواق املالية، كما يتميز بالدور الكبري الذي يلعبه القطاع اخلـاص يف تـوفري   و يتميز ا1.األوريب
التمويلية، و باستقالليته عن القواعد اجلبائية، فهو يعكـس وفـاء النظـام    ة ملتخذي القرارات االستثمارية واملعلومات احملاسبية واملالي
و تعترب التجربة األمريكية هي الرائـدة يف ميـدان   . تصادية و يعترب مرجعا ألعمال التوحيد الدولية للمحاسبةالرأمسايل ملبدأ احلرية االق

   2.التوحيد احملاسيب األكلوساكسوين
أما منوذج التوحيد احملاسيب األوريب فيخضع للحكومات و النصوص القانونية، وتضطلع الدولة كلية بوظيفة التوحيد احملاسـيب و  

بعكس النموذج السابق الذي مل يرتبط دور الدولة بعملية التوحيد احملاسيب إال من خالل هيئات مراقبة األسواق  احملاسبيةملعايري إعداد ا
و ال يعين إتباع كل الدول األوربية له، كما ال حيصر جمال تطبيقه يف أوربا فقط بل يتعدى ذلك إىل بعض الدول األخرى مثل . املالية

و يتميز على اخلصوص بالعالقة القوية املوجودة بني القواعد اجلبائية وبالدور الكبري الذي تلعبه البنوك يف متويـل  ... ائر اليابان ، اجلز
  .املؤسسات
II- أمهية إجراء توحيد دويل للمحاسبة:  

خمتلف املؤسسـات الـيت   واجهت  3نتيجة للفوارق احملاسبية بني الدول من حيث املعايري احملاسبية و عناصر اإلفصاح واملراجعة،
و عليـه  . رؤوس أموال خارج أسواقها املالية احمللية وكذا املستثمرون الراغبون يف تنويع استثمارام العديد من املشـاكل  عنتبحث 

 أصبح من الضروري إحداث توافق حماسيب دويل يتبىن جمموعة موحدة من املبادئ و املعايري احملاسبية املعتـرف ـا عامليـا حلمايـة    
  .االستثمارات و احلفاظ على ثقة املستثمرين عرب العامل

و من أبرز املشاكل املترتبة عن اختالف التطبيقات احملاسبية بني الدول ما مييز إعداد القوائم املالية امعة للفروع املوجودة عـرب  
تأثريها على قرارات مستعمليها بسـبب  ت وكذلك ضعف جودة املعلوماالعامل و ذلك جراء االختالف يف تطبيق القواعد احملاسبية، و

  . غياب جمال للمقارنة بني املعلومة املالية الصادرة عن خمتلف املؤسسات يف العامل
التوافق احملاسيب الدويل فتكمن أساساً يف إجياد لغة مالية موحدة قابلة للتطبيق على القوائم املالية لكل املؤسسات عرب  أهدافأما 

نة هذه القوائم اليت تعدها املؤسسات املسعرة يف البورصة عرب خمتلف دول العامل، مع تسـهيل عمليـة التسـعري يف    العامل، و كذا مقار
  .البورصات للمؤسسات و استقطاب ثقة املستثمرين و احملافظة عليها

املعايري الدوليـة للمحاسـبة   هذا األساس أدى التوافق احملاسيب الدويل إىل اختيار مرجع حماسيب معترف به عامليا يتمثل يف  علىو 
 )international accounting standards - IAS   (   و املعايري الدولية للمعلومـة املاليـة)international financial reporting 

standards - IFRS  ( اليت تصدر عن جلنة املعايري الدولية للمحاسبة)international accounting standards committee-IASC 
، و هي معـايري ختـص باألسـاس    ) international accounting standards board- IASB(وجملس املعايري الدولية للمحاسبة )  

و اليت تقدم من خالل املؤسسات معلومات تبني حالة الوضعية املالية لألطراف املتعاملة 4الكبرية املسعرة يف البورصة الدوليةاملؤسسات 
  .تتميز باملصداقية و الشفافية و موثوق ا و سهلة القراءة من مجيع املستفيدينهذه املعلومات . معها

و مما زاد . توفريه هذه املعايري باعتبارها مرجع حماسيب وحيد معترف به دوليا، ومطبق يف العديد من دول العامل هذا ما تعمل على
ايد ا من طرف هيئات دولية متعددة وجه العديد من الدول إىل تطبيقهـا  املعايري للتوافق احملاسيب الدويل، االعتراف املتز هذهمن أمهية 

  .أو توفيق القواعد احملاسبية احمللية معها
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 united states generally( جند التقارب بني املبادئ احملاسبية األمريكيـة املقبولـة عمومـاً    5و من دعائم اختيار هذه املعايري

accepted accounting principles- US.GAAP  ( و املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية )IAS/IFRS ( و كذا توصيات ،
اليت أوصت )  international organization of security commission - IOSCO( تداول األوراق املالية  هليئاتاملنظمة الدولية 

بقبول تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة  17/05/2000املالية عرب العامل يف يف هذا اإلطار مجيع السلطات املكلفة بالبورصات و األسواق 
 19/07/2002الصادر بتاريخ  1606/2002باإلضافة إىل اختيار االحتاد األوريب للمعايري الدولية من خالل القانون رقم 6يف البورصات،

 على احلسابات امعة للمؤسسات املسعرة بالبورصـات  كمرحلة أوىل 20057و الذي ينص على إجبارية التطبيق ابتداًء من جانفي 
  .األوربية مما أدى إىل إضفاء دعماً كبرياً على املعايري

III- جملس املعايري الدولية للمحاسبة و مهمة توحيد احملاسبة دوليا:  
اليا، وكانت جلنة املعاير الدولية للمحاسبة يعترب جملس املعايري الدولية للمحاسبة، اهليئة الدولية اليت تقوم مبهمة التوحيد احملاسيب ح

إصدار الس للمعايري الدولية للمعلومة املاليـة  الدولية للمحاسبة ، وو ذلك بإصدار اللجنة للمعايري  2001الدور قبل أبريل  ذاتقوم 
  .من خالل هيئات و جلان خمتلفة تابعة للمجلس

متشـاة لكـل   سبة على مصـطلحات وقواعـد مشـتركة و   اعتماد احملا احملاسيب هو)  Normalisation( و يقصد بالتوحيد 
لذلك ميكن التمييز بـني التوافـق   و. ها متطابق من مؤسسة إىل أخرىوثائق و قوائم مالية يكون حمتواها وتقدمي إصداراملؤسسات، و 

   8.و عملية التوحيداملذكور أعاله و التوحيد باعتبار أن األول هو شكل خمفف للثاين، و يعترب كمرحلة أوىل حن
  :و تتشكل هيكلة جملس املعايري الدولية للمحاسبة من اهليئات التالية

تتمثل مهمتـها يف  و)  international financial reporting interpretation- IFRIC( اللجنة الدولية لشرح املعلومة املالية * 
وإعداد املالحظات التقنية حول مسائل حمددة قبل تقدمي تعريـف   ) IASB( حول املعايري اليت تصدر عن الس  الشروحاتإصدار 

  .ائي ملعيار معني
و هو مكلف مبهمة املشاركة يف إجراءات تطبيـق  )  -Standards advisory council –SAC( الس االستشاري للمعايري * 

ح اللجنة التنفيذية و جملس املتابعة حول أولويـات التوحيـد   املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية لألطراف املعنية و إرشاد ونص
 .احملاسيب

  أمهية املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية و مبادؤها األساسية -ثانياً
حتياجـات  ت املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية أمهيتها و مصداقيتها من خالل أهدافها الرامية إىل اإلجابة على اباكتس

تظهر أمهية هـذه املعـايري يف التوفيـق بـني     و. املؤسسة و املهتمة مبعلومااخمتلف األطراف الداخلية و اخلارجية اليت تربطها عالقة ب
ي متطلبات املستثمرين الدوليني وحاجيات املؤسسات من األسواق املالية الدولية، ذلك جتاوبا لنمو التجارة العاملية و االنفتاح االقتصاد

  .الذي أفرز توجه املؤسسات إىل خارج حدودها الوطنية حبثا عن التسعري يف بورصات متطورة، و االستفادة من رؤوس األموال
و بناء على ذلك يستدعي هذا املدخل دراسة أمهية و خصائص هذه املعايري و مبادئها األساسية اعتمادا على طبيعة القوائم املالية 

  .رهاالنوعية و عناص خصائصهاو 
I- أمهية و خصائص املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية:  

من املعروف أن احملاسبة بشكل عام دف إىل حتديد و قياس األحداث املالية للمؤسسة و إيصال نتائج القياس إىل مسـتخدمي  
املعايري احملاسبية اليت تتمثل يف كل القواعد املتعلقة  و هي. القوائم املالية، األمر الذي يستوجب وجود معايري حمددة يتم القياس مبوجبها

  .باحملاسبة والتزمت بتطبيقها املؤسسات من أجل إعداد قوائمها املالية
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و منه تكمن أمهية املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية و إجيابيات تطبيقها كأساس إلعداد القوائم املاليـة علـى الصـعيد    
عالوة على أا تزيد من ثقة املتعاملني يف األسواق املالية الدولية اجتاه القـوائم  . الدويل و االعتراف ا عامليا بالقبولها الدويل، يف متتع

باإلضافة إىل ذلك توفر جمـاالً  . املالية، وتسمح بإجراء املقارنات على عدة مؤسسات و تقدمي الواقع االقتصادي عن تعامالت املؤسسة
محاسبة اليت تعاجل كل العمليات الكتمال معايريها أكثر من أي مرجع آخر و توافقها مـع التطـورات االقتصـادية    لغويا مشتركا لل

  .باستمرار
و أخرياً تؤدي إىل حتسني جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب بتوفريها ملعايري حماسبية دولية موحدة يسمح بإعداد قـوائم  

كما تسهل مهمة مصاحل الضرائب يف خمتلف الدول نظراً للتنسـيق يف تطبيـق أسـاليب    . عددة اجلنسياتللشركات املت جممعةمالية 
  . االعتراف باإليرادات و التكاليف

        9:أما خصائص هذه املعايري فيمكن إجيازها فيما يلي
  .طرف املمارسني ملهنة احملاسبة تتميز بإطار مرجعي مستمد من منوذج التوحيد احملاسيب األنكلوسكسوين، و معدة من -     
  .إعداد املعايري يتم باالعتماد على مقارنة تعكس الواقع االقتصادي للعمليات، بتغليب جوهر العملية على شكلها القانوين -     
  . تفضيل مصلحة املستثمرين و املسامهني و الدائنني يف املؤسسة -     
  .خالل مبادئ حماسبية متطابقة، أي وفق إطار تصوريتتم معاجلة العمليات احملاسبية من  -     
  . توحيد شامل للقواعد احملاسبية و عناصر القوائم املالية، و أمهية امللحق -    
  . تطبيق إجباري لكل املعايري و كل الشروحات -    
  . إدخال مفهوم القيمة العادلة للتمكني من التقدير اجليد للوضعية احلقيقية للمؤسسة -    
  .اخلصوميم األصول وإدخال مفهوم االستحداث أو القيمة احلالية دف معرفة أثر عنصر الزمن على عملية تقي -    
  . األخذ بعني االعتبار قياس اخلسارة و التناقص يف قيمة األصول -    
  . التطبيق بأثر رجعي للتوحيد احملاسيب، أي كما لو كانت املعايري مطبقة من قبل -    

II- مبادئ املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية :  
للجنـة  تظهر مبادئ املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية عرب املبادئ العامة إلعداد القوائم املالية احملتواة يف اإلطار التصوري 

اخلصائص النوعية للقوائم املاليـة و مسـتعمليها،   و يبني األهداف ، و الذي1989املنشور سنة )  IASC( للمحاسبة  الدوليةاملعايري 
  10.وحتديد قواعد التسجيل احملاسيب و قواعد التقييم و تعطي التعاريف لعناصرها

هي وسائل أساسية لتوصيل املعلومات احملاسبية لألطراف اخلارجية، و هي تعكس وضعية املؤسسة املالية  :طبيعة القوائم املالية* 
و هي حمددة من قبل جملس املعـايري  . و مصادر استخدامات األموال، كما توفر معلومات لتقدير التدفقات النقدية 11و نتائجها احملققة

امليزانية ، حساب النتائج ، جدول تغريات رؤوس األموال، جدول تـدفقات اخلزينـة ،   : الدولية للمحاسبة يف مخس عناصر أساسية
  . امللحق 
املسـتثمرون  : جملس املعايري الدولية للمحاسبة مستعملي املعلومة املالية إىل سبعة أصناف هي يصنف :مستعملو القوائم املالية* 

،  احلاليون و احملتملون ، العمال و املوظفون ، املقرضون، املوردون ودائنون آخرون ، الزبائن ، الدولة و اهليئات العمومية التابعة هلـا 
  . اجلمهور
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هي اخلصائص الواجب توفرها يف القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات يف اية الـدورة، و   :يةاخلصائص النوعية للقوائم املال* 
يف العناصر )  IASC( و تتمثل هذه اخلصائص حسب اإلطار التصوري للجنة . للمستعملني املقدمةاليت تزيد من فائدة املعلومة املالية 

  : التالية
من خالل الصورة الصادقة، التركيز على الواقع االقتصـادي  (الوثوق باملعلومة  –مقارنة القابلية لل –املالءمة  –سهولة الفهم  -

  ). قبل الشكل القانوين، احلياد، احليطة و احلذر والشمول
الدارس يف جمال االقتصاد و التسيري يعي جيداً أن القوائم املالية توضح خمتلف اآلثـار املاليـة    :تعاريف عناصر القوائم املالية* 

األول ميثل العناصـر  . لتعامالت و األحداث االقتصادية للمؤسسة، و تعمل على جتميعها وتوزيعها بشكل عام على تصنيفني أساسينيل
و الثاين يف العناصر املرتبطة . اخلصوم و رؤوس األموال اخلاصةامليزانية و املتمثل يف األصول واملرتبطة بالوضعية املالية من خالل جدول 

  . خالل حساب النتائج املتمثلة يف اإليرادات والتكاليفباألداء من 
و خاصة الصنف األول حسب اإلطار التصوري للجنة املعايري الدولية للمحاسبة  –غري أن تعريف هذه العناصر اخلاصة بالصنفني 

  : و هي معرفة بالشكل التايل. االقتصادي و ليس على الشكل القانوين الواقعيرتكز على اجلوهر و  –
و هي موارد تراقبها و تسيطر عليها املؤسسة نتيجة ألحداث ماضية ينتظر منها احلصول على املنـافع االقتصـادية    :األصول -

و . األصل بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل تدفقات نقدية أو ما يعادهلا لصاحل املؤسسـة  يؤدياملستقبلية هلا و املتمثلة يف إمكانية أن 
صول اليت يتم احلصول عليها بواسطة قرض إجياري تستجيب لشروط تعريف األصول، ألن املؤسسـة متـارس   هنا جند أن عناصر األ

ال يشترط بالضرورة امتالكها حىت يتم تسجيلها ضمن األصـول، و هـذا   ع االقتصادية املستقبلية هلا، ورقابة عليها و تستفيد من املناف
   12.العملية مبعزل عن شكلها القانوين يعكس النظرة الواقعية للمعايري احملاسبية جلوهر

و هي التزامات حالية للمؤسسة ناجتة عن أحداث ماضية، تتطلب عملية سدادها و تسويتها خروج تـدفقات مـن    :اخلصوم -
ك و عليه فمن أهم خصائص اخلصم هو وجود التزام حايل للمؤسسـة، لـذل  . متثل منافع اقتصادية اليتاملوارد اليت متتلكها املؤسسة و 

 .جيب التمييز بني االلتزامات احلالية واملستقبلية للمؤسسة
  .و هي تتمثل يف القيمة الباقية من أصول املؤسسة بعد طرح اخلصوم منها  :رؤوس األموال اخلاصة -
صـول أو  تتمثل يف زيادة املنافع االقتصادية خالل السنة املالية يف شكل حتصيالت أو زيـادة يف األ  ):اإليرادات ( النواتج  -

 برؤوس األموال اخلاصة الناجتة عن الزيادةتناقص يف اخلصوم، و اليت يترتب عنها زيادة يف رؤوس األموال اخلاصة ما عدا تلك املتعلقة 
  .يف املسامهات

أو تتمثل يف تناقص املنافع االقتصادية خالل السنة املالية يف شكل تسديدات أو تنـاقص يف األصـول    ):التكاليف ( األعباء  -
زيادة يف اخلصوم، و اليت يترتب عنها تناقص يف رؤوس األموال اخلاصة ما عدا تلك املتعلقة بالتوزيعـات املمنوحـة للمسـامهني يف    

  .املؤسسة
و هي ). السنة املالية (موع األعباء للدورة احملاسبية للسنة املالية هي الفرق بني جمموع النواتج و جم الصافيةو عليه تكون النتيجة 

ناسب مع تغريات رؤوس األموال اخلاصة بني بداية واية الدورة خارج العمليات اليت تؤثر مباشرة علـى مبـالغ رؤوس األمـوال    تت
 . اخلاصة و ال تؤثر على األعباء و النواتج

و حساب النتائج عند يتم التسجيل احملاسيب ألي عنصر من عناصر امليزانية  :التسجيل احملاسيب و التقييم لعناصر القوائم املالية* 
أوالً احتمال أن تكون كل املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة ذا العنصر تعود للمؤسسة أو تصدر عنها، : مها أساسينيحتقق شرطني 

  .و ثانيا أن تكون هلذا العنصر تكلفة أو قيمة ميكن تقديرها بطريقة موثوق ا
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صادية املستقبلية إىل درجة عدم التأكد من أن منافعها املتعلقة بالعنصر املعين سوف تتدفق و يشري مفهوم احتمال حتقق املنافع االقت
و يتم تقييم درجـة  . و هذا املفهوم يتماشى مع عدم التأكد الذي تتصف به البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة. عنها تصدرإىل املؤسسة أو 

  .قبلية على أساس الدليل املتوفر عند إعداد القوائم املاليةعدم التأكد الالزمة لتدفق املنافع االقتصادية املست
الثاين لالعتراف بعناصر القوائم املالية فهو مصداقية القياس، أي إمكانية قياس ما تنطوي عليه هذه العناصر من تكلفـة   املعيارأما 

 13.أو قيمة بشكل موثوق به
  

2  
  نظام احملاسيب املايل يف االقتصاد اجلزائريلمفهوم ا:  أوالًً

I - مدخل للنظام احملاسيب املايل:  
 47الرمسية العـدد   ة، املتضمن للنظام احملاسيب املايل والصادر يف اجلريد2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07لقد جاء القانون رقم 

  :على أن) 9، 8، 7، 6، 3(ذي ينص يف مواده ليحدد مفهوم احملاسبة املالية وإطارها التصوري ال
احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة، وتصنيفها وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس "  

  ."14صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان، و جناعته ووضعية خزينته يف اية السنة املالية
ضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ومعايري حماسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على ويت

  :15أساس املبادئ احملاسبية املعترف ا عامة والسيما
أسبقية الواقع االقتصادي . كلفة التارخييةالت. قابلية املقارنة. املصداقية. الداللة. قابلية الفهم. استمرارية االستغالل. التعهدحماسبة (

 .)على املظهر القانوين
 و يشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبية وتأويلها واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكون

  .يلوغريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب معيار أو تأو املعامالتبعض 
واالتفاقيات احملاسبية، األصول واخلصوم واألموال اخلاصـة   ئجمال التطبيق، املباد(على أساس أنه  16التصوري اإلطارو يعرف 

 .)كما حيدد اإلطار التصوري للمحاسبة املالية عن طريق التنظيم. واملنتجات واألعباء
  :كما يلي 17و حتدد املعايري احملاسبية     

  .)حتديد املعايري احملاسبية عن طريق التنظيم.حمتوى الكشوف املالية وكيفية عرضها . األصول واخلصوم واألعباءقواعد تقييم وحساب (
  .18الناجتة عن نشاطات الكيان يف حسابات حتدد مدونتها ومضموا وقواعد سريها عن طريق التنظيم العلمياتوتسجل 

،  ليحدد 19العدد  2009مارس  25نشور يف اجلريدة الرمسية الصادر يف امل 2008يوليو  26املؤرخ يف  الوزاري القراركما صدر 
  . 19واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها التقييمقواعد 

املؤرخ  35-75 تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل األحكام املخالفة السيما األمر رقم 42 املادةومبوجب 
   .20واملتضمن املخطط الوطين للمحاسبة 1975أبريل  29يف 

II - 21املايل اجلديد نظام احملاسيبال حكامأ:  
وكذا   املتضمن النظام احملاسيب املايل 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11- 07رقم  القانوناجلديد يف  نظام احملاسبة املالية أحكامحددت    

تقييم وحماسبة األصول واخلصوم واألعباء واملنتوجات وحمتوى الكشوف املالية و ال احملدد لقواعد 26/07/2008القرار الصادر بتاريخ 
 .طريقة عرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها

  .ة للتقييماملايل اجلديد حسب هذا القرار حماسبة األصول واخلصوم واألعباء واملنتوجات وكذا القواعد العام احملاسيب نظامالويقر 



 النظام احملاسيب املايل بني اجتاهاته و متطلبات تطبيقه يف ظل املعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية 
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القواعد اخلاصة بالتقييم واحملاسبة فقد تطرق النص إىل التثبيتات العينية واملعنوية واملخزونات واملنتجات قيد التنفيـذ   وخبصوص
  .املنتوجات املالية واإلعانات والقروض باإلضافة إىل تقييم األعباء و

إىل عمليات منجزة بصفة مشتركة أو حلساب الغري وشـركات  الكيفيات اخلاصة بالتقييم واحملاسبة فقد أشار النص  خيصوفيما 
  .املسامهة وامتيازات املرفق العمومي

كما حددت يف هذا النص العقود طويلة األجل والضرائب املؤجلة وعقود اإلجيار والتمويل واالمتيازات املمنوحة للمسـتخدمني  
فقد تطرق نظام احملاسبة املالية اجلديد إىل احلصيلة  ،ة إىل الكشوف املاليةباإلضاف و. املنجزة بالعمالت األجنبية العملياتباإلضافة إىل 

  .باإلضافة إىل جدول تغري األموال اخلاصة) الطريقة املباشرة و غري املباشرة(النتائج وجدول سيولة اخلزينة  وحساب
  .سبة املبسطة املطبقة على الكيانات الصغريةاملايل اجلديد من جهة أخرى مدونة احلسابات وسريها واحملا احملاسيبنظام الجيمع  و

حيدد قرار وزاري ثان صدر يف نفس العدد من اجلريدة الرمسية أسقف رقـم األعمـال وعـدد املسـتخدمني      اإلطارويف هذا 
  .املطبقة على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة اتوالنشاط

  بني النظرية و التطبيق  بعض املعاجلات و التعاريف احملاسبية -ثانياً
انطالقاً من تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االقتصادية، و طبقاً للتشريعات القانونية الرامية إىل حتديـد الكيفيـات و   

عاجلة احملاسبية، نود املذكورة يف حماور سابقة، و نظراً لإللزامية القانونية مبوجب نصوص و مواد حمددة للتقييم و امل احملاسبيةاإلجراءات 
 –يف نظرنـا   –اإلجراءات احملاسبية اليت نرى أا تسـتدعي  نسلط الضوء على بعض املعاجلات و يف هذا احملور من الورقة البحثية أن

يني و ذلك ملا تتميز به من الغموض و اللـبس علـى املسـتو   . توضيحها من الناحية العملية التقنية و كذا الفلسفية يف فكرها احملاسيب
  .األكادميي و املهين، و االستعمال الواسع يف احلياة العملية

و إذ نناقش هذه املسألة، فإننا نأمل يف فتح اال للمختصني و املهتمني يف هذا اال إلثرائها و اخلوض يف البحث عن مثل تلك 
و ذلك من أجـل وضـع منظومـة و    . تقنية و الفكريةاملفاهيم و اإلجراءات احملاسبية للتعديل و التصحيح، أو التأكيد يف سالمتها ال

مرجعية حماسبية يف مستوى تطلعات النظام احملاسيب املايل، باعتباره النظام املعلومايت القادر على تزويد أصحاب القرار من مصـاحل و  
 .املستعملني باملعلومات الكفيلة بأن تساهم بشكل فعال يف إختاذ قرارات رشيدة خمتلفإدارات و 

ستكون دراستنا يف هذا املوضوع منقسمة إىل قسمني، أحدمها متعلق ببعض العمليات واإلجراءات اليت نراهـا صـحيحة يف   و 
و القسم اآلخر متعلق ببعض العمليات و املفاهيم اليت . الفكر و املعاجلة غري أا تستدعي التوضيح و التحليل أكثر الستيعاب مفهومها

  :و عليه تكون الدراسة كما يلي. شفها و إظهار طبيعتهاكنود تكتسي الغموض والتناقض 
I  - بعض اإلجراءات احملاسبية الصحيحة الواجبة التوضيح و التحليل: 

1-I-   املتعارف بتسميتها موضوع األصول الثابتة العينية و و التعامل جند االنتشارمن بني مواضيع اإلجراءات احملاسبية الواسعة
و هذه األخرية و يف إطار تعريفها املعترف به يف النظام احملاسيب املايل فإنه تطبق جمموعة من . ملايل بالتثبيتات العينيةوفقا للنظام احملاسيب ا

يف فعلى غرار إدراج قطع الغيـار و معـدات الصـيانة ذات اخلصوصـيات      22.املبادئ لتجميع األصول العينية أو الفصل فيما بينها
و كذا معاجلة مكونات أصل ثابت كما لـو كانـت   . كان استعماهلا مرتبطاً بتثبيتات عينية أخرىاحلسابات على شكل تثبيتات إذا 

عناصر منفصلة إذا كانت مدد االنتفاع ا خمتلفة أو كانت توفر منافع اقتصادية حسب وترية خمتلفة، فإننا جند مبدأ آخرا ينص علـى  
كما لو كانت مستعملة متاماً  –و احملددة جبائيا  -ذات القيمة الضعيفة  -العييناملتوفر فيها شروط التثبيت  -أنه ميكن اعتبار العناصر 

و عليه فإن املعاجلـة احملاسـبية هلـا    . يف السنة املالية اليت مت استخدامها فيها، و لذلك فإا ال تدرج يف احلسابات على شكل تثبيتات
املفتـوح حسـب مدونـة    " عدات والتجهيزات و األشـغال  مشتريات امل"  605تستدعي استهالكها مباشرة باستعمال احلساب 
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هلذه العناصر بقيمتـها الدفتريـة مث القيمـة    ) خارج احملاسبة ( غري أن هذا اإلجراء يف الواقع يستدعي متابعة و لو إدارية . احلسابات
  .التقديرية موضوعيا إىل غاية التنازل عنها

2-I-  اغالباً ما يساير عمليات البيع و الشراء ع ًفهي عمليات ناشئة أساساً على إثـر  . مليات أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقا
و هذه العمليات قد تؤثر تأثرياً مباشراً علـى قـيم   . قيام املؤسسة بعالقات خارجية مع املتعاملني معها من خالل عملييت البيع والشراء

خمتلف هذه العمليات تسجيالً حماسبيا صحيحاً، و حتديد طبيعتـها  ما يستلزم متابعة جدية لتسجيل . عملييت البيع و الشراء بشكل عام
، و هي تتميز )احلسميات ، التخفيضات ، املردودات ( و من بني هذه العمليات جند احلسميات التجارية بأنواعها . التجارية أو املالية

  . بالطابع و الصفة التجارية، و تعترب ختفيضا لثمن البيع األصلي
ه التخفيضات التجارية خارج الفاتورة اليت حتمل الثمن األصلي فيما بعد مبوجب فاتورة مستقلة، فتسجل لـدى  فإذا منحت هذ

، و ذلك ختفيضاً " التخفيضات والترتيالت و احلسومات املتحصل عليها من املشتريات "  609اجلانب الدائن من حساب  يفاملشتري 
و " املمنوحة . ح.ت.ت"  709أما لدى البائع فيسجل يف اجلانب املدين من حساب ". املشتريات املستهلكة " 60من رصيد حساب 

 ويالحظ ان احلسابني قد مت تسجيلهما يف جـانبني ". املبيعات من البضائع و املنتجات "  70كذلك هنا ختفيضاً من رصيد احلساب 
   23.هذا األخري بقيمته الصافية احلقيقيةذلك قصد إثبات معاكسني لطبيعة احلساب األصلي و

3-I-   حسب مدونة احلسـابات، جنـد   ) املخزونات و املنتوجات قيد التنفيذ " ( 3"و من بني احلسابات الرئيسية للصنف
 اليت هـي يف الطريـق، يف املسـتودع أو يف   ( مع إضافة بني قوسني عبارة " املخزونات يف اخلارج "  بيانهو الذي "  37" احلساب 
حبيث يستوعب الفهـم حسـب   . يضفي نوعاً من اللبس وعدم اإلستيعاب يف املفهوم الشامل للحساب الذي، و هو األمر )اإليداع 

  ). خمزونات باخلارج أو لدى الغري ( القراءات، و غالباً ما يستوعب حسب بيانه األويل 
غري أن املفهـوم الصـحيح هلـذا    . تدخل املخازن بعدعلى أنه حساب خاص فقط باملخزونات املشتراة اليت مل  عموماًو ينظر 

هي جممل املخزونات من أي طبيعة كانت اعتربت ملكا للمؤسسة لكن تعذر التصرف فيها بقصد )  37أي فتح احلساب ( احلساب 
  .فإذن هي املخزونات املودعة أو املستودعة أو اجلاري توصيلها. أو بغري قصد

II - يت تكتسي الغموض و التناقض بعض اإلجراءات احملاسبية ال  
1-II-   احلرص يف املفهوم التقين العملي و املفهـوم  إن موضوع التنازل عن التثبيتات بشكل عام من املواضيع اليت تستدعي

جيب أن يكون هـذا التثبيـت   و. بالتايل غلق حسابهفالتنازل عن التثبيت يؤدي إىل خروجه من أصول املؤسسة، و. الفلسفي احملاسيب
إذا كان التثبيت قابـل  ( ، اليت متثل الفرق بني قيمته األصلية و جمموع االهتالكات املتراكمة احملاسبيةأساس القيمة ارج مقيماً على اخل

إىل غايـة  / 01/01أي حتيني االهتالكات للسنة املالية اجلارية بتسجيل قسط الفترة املمتدة مـن  ( إىل غاية تاريخ التنازل ) لإلهتالك 
مع اإلشارة إىل وجوب التمييز بني القيمة احملاسبية للتثبيت املتنازل عنه والقيمة احملاسبية الصافية اليت حتسب بعد طرح  ).نازل تاريخ الت

للتثبيت املراد التنازل عنه جيب استرجاع التدهور الذي أصبح غـري  ) خسائر القيمة (أي أنه يف حالة وجود تدهور . التدهور إن وجد
  .جراء قيد التنازلبل إقذات موضوع 

و عموماً و ما يراد إبرازه يف هذا املوضوع كذلك، هو أنه يف حالة التنازل عن التثبيتات أو تلفها أو اختفائها، يتوقف ظهورهـا  
ثبيتات فإذا كانت التثبيتات قابلة لالهتالك فتحول االهتالكات املتراكمة إىل غاية تاريخ التنازل إىل حسابات الت. يف حسابات التثبيتات

و كذا جممـوع االهتالكـات إذا كانـت قابلـة     ( حبيث يتعادل القيد بتسجيل الفرق يف قيمة التثبيتات و سعر التنازل . املختصة 
نواقص القيمة عن خروج التثبيتات غري " 652أو " فوائض القيمة عن خروج التثبيتات غري املالية "  752يف أحد احلسابني ) لالهتالك 

  .لظروفحسب ا" املالية 
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و غري القابلة لالهتالك، مـع  و نشري هنا إىل أن قيد التنازل عن القيم املالية الثابتة تشبه متاماً قيد التنازل عن التثبيتات غري املالية 
 667اإلشارة إىل أن نواقص و فوائض القيمة الناجتة عن هذا التنازل طبيعتها مالية سواء كانت أعباء أو نواتج، و بالضبط يف حساب 

يف حـني نـواقص   ". األرباح الصافية عن التنازل عن األصول املاليـة  "  767أو " اخلسائر الصافية عن تنازل عن األصول املالية " 
  .وفوائض القيمة الناجتة عن تنازل عن تثبيتات غري مالية فهي أصالً حسابات العملياتية األخرى

يعربان عن نواقص أو فوائض القيمة الناجتـة عـن    752و  652ن احلسابني مجند أن كل  24و بالرجوع إىل النظام احملاسيب املايل
و ذلك بإضافة إىل التثبيتات غري املاليـة سـندات   ) خروج تثبيتات عينية أو معنوية، سندان املسامهة ( مالية  غريالتنازل عن تثبيتات 

 Immobilisations financières- Actifs immobilisés. ( و اليت تعرب يف الواقع عن األصـول الثابتـة املاليـة   .. املسامهة ؟

financiers  (  
2-II-   ملوضوع التثبيتات املوضوعة يف شكل امتياز، و حتديداً احلساب الرئيسي املفتوح لدى مدونة احلسابات، عند دراستنا

سيما الفقرة اخلامسة، يؤكد على أنـه  ال" التثبيتات يف شكل امتياز " 22و من خالل تفسريه للحساب  25جند أن النظام احملاسيب املايل
كما . و يدرج فيه كل التثبيتات املعنوية أو العينية املوضوعة موضع امتياز من قبل مانح االمتياز أو صاحب االمتياز 22يفتح حساب 

ليت مت فيها تقسـيم  ينقسم  هذا احلساب إىل حسابات ثانوية تتالءم و طبيعة كل نوع من التثبيتات يف شكل امتياز و بنفس الشروط ا
  ".التثبيتات العينية "  21احلساب و" التثبيتات املعنوية " 20كل من حساب 

مفتوح له حسابات ثانوية تعكس حسابات خاصـة بالتثبيتـات    22غري أنه و بالرجوع إىل مدونة احلسابات جند أن احلساب 
و  22و هنا التناقض بني مفهـوم احلسـاب   . حسب هندسة املدونة ، و ال ميكن وضع التثبيتات املعنوية يف إطار االمتيازفقطالعينية 

  .مدونة احلسابات
3-II-  اليت تكتسي تلك التخفيضات من قيمة الدين، و من العمليات الشائعة يف احلياة اليومية و املتعلقة بالبيع و الشراء هي

  . تعجيل الدفعالطابع املايل الناشئة على إثر عملية بيع و شراء، أال و هي اخلصم لقاء 
عنـد  ( أو إيراداً ) عند البائع ( غري أن األمر امللفت لإلنتباه يف هذا املوضوع هو تاريخ اإلعتراف ذا التخفيض سواء كان عبئاً  

أي أن هـذا اخلصـم   . و بشكل عام فإن هذا اخلصم ال يقبل و ال يكتسب إال بتوفر شرط الدفع يف اآلجال املتفق عليها). املشتري 
و عليه فإنه يكتسب و يعترف به عند حدوثه، و ذلك قياساً ملفهومـه  . يف الفاتورة ضمن شرط الدفع خالل املدة املتفق عليها يكتب

  " . يعترب اإليراد قد حتقق عند اللحظة اليت يكون فيها مؤكد احلدوث و قابل للقياس ومكتسب " الفلسفي حبيث 
أي يكـون تسـجيله   . لدفع الفعلي للدين، أنه ال يعترف به إال إذا توفر الشـرط و لذلك نرى، و ما دام هذا اخلصم مقروناً  با

  )...تاريخ التسديد و ليس تاريخ الشراء ( حماسبيا بتاريخ التحصيل و ليس تاريخ البيع 
  

3  
استعراض آليات تطبيـق املعـايري   "ور تكملةً ملوضوع الورقة البحثية و تلبية للهدف األساسي للملتقى الذي مفاده جاء هذا احمل

و ال ميكننا اآلن و بعد مضي أربع سنوات من تطبيق النظام احملاسيب ". الدولية للمحاسبة يف البيئة اجلزائرية و دراسة اآلثار الناجتة عنها
يف خمتلف الكتابات و األوراق البحثية يف  2010بل سنة قطلبات تطبيق النظام بالشكل الذي كان مركزاً عنه املايل، أن نركز على مت

و ما جتدر اإلشارة إليه اآلن و اجلزائر يف طريقها التطبيقي هلذا النظام، هو حتديد و جرد املعامل اليت من شأا إظهـار  . هذا اخلصوص
األمر الذي يستلزم منا يف هذه الورقة البحثية . يق النظام احملاسيب املايل و تصنيفها حسب أمهيتهاخمتلف االنعكاسات اليت تنجر عن تطب

التركيز على موضوع انعكاسات تطبيق النظام على البيئة احملاسبية اجلزائرية من خالل االنعكاسات الكلية و اجلزئية، مث سرد بشـكل  
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هـذا املوضـوع إىل الكتابـات    على أن يرجـع املهتمـون يف   . املترتبة على تطبيقهمركز ملتطلبات التكيف و االنعكاسات اجلبائية 
 .التشريعات املنجزة تباعاً و عرب السنوات ألكثر تفصيل و استيعابو

  :و عليه سنحاول إبراز ما يلي
  مسايرة و انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل يف البيئة احملاسبية اجلزائرية  - أوالً

احملاسيب املايل على إثر إستراتيجية متبناة من قبل اجلزائر لتوحيد نظامها احملاسيب مع املعـايري الدوليـة للمحاسـبة و     جاء النظام
و لضمان االنتقال السليم من املخطط الوطين للمحاسبة إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد، كان البد على اهليئات املعنية . املعلومة املالية
اجلديدة أن تبذل جهوداً و تسخر إمكانيات للتجسيد احلقيقي هلذا النظام يف واقع األعمال، مما تنجر عنه  احملاسبيةملرجعية لتطبيق هذه ا

 .حتماً أثار ستنعكس على األطراف املكونة للبيئة احملاسبية اجلزائرية
I -  26:مسايرة خمتلف اهليئات لتطبيق النظام احملاسيب املايل   

املركزية التنفيذية العليا املشرفة على جتسيد النظام احملاسيب املايل يف واقع األعمال، قامت وزارة املالية مبجهـودات   باعتبارها اهليئة
الـس الـوطين   : مركزة ملرافقة األطراف املعنية بتطبيق هذا النظام عرب خمتلف األجهزة الكائنة و املشكلة هلذا الغرض و من أمههـا 

إىل اإلشراف على صياغة اإلطار التشريعي و التنظيمي للنظام احملاسيب املايل، قام مبواكبة جتسيد هذا النظام و  باإلضافة الذيللمحاسبة 
لو بشكل حمتشم من خالل اإلشراف على أيام دراسية قصد توصيل مضمون النظام احملاسيب املايل و املبادئ العلمية اليت جاء ـا، و  

التشريعي للنظام، و مسامهته كعضو فعال يف جلنة متابعة تطبيق النظام و هي اجلهـاز اآلخـر   يمي وداد دليل ينظم اإلطار التنظكذا إع
و انبثقت عن هذه اللجنة أربع جلان فرعية هي . و حتت رئاسته  2009الذي مت إنشاؤه من قبل وزارة املالية يف الثالثي األول من سنة 

و اللجنـة  . كلفة بالسهر على إعداد النصوص يف شكل تعليمات ومذكرات منهجيـة لإلنتقال و االتصال اآليل املاللجنة الفرعية : 27
و . الفرعية لإلعالم برئاسة ممثل املركز الوطين لإلحصاء و اليت قامت بإعداد استبيان تضمن أسئلة حول واقع تبين النظام احملاسيب املايل

تسيري و التخطيط و اليت اقتصر دورها على اإلطـالع علـى وضـعية    كذا اللجنة الفرعية للتكوين برئاسة ممثل املعهد املتخصص يف ال
  .تدريب املتخصصني يف احملاسبة سواء املهنيني أو األجراء، و إحصاء نشاطات التكوين يف جمال هذا النظام

اليت جيـب تكييفهـا   و كان دورها حصر املسائل اجلبائية . الفرعية للجباية برئاسة ممثل املديرية العامة للضرائب اللجنةو أخرياً 
ـ  ريع ملسايرة النظام احملاسيب املايل، و اقتراح تعديالت فانون الضرائب لتتضمنها قوانني املالية قصد التوفيق بني التشريع اجلبائي و التش

  .احملاسيب
رى رافقـت عمليـة   كل من الس الوطين للمحاسبة و جلنة متابعة تطبيق النظام احملاسيب املايل، جند أجهزة أخ إىلو باإلضافة 

املصف الوطين للخرباء احملاسبني و حمافظي احلسـابات و احملاسـبني   (جتسيد النظام ميدانياً أال و هي اهليئة املمثلة للمحاسبني املهنيني 
مكانيـات املاليـة و   ، و الكيانات االقتصادية بشقيها املعنية باحملاسبة املبسطة و املعنية بقواعد احملاسبة املالية سواء ذات اإل)املعتمدين 

و كذا قطاع التعليم ال سيما التعليم العـايل حيـث بـادرت    . البشرية مثل شركة سوناطراك، أو تلك اليت ليس هلا هذه اإلمكانيات
تؤكد تطبيق النظـام   2009نوفمرب  17يف توجيه مراسلة مستعجلة ملؤسسات التعليم العايل يف  -و بشيء من التأخر -الوزارة الوصية 

املتضمنة أول تطبيق للنظام و اليت اعتربت بأا وثيقة  29/10/2009الصادرة بتاريخ  02سيب املايل، مرفقة بتعليمة وزارة املالية رقم احملا
  . و مل تتضمن أي إشارة حملتوى برامج التدريس اجلديدة أو دعوى لتقدمي مقترحات خبصوص هذه الربامج 28عمل بيداغوجية أساسية،

II - لعملية التوحيد احملاسيب يف اجلزائر ذات اخللفية األنكلوسكسونية انعكاسات على  :النظام احملاسيب املايل بيقتط انعكاسات
ة املتعلقة باجلوانـب القانونيـة   خمتلف األطراف اليت تكون البيئة احملاسبية فيها، و ذلك يف خمتلف اجلوانب مبا فيها االنعكاسات الكلي

  . 29صادية، و االنعكاسات اجلزئية املتعلقة بالكيانات االقتصاديةالسياسية و التربوية و االقتو
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1-II - االنعكاسات الكلية :  
على البيئة احملاسبية اجلزائرية من جراء تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اآلثار اليت متـس كـل اجلوانـب     االنعكاساتتتمثل هذه 

الناحية السياسية جند أنه بالرغم من أن املعايري الدولية للمحاسبة صادرة من هيئـة   فمن. السياسية و القانونية و التربوية و االقتصادية
و لقد قامت اجلزائر بنقل . إال أا أصبحت تعتمد من طرف العديد من الدول دون أي ضغط خارجي)  IASB( مهنية غري حكومية 

يم و قرارات وطنية ممثلةً اإلطار التشريعي و التنظيمـي للنظـام   قواعد أجنبية تعتمد على معايري حماسبية عاملية يف شكل قوانني و مراس
  .احملاسيب املايل

و من حيث االنعكاسات القانونية جند أن تبين اجلزائر لنظام حماسيب مايل ذو خلفية عاملية يؤثر بالضرورة على التشريع اجلزائـري  
رب كقاعدة للقانون احملاسيب اجلزائري، الذي أصـبح يـؤثر يف   من خالل اعتمادها هلذا النظام مبوجب نصوص تشريعية و تنظيمية تعت

  30.كالقانون اجلبائي والقانون التجاري اليت جيب عليها مسايرة تطبيق النظام احملاسيب املايل األخرىالتشريعات 
اجلديدة اليت  يف الضرورة القصوى لتأهيل املكونني لوضع القواعد –بشكل خمتصر  -أما االنعكاسات التربوية فإا تتجلى 

اعد ينظمها النظام احملاسيب املايل مبا فيها مبادئ اإلطار التصوري، معايري التقييم و العرض، اإلدراج يف احملاسبة، مدونة احلسابات و قو
  .و كذا ضرورة تعديل حمتويات برامج التدريس و تكييفها مع خمتلف املقررات اليت هلا صلة باحملاسبة املالية. سريها

ماد النظام احملاسيب املايل من طرف اجلزائر له من اإلجيابيات اليت تتجلي يف متطلبات اإلفصاح و الشفافية و املسـاءلة، و  إن اعت
العاملية، و حتسني جودة املعلومـة  وطنية إىل أسواق املال احمللية وبالتايل إمكانية استقطاب رؤوس أموال خارجية و دخول املؤسسات ال

النظام احملاسيب املايل، و إعداد قوائم مالية موحدة و شفافة، مما يشجع على انفتاح أسواق املـال الوطنيـة وزيـادة    املالية الناجتة عن 
 .االستثمارات إقليميا و دولياً، و هذا ما يعكس اجلاين االقتصادي هلذا النظام

2-II - االنعكاسات اجلزئية: 
 النظام احملاسيب املايل ألول مرة على مستوى الكيانات االقتصادية، اليت جيب تتمثل االنعكاسات اجلزئية يف اآلثار النامجة عن تبين

 عليها أن تتأقلم و متطلبات هذه املرجعية احملاسبية اليت تفرض عليها مجلة من العوامل منها ضرورة تأهيل احملاسبني ملا يكتسيه النظـام 
إدراج البيانات املالية يف احلسابات، و كيفية عرضها يف القـوائم املاليـة   اجلديد من إطار فكري و معايري حماسبية حتدد كيفية تقييم و 

و كذا مراجعة نظام اإلعالم اآليل باحترام اإلجراءات التنظيمية اليت ينص عليها املرسوم التنفيذي . مستوحاة من معايري احملاسبة الدولية
سبة بواسطة اإلعالم اآليل و ذلك إلعادة النظر يف الربجميات و احملدد لشروط و كيفيات مسك احملا 07/04/2009املؤرخ يف  09-110

تكييفها الستيعاب مدخالت النظام احملاسيب املايل، و إعطاء خمرجات توافق قواعد عرض الكشوف املالية احملددة مـن طـرف هـذا    
  .النظام

اسيب املايل ألول مرة من مصاريف تعاقد و تأهيل املالية فهي تلك األعباء و املصاريف النامجة عن تبين النظام احمل االنعكاساتأما 
  .إخل...و تكوين و إجراءات التسيري و نظم معلومات 

  االنعكاسات اجلبائية املترتبة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل  -ثانياً
الضريبية من األطـراف املسـتخدمة   لالختالفات املوجودة بني القواعد اجلبائية و القواعد احملاسبية، و اعتباراً  أن اإلدارة  بالنظر

للمعلومة املالية من أجل حتديد الوعاء الضرييب، فإنه من الضروري أن تترتب انعكاسات عن تطبيق النظام احملاسيب املايل و ذلك بسب 
الضرورة إصدار نصـوص  فإن تبين نظام حماسبة مالية جديد يتطلب ب. القواعد و املفاهيم اجلديدة املستوحاة من معايري احملاسبة الدولية

  .التعاريف احملاسبية اجلديدة كتغليب اجلوهر االقتصادي على املظهر القانويناملستحدثات الواردة يف القواعد وجبائية تتماشى و 
سـتجابة  و انطالقاً من مبدأ التغيري و مسايرة للتحوالت احلاصلة يف البيئة احملاسبية، فإنه من الضروري بالنسبة لإلدارة اجلبائية اال

التغيري و التكييف مع القواعد احملاسبية اجلديدة، و هذا من خالل االنعكاسات اليت مست التغريات الواردة يف النظام احملاسيب  ملتطلبات
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ية، و و حساب النتائج و الكشوف املال) اإليرادات ( املنتوجات و) التكاليف ( يزانية و األعباء املايل السيما تلك الواردة يف عناصر امل
 31.املقترحة، لتحقيق االنسجام و التوافق بني القواعد اجلبائية و احملاسبيةة الواردة يف القوانني املالية والتدابري اجلبائي كذا

I -   التغريات الواردة يف امليزانية  
قانوين، حيث متيـز جانـب   حسب النظام احملاسيب املايل أصبحت امليزانية ترتكز على اجلوهر االقتصادي أكثر منه على املظهر ال

األصول منها من عدة تغريات نذكر منها تقييم بعض التثبيتات على أساس سعر السوق بدالً من التكلفة التارخيية، و اعتماد مقارنـة  
اهتالك مكونات أصل ثابت كما لو كانت عناصر منفصلة و حسب مدد خمتلفة، و اعتماد خسائر القيمة بالنسبة للتثبيتـات لتغـيري   

و مراعاة التمييز الدقيق بني نفقات البحث و تلك اخلاصة بالتطوير، و كـذا حتديـد   . طط االهتالك كلما اضطرت الضرورة ذلكخم
  32.العناصر ذات القيمة املنخفضة اليت توفرت فيها شروط التثبيت، و حتديد قيمتها جبائيا

احلسابات، كإدراج القيمة العادلة كطريقة للتقيـيم، و تقـدير    باإلضافة إىل إعادة النظر للقواعد املتعلقة بالتقييم و اإلدراج يف
تكلفة التفكيك عند انتهاء مدة االنتفاع ف املتعلقة بوضعها يف أماكنها، وتكلفة اقتناء التثبيتات بتكلفتها املنسوبة إليها مباشرة كالتكالي

  .مع جمموع تكاليف االقتناء األخرى) تقدير مسبق ( 
من األمور الواجبة التدقيق فيهـا و  ) خسائر القيمة( تثبيتات و معاجلتها حماسبياً و النظر يف تدهور قيمتها ال اهتالككما أن طرق 

مع اإلشارة إىل أن النظام احملاسيب املايل يعترب أن طرق اهتالك التثبيتات يعكس تطور اسـتهالك املؤسسـة   . مقاربتها بالقواعد اجلبائية
ذلك األصل الثابت، مع األخذ بعني االعتبار أن املبلغ القابل لإلهتالك هو املبلغ اإلمجايل القتناء األصـل  للمنافع االقتصادية اليت يدرها 

احلصول عليه عند انقضاء مدة منفعته بعـد  ) املؤسسة ( الثابت مطروحاً منه القيمة املتبقية احملتملة هلذا األصل إذا كان بإمكان الكيان 
ري أنه و من منظور جبائي ال يزال أساس حساب اإلهتالك هو تكلفة اقتناء األصل الثابت بدون أخذ غ. طرح تكاليف اخلروج املنتظرة

  .بعني االعتبار القيمة املتبقية
أما مدة اهتالك التثبيتات فيجب أخذ يف احلسبان اخلصائص اخلاصة بكل مؤسسة واالستخدام املنتظر مـن األصـل، و هنـا و    

ن املدة اليت يؤخذ ا هي املدة الفعلية النفعية لألصل و ليس املدة العادية لالستعمال املتعارف عليهـا و  حسب النظام احملاسيب املايل فإ
  .املعتمدة يف املنظور اجلبائي و اليت حتددها اإلدارة الضريبية

ت أن تطبـق  فإن االهتالك اخلطي يطبق على مجيع التثبيتات، غري أنه ميكن للمؤسسـا  33السنوي. م.من ق 08 املادةو حسب 
االهتالك التنازيل أو التصاعدي حسب الشروط املنصوص عليها جبائياً خبالف النظام احملاسيب املايل الذي أدرج نوع آخر باإلضافة إىل 

  .األنواع املطبقة جبائياً هو االهتالك حسب طريقة وحدات االنتاج و الذي يعترب جبائيا غري مقبول تطبيقه
طار عقد القرض اإلجياري أنه يتم حساب االهتالك على أساس مدة تساوي مدة العقد، مع العلـم  كما نصت نفس املادة و يف إ

أنه متت النية يف القيام بإجراءات دف إىل مطابقة اإلجراءات اجلبائية املتعلقة بالعمليات املربمة يف إطار عقد القرض اإلجيـاري مـع   
حبيث يتم وفقاً هلذا األخري تسجيل القرض اإلجياري لدى املستأجر ضمن أصوله . املايلالتعديالت اجلوهرية املعتمدة يف النظام احملاسيب 

الضـريبية  متبنياً بذلك امللكية االقتصادية بعيداً عن امللكية القانونية الواردة يف املخطط الوطين للمحاسبة سابقاً، يف انتظار تبين اإلدارة 
القـرض  ( ك على أساس مدة القرض االجياري على أن يتم اهـتالك هـذا األصـل    فإا تقترح حساب االهتال االقتصاديةللملكية 
  .لدى املستأجر بالطرق املتعارف عليها يف النظام احملاسيب املايل و ال يهتلك لدى املؤجر) االجياري 
II  -   التغريات الواردة يف حساب النتائج و الكشوف املالية  

كما جند يف هذا اجلدول . نتوجات احملققة خالل السنة و اليت تقيس جناعة وأداء املؤسسةتشمل قائمة حساب النتائج األعباء و امل
لقد شهدت تعديالت جوهرية سواًء كانت و. شاط غري عادي لكن حمدودة جداًمتعلقة بالنشاط العادي و أخرى ن منتوجاتأعباء و 
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ة و خسائر القيمة، و الضريبة على األرباح باعتبارهـا عـبء   من جانب األعباء كاملؤونات املخصصة للمعاشات و االلتزامات املماثل
كاخلدمات املقدمة يف إطـار العقـود طويلـة    ) اإليرادات ( ، أو من جانب املنتوجات )غري قابلة للخصم (  06يسجل يف حسابات 

  .األجل و األتاوى املستحقة يف إطار عقود االمتياز املمنوحة لالستغالل
امليزانية، حساب النتائج ، جدول سـيولة  : حددها النظام احملاسيب املايل إىل مخس قوائم هي على التوايلاملالية فقد  الكشوفأما 

  .و توفر هذه القوائم جمموعة من املعلومات املهمة ملختلف مستعمليها. اخلزينة ، جدول تغري األموال اخلاصة ، و امللحق
اجلبائية يطرح صعوبات بالنسبة للمؤسسات و املهنيني بسبب طابعها الذي يـتم  و يبقى اإلنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة 

هذه التعديالت حتدث فرقاً معترباً بـني  . إطار احملاسبة و املتمثل يف إعادة إدماج بعض املنتوجات غري اخلاضعة للضريبة خارجمعاجلته 
للتقريب بني النتيجتني، و اعتماد النظام احملاسيب املايل للضرائب املؤجلة النتيجة احملاسبية و النتيجة اجلبائية، و هذا ما يفرض إجياد طرق 

يعترب هو احلل الوحيد لتصحيح هذه اإلختالالت و معاجلتها حماسبياً وليس خارج احملاسبة، و هي اجلديد الـذي  ) أصول أو خصوم ( 
  .جاء به حساب النتائج يف النظام احملاسيب املايل

  

 
لعديد من الدول لتوفيق معايريها احملاسبية الوطنية مع املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية و ذلـك بـدرجات   لقد اجتهت ا

و من ضمن هذه الدول أظهر توجه اجلزائر حنو االنفتاح االقتصادي ضـرورة إجيـاد   . خمتلفة حسب ظروف البيئة احملاسبية لكل دولة
وضع حتت تصرفها مرجعاً حماسبياً تعد على أساس مبادئه االستثمارات األجنبية و دولية الستقطابحميط يتالءم و متطلبات األسواق ال

  .قوائم مالية يف مستوى املقارنة لتساعدها على اختاذ قرارات التمويل و االستثمار
جعية احملاسبية اجلزائرية من خـالل  و املبادئ و املفاهيم اليت على أساسها يتم إعداد و عرض القوائم املالية يف هذه املر القواعدإن 

ـ  من النظام احملاسيب املايل، متوافقة مع أغلبية ما جاءت به املعايري احملاسبية الدولية رغم الغموض الذي حييط ببعض اجلوانب احملاسبية ض
  .نصوصه، و عدم كفاية شرح بعض املفاهيم و قواعد املعاجلات احملاسبية

ايل جديد له خلفية عاملية مبنية على ثقافة أنكلوسكسونية، تؤثر حتماً على بيئتها احملاسبية بسـبب  إن تبين اجلزائر لنظام حماسيب م
 انعكاساته الظاهرة على شىت ااالت مبا فيها السياسية، القانونية، التربوية و االقتصادية، ناهيك عن اآلثار املباشـرة املترتبـة علـى   

  .املعنية بالدرجة األوىل بتطبيق النظام احملاسيب املايلالكيانات االقتصادية باعتبارها اهليئات 
كما أن تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل سيترتب عنه حتماً تطبيق لتعاريف و قواعد و أسس جديدة، مما يؤدي إىل انعكاسـات  

ن املفاهيم و القواعد اجلبائية لتكييفها مع من الناحية اجلبائية و اليت تترجم على شكل فروقات، و هذا ما يتطلب إعادة النظر يف مجلة م
. املتوصل إليها على إثر هذه الدراسة املتواضـعة  النتائج هذه مجلة خمتصرة من ...احملاسبية لتحقيق التناسق و تقليل الفروقات القواعد

  : ، فيمكن سردها يف النقاط التاليةالتوصياتأما 
  ا املعايري الدولية للمحاسبة و الشروحات اجلديدة، لتكييف النظام احملاسيب التواصل مع التطورات و املستجدات اليت تأيت

 .املايل معها باستمرار
 االعتماد الشبه كلي على املعايري احملاسبية الدولية أثناء العمل بالنظام احملاسيب املايل سواًء يف امليدان األكادميي أو املهين، و 

 .رونة للتأقلم السريع مع املستجداتذلك باكتساب النظام درجة معينة من امل
  إصدار توجيهات من طرف منظمات مهنية رمسية قصد مواكبة التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايل سواًء من الناحية

 .الفلسفية أو التقنية
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 يق املعايري احملاسبية من خالل تكييف القوانني و األحكام التشريعية و تعديلها مبا يتوافق و البيئة احملاسبية اجلزائرية لتسهيل تطب
 .النظام احملاسيب املايل

  تكييف املنظومة التشريعية مع القانون احملاسيب بتذليل الفوارق و جعله يتواءم و التشريعات األخرى كالقانون اجلبائي و
 .القانون التجاري

 دف إىل تقليص ال فروقات ما بني القواعد اجلبائية و القواعد التدخل السريع لإلدارة الضريبية يف سن أحكام تشريعية مرنة
 .احملاسبية، و إحداث انسجام و عدم تعارض
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The Requirements of The Accounting Profession in Algeria under The Financial Accounting 
System - Field study on  Sample of Academics, Professionals and Workers in The Field of 

Accounting and Finance  - 
 

 )*(& )**( 
 

  
 

 المفعول ساري أصبح والذي م،  2007 نوفمبر 25 بتاريخ جديد محاسبي مالي  في ظل تبني الجزائر لنظام 

، إذ كان لتطبيق هذا النظام انعكاسات وآثار على مختلف جوانب البيئـة المحاسـبية ،    م 2010 جانفي أول من ابتداء
البحث على متطلبات مزاوله مهنة المحاسبية بشـكل يجعلهـا    ضرورة يستوجب ما ومن ضمنها مهنة المحاسبية  وهو

النظام المحاسبي وأثره على مهنة المحاسبة ومعرفـة العوامـل والظـروف    تؤدي دورها من خالل تقييم تطبيق هذا 
وأسـاتذة  فـي    نالمساعدة لمزاولة هذه المهنة بشكل أفضل وذلك بالقيام بدراسة ميدانية شملت المهنيين واألكـاديميي 

 المعايير إلى يد يستندوقد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجد .ميدان المحاسبة

والمالية، لكن تطبيق  المحاسبية المعلومات من مستعمليه مختلف احتياجات بتلبية يسمح وبالتالي فهو  المحاسبية الدولية،
النظام المحاسبي  يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له وتنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر، 

 دراسـة وعليـه فـإن ال  .لنظام المحاسبي ال يساعد على امتهان المحاسبة في الجزائر بشكل أفضـل مما يجعل تطبيق ا
التكوينية، المالية، تنظيم مهنـة المحاسـبة،    وصي بضرورة إجراء إصالحات سريعة و دقيقة تمس األنظمة القانونية،ت

   .ق هذا النظام المحاسبي و تثمينهمن أجل توفير مناخ مالئم لتطبي.إصالح منظومة التكوين والتعليم المحاسبي 
   

 مهنة المحاسبة، اإلصالح المحاسبي، النظام المحاسبي المالي. 
Abstract : With the adoption of Algeria for new financial accounting system  on November 25, 
2007 , which became effective from the first of January 2010,The application of this system has 
implications and effects on various aspects of environmental accounting, including the profession 
of accounting, which requires the need for research on the requirements of practicing the 
accounting profession to make it play its role by evaluating the application of this accounting 
system and its impact on the accounting profession and learning the factors and conditions that are 
conducive to practice this profession in a better by doing a field study including professionals, 
academics and professors in the field of accounting.This study seem to show significant results the 
new Algerian accounting system is based on international accounting standards, and therefore 
allows to meet the various needs of the accounting and financial information for its users, but the 
application of the accounting system faces several challenges related to the conditions and 
requirements of the new application for it and the organization of the accounting profession in 
Algeria, which makes the application of the accounting system does not help for the pursuit of a 
professional accounting in Algeria in a better way.       Therefore, the study recommends the need 
for fast and accurate reforms affecting legal systems, formative, finance, regulation of the 
accounting profession, the reform of the formation system and accounting education in order to 
provide a favorable environment for the application of this accounting system and evaluating it.  
 
Keywords : Accounting profession, accounting reform, financial accounting system. 
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 متسـارعة،  ذريةحتوالت ج والعشرين الواحد القرن من األول العقد بداية يف الدويل املستوى على احملاسبية التطبيقات عرفت

 املشتركة واملصاحل التكتالت على أصبح قائما الذي العاملي االقتصادي احمليط تفاعالت أفرزته الذي الدويل البعد مييزها أصبح ما وأهم
 .العامل الذي يشهده الكبري االنفتاح نتيجة واألفراد والشركات الدول من العديد بني

 مـن  جعـل  ما هلا، اجلزئي والتكييف الكلي التبين بني تراوحت واليت احملاسيب حاإلصال الدول عمليات من لذا باشرت الكثري
 باعتمادهـا  املسار هذا يف اخنرطت اليت الدول تلك من واحدة اجلزائر احملاسبية ، وتعد املمارسة هيكل مبثابة الدولية احملاسبية املعايري
 احملاسبية و املالية التغريات فرضتها اليت واملتطلبات يتوافق جديد حماسيب نظام تبين إىل ترمي احملاسيب، لنظامها جذرية إصالح سياسة

 25 بتـاريخ  جديـد  حماسيب نظام بتبين اإلصالح جهود كللت لقد، و واحملاسبية املالية العوملة متطلبات مواكبة إىل وتسعى الدولية،
  . م 2010 جانفي أول من ابتداء املفعول ساري أصبح والذي م 2007 نوفمرب
 البحث إشكالية: 

 نظرا وذلك باحملاسبة، تربطها عالقة اليت اجلوانب خمتلف على وآثار انعكاسات له كان اجلزائر يف املايل احملاسيب النظام تطبيق إن
 ضرورة يستوجب ما وهو الوطين، احملاسيب إطار املخطط يف سابقا مطبقا كان مبا مقارنة احملاسيب األداء يف والتقنية الثقافية للتغريات
 ملواجهة اجليد التحضري إىل إضافة املايل، احملاسيب النظام تطبيق عملية حىت تسهل هلا، املوافقة البيئة وحتضري التغريات هذه مع التكيف

  .احملاسبة مبهنة أساسا واملتعلقة التأثري ذا  اجلوانب املعنية على ذلك انعكاسات
 مقوماـا  أهـم  وبني االقتصاديات احمللية والعاملية يف والتغريات التطورات هذه بني تالقي نقطة جتد أن احملاسبة مهنة وحتاول

  )احملاسـيب  التعليم املهنة، وآداب سلوك قواعد ، والرقابية املعايري احملاسبية الفكري، اإلطار( احملاسبني  وكفاءة أداء يف تأثريا وأكثرها
 أكثر مبعلومات تكون املستثمرين رفد إمكانية وبالتايل احملاسبني وكفاءة أداء رفع اجل من ومترابط بشكل متفاعل تعمل أن ينبغي اليت

  .رشيدة قرارات اختاذ إىل تقودهم الشفافية من رجة د وعلى وضوحا
 :هو الورقة  هلذه اجلوهري ومن خالل ما سبق يكون التساؤل

 .؟ املايل اسيباحمل النظام تطبيقمزاولة مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل  متطلبات هي ما

 الفرضية الرئيسية 
بالتماسك والتنسيق بني مقومات مهنة احملاسبة وإنشاء إطار مهين متطور جيعل مهنة احملاسبة تؤدي دورها بشكل أفضل يف ظـل  

 .تطبيق النظام احملاسيب املايل 

 البحث أمهية:  
 صمام يعد ا مقوماا، إذ أن االلتزام متاسك وتفاعل اللخ من احملاسبة مهنة دور فيها يتعاظم اليت األمهية من البحث أمهية تنبع

 مستوى وعلى إخبارية قدرة ذات مالية معلومات ماسة إىل حباجة وتطورها اإلقتصادية ، التنمية عملية ودفع الوطين لالقتصاد األمان
  .احملاسبة مهنة ماتمقو تتطلبه مبا اإللتزام خالل من ميكن توفريها املعلومات وهذه احملتوى، يف اجلودة من

باإلضافة إىل معرفة الصعوبات طبيعة األهداف املتوخاة من تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد وإىل التأثريات املختلفة له ،  وكذا
 .و اثر هذا التنظيم على عملية التنمية االقتصادية بشكل عام ،والعراقيل اليت تواجه ممارسة مهنة احملاسبة وتنظيمها

 البحث فأهدا: 
 .وإظهار طبيعته وأمهيته ومزاياه ،  وكذا معرفة الواقع احملاسيب اجلزائري املايل، احملاسيب النظام تقييم تطبيق  -

 .معرفة املصاعب واملشاكل اليت تواجه مهنة احملاسبة يف اجلزائر -
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 التعليم احملاسبية، املمارسة خاصة بة،باحملاس املتعلقة القضايا من مجلة حول اجلزائر، يف باحملاسبة املهتمني آراء استقصاء -
 املايل احملاسيب النظام بتطبيق يتعلق فيما آرائهم على الوقوف إىل إضافة جتاههما، ا القيام الواجب واإلصالحات احملاسبيني والتكوين

  .النظام هذا ة يف ظل تطبيق، والعوامل والظروف املساعدة على ممارسة مهنة احملاسبذلك عن املترتبة واآلثار اجلزائر يف اجلديد

  :ولإلجابة على إشكالية الدراسة ، واتباث أو نفي فرضيتها مت تقسيم الورقة البحثية إىل احملاور التالية
  تقدمي النظام احملاسيب املايل اجلديد؛: احملور األول .1
    متطلبات مزاولة مهنة احملاسبة؛: احملور الثاين .2
 .الدراسة امليدانية: احملور الثالث .3
 

 
I. مفهوم النظام احملاسيب املايل اجلديد  

احملاسيب املايل خطوة هامة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر يف ظل متطلبات إقتصـاد السـوق و عوملـة     النظاميشكل 
  .ة اإلقتصاديةاإلقتصاديات بإعتبار أن هذه املعايري تستجيب ملتطلبات العومل

.I1 1:ميكن تعريف نظام احملاسبة املالية من ناحيتني:  تعريف نظام احملاسبة املالية   
  : للنظام احملاسيب املايل اجلديد يف منت نص املادة الثالثة من القانون رقم  اإلقتصادي املفهومجاء : من الناحية اإلقتصادية  -

  :ام احملاسيب املايل حيث نصت على ما يلياملتضمن النظ 25/11/2007املؤرخ يف  07-11

احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، و تصنيفها، و تقييمها، و تسجيلها، و عـرض  «
   ».ملاليةكشوف تعكس صور صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان، و جناعته، و وضعية خزينته يف اية السنة ا

        نظام احملاسبة املالية اجلديد هو جمموعة من اإلجراءات و النصوص التنظيمية اليت تنظم األعمال املالية : من الناحية القانونية-
  .واحملاسبية للمؤسسات اربة على تطبيقه وفقا ألحكام القانون و وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املتفق عليها

   احملاسبة اجلديد إىل حتديد النظام احملاسيب املايل الذي يدعى يف صلب النص القانوين باحملاسبة املالية وكذا شـروط   ويهدف قانون
  :يفيات تطبيقه، و يشمل علىكو 

  .IAS/IFRS: يتطابق مع اإلطار املرجعي لـ مرجعيإطار  -
  .النظام احملاسيب اجلديد تطبيقجمال  -
  .ل و اخلصوم، األعباء و النواتج و املعلومات الواجب إظهارها يف القوائم املالية جمال و قواعد تقييم األصو -
  .أشكال القوائم املالية -
  مدونة حسابات  -
  . النظام الواجب تطبيقه على الوحدات الصغرية   -
.I2 2خصائص النظام احملاسيب املايل   

  : ثل أهم خصائص املعايري احملاسبية الدولية هياحملاسيب املايل اجلديد جمموعة من العناصر مت النظاميتضمن 
  .لوساكسونيةقهلا إطار مرجعي مستمد من النظرة األن -

  .املستثمرين لصاحلمعدة  -
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  .احملاسبية من خالل مبادئ حماسبية متطابقة، أي إطار مفاهيمي و ليس قواعد العملياتمعاجلة  -
  .لكل املعايري و كل التفسريات إجباريتطبيق  -
  .على حساب النتيجة و أمهية امللحقات امليزانيةولوية أ -
  .التحيني و اليت دف إىل معرفة أثر عنصر الزمن من األصل على عملية تقييم األصول   و اخلصوم مفهومإدخال  -
  .على الشكل و التطبيق بأثر رجعي اجلوهرتفوق  -
و اليت تعـوض  « Fair Value » و املعروف باإلجنليزية بـ « Juste Valeur »إدخال مفهوم القيمة العادلة أو الصحيحة  -

التكلفة التارخيية يف عملية تقييم األصول و اخلصوم بقيمتها العاذلة أو الصحيحة و هي القيمة اليت ميكن ا شراء أو بيـع األصـل أو   
  .اخلصم يف تاريخ إقفال احلسابات، و ذلك بغية معرفة و تقدير الذمة املالية بطريقة جيدة

.I3 3هيكل ومكونات النظام احملاسيب املايل   
  : مما يلي 11-07احملاسيب املايل كما ورد يف املادة السادسة من القانون رقم  النظاميتكون 

  .مدونة احلسابات_  املعايري احملاسبية_ اإلطار التصوري للمحاسبة املالية _ 
  :يلهيكل النظام احملاسيب املايل يف الشكل التا تصويرو ميكن 

  هيكل النظام احملاسيب املايل): 01(الشكل رقم 

  
  
  

  
ديد يف ظل سعد بوراوي، األسس و املبادئ احملاسبية يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري، امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل اجل: املصدر

  .6، ص2010 ،املركز اجلامعي بالواديإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، معهد العلوم امعايري احملاسبة الدولية جتارب، تطبيقات و آفاق، 
  

.I4 التشريعي املتضمن النظام احملاسيب املايل ما يلي اإلطاريتضمن   4:اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املايل:  
  :و حيتوي على) مادة 43(النظام احملاسيب املايل  يتضمن 25/11/2007املؤرخ يف  11-07القانون رقم  -

  ).05إىل  02املواد من (تعريفات و جمال التطبيق : الفصل األول
  ).09إىل  06املواد من ( و املبادئ احملاسبية و املعايري احملاسبية  التصورياإلطار : الفصل الثاين

  ).24إىل  10املواد من (تنظيم احملاسبة : الفصل الثالث
  ).30إىل  25املواد من ( املالية الكشوف: الفصل الرابع

  ).36إىل  31املوارد من (امعة و احلسابات املدجمة  احلسابات: الفصل اخلامس
  ).40إىل  37املواد من (التقديرات و الطرق احملاسبية  تغيري: الفصل السادس 

  ).  43إىل  41املواد من (ختامية  أحكام: الفصل السابع
      ) مـادة  44( 11-07يتضمن تطبيق أحكـام القـانون    26/05/2008ؤرخ يف امل 156-08املرسوم التنفيذي رقم  - 
  :على وحيتوي
  ،)مواد 4(التصوري للمحاسبة املالية  اإلطارتعريف  -

 النظام احملاسيب املايل

 اإلطار التصوري املعايري احملاسبية مدونة احلسابات
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  ،)مادة 15(احملاسبية و ما ترتبط ا من مبادئ  الطرقتعريف  -
  ،)مواد 9(القوائم املالية  عناصرتعريف  -
  ،)مادة القرار من وزير املالية  2( اس و حماسبة عناصر الكشوف املالية بطرق القي املتعلقةاملعايري  -
  ،)مادة قرار من وزير املالية 1( احلساباتمدونة  -
  ،)مواد 6(تعريف القوائم املالية  -
  ).مواد 7...(و تضم احلسابات املدجمة، تغيري الطرق احملاسبية، مسك احملاسبة املالية املبسطة متفرقات -
التقييم احملاسيب و مدونة احلسابات، الصادر يف اجلريدة الرمسية عـدد   قواعدالذي حيدد  2008جويلية  26املؤرخ يف  القرار -

  :و حيتوي على 2009مارس  25بتاريخ  19
  .قواعد تقييم األصول و اخلصوم و األعباء و املنتوجات و إدراجها يف احلسابات -

  .املالية الكشوفعرض  -
  .و سريها احلساباتمدونة  -
  .املطبقة على الكيانات الصغرية املبسطةاحملاسبة  -

.I5 مبادئ النظام احملاسيب املايل اجلديد  
اإلطار التصوري للمحاسبة املالية، يتضمن النظام احملاسيب املايل جمموعة املبادئ احملاسبية املقبولة عامـة، و هـذا مـا     علىزيادة 

  :حيث تنص على 11-07من القانون رقم  تؤكده املادة السادسة من الفصل الثاين
يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ، ومعايري حماسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية  «

  5:على أساس املبادئ احملاسبية املعترف ا عامة،  هي
لداللة،  املصداقية،  قابلية املقارنة، التكلفة التارخيية،  أسبقية الواقـع  حماسبة التعهد ، استمرارية اإلستغالل، قابلية الفهم، ا(

   6»).اإلقتصادي على املظهر القانوين
.I6 جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد  

لـزم  تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي م: " على ما يلي 11-07من القانون رقم  الثانيةتنص املادة 
  .مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية، مع مراعاة األحكام اخلاصة ا

   7."تطبيق هذا القانون األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية جماليستثىن من 
   8:، مبسك حماسبة مالية، الكيانات التاليةتلتزمو عليه 

  .تلطة اخلاضعة ألحكام القانون التجاري اجلزائرياملؤسسات العمومية، اخلاصة أو املخ -
  .التعاونيات -
الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع و اخلدمات التجارية و غري التجارية، إذا كانوا ميارسون نشاطات إقتصادية  األشخاص -

  .مبنية على عمليات متكررة
  .حملاسيب املايل مبوجب نص قانوين أو تنظيميأو املعنويني اخلاضعني للنظام ا الطبيعيني األشخاصوكل  -

  . الصغرية ميكن هلا أن متسك حماسبة مالية مبسطة الكياناتأما 
.I7 أهداف النظام احملاسيب املايل اجلديد  

  :9ميكن تلخيص أهم  أهداف تطبيق النظام احملاسيب املايل يف النقاط التالية
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  .األنظمة احملاسبية الدوليةاجلزائري ليتوافق مع  احملاسيبترقية النظام  -
  .اإلستفادة من مزايا هذا النظام خاصة من ناحية تسيري املعامالت املالية و احملاسبية و املعاجلات املختلفة -
  .احملاسيب للمستثمر األجنيب العملتسهيل   -
  .   العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات حتقيقالعمل على  -
  .املالية ذات بعد دويل تتناسب مع خمتلف الكيانات األجنبية القوائملة جعل حماو -
  عن الوضعية املالية و األداء و تغريات الوضعية املالية عن املؤسسة، صادقةإعطاء صورة  -
  .نشر معلومات كافية و صحيحة، و موثوق ا و شفافة تشجع املستثمرين و تسمح هلم مبتابعة أمواهلم -
النظام اجلديد كلية مع الوسائل املعلوماتية املوجودة بأقل التكاليف من تسجيل البيانات احملاسبية و إعداد القوائم املالية  يتوافق -

  . و عرض وثائق التسيري حسب النشاط
.I8 مميزات النظام احملاسيب املايل اجلديد  

   10:املايل اجلديد بثالث مميزات أساسية هي احملاسيبميتاز النظام 
، لضـمان  IAS/IFRSالدويل ملطابقة املمارسة احملاسبية املالية مع املمارسة العاملية، ضمن املرجعيـة   البعداختيار  :يزة األوىلامل

  .التكيف مع االقتصاد املعاصر وإنتاج معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية املالية للكيان
نصوص صرحية وواضحة ملبادئ وقواعد التسجيل وطرق التقييم وإعـداد   احملاسيب املايل اجلديد على النظامحيتوي : امليزة الثانية

    . القوائم املالية وهذا ما حيد من التأويالت اخلاطئة اإلرادية والإلرادية
  :احملاسيب املايل اجلديد معلومات مالية واضحة ومتوافقة قابلة للمقارنة وأخذ القرار، ألنه حيتوي على النظاميوفر : امليزة الثالثة

  :الذي يقدم مفاهيم متمثلة يف IAS/IFRSوهو نفسه اإلطار التصوري لنظام  مفاهيميإطار تصوري أو  -
  . النوعية للمعلومة املالية و املبادئ احملاسبية األساسية اخلصائصاإلتفاقات احملاسبية،  
  .خلاصة، جدول تدفقات اخلزينة،اجلداول امللحقةامليزانية، حسابات النتائج، جدول تغري األموال ا: إعطاء مناذج للقوائم املالية -
  .، و قواعد سريهااحلساباتتقدمي قائمة  -

 

 
من املهن كالطب واهلندسة هلا دورها ومكانتها وأمهيتها اتمعات املتطورة، فقد أفردت هلا دراسـات   كغريهاإن مهنة احملاسبة 
لتدريس أصوهلا وقواعدها وأسست هلا مجعيات مهنية حملية ودولية تعقد االمتحانـات التأهيليـة لعضـويتها،     متخصصة يف اجلامعات

وحترص على تطوير مستوى الكفاءة واملمارسة والسلوك املهين بني أعضائها وتعمل على محاية وحفظ استقالليتهم وممارسـة الرقابـة   
اية مسعة املهنة سواء فيما يتعلق باملمارسة املهنية أو اخلدمة يف جمال الصناعة أو التجارة املهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم ومح

  .أو اخلدمة العامة
.I طبيعة مهنة احملاسبة  

توصف مهنة احملاسب أو احملاسبة من حيث طبيعة حمرجاا بأا لغة األعمال ، كما توصف بأا لغة املال ، وتوصف من حيـث  
نظام للمعلومات يعتمد على القياس والتوصيل للمعلومات املالية ، كما توصف بأا علم ومهنة ، علـم حـديث    ابأطبيعة نشاطها 

أن احملاسـبة   11نسبيا إذا ما قورن بالعلوم اإلجتماعية أو العلوم الطبيعية األخرى ، لكنها يف الوقت نفسه مهنة قدمية ، إذ يرى الناغي
خص إىل آخر مت بدأت حتتل موقعها بني العلوم احلديثة بوصفها علما اجتماعيا له أمهيتـه ومهنـة   بدأت مهنة غري منظمة ختتلف من ش
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أساسية يف كل الدول مهما كانت درجة تقدمها أو طبيعة النظام اإلقتصادي املطبق ، ومن مث فاحملاسبة بعد ما تقدم متثل علما ومهنـة  
  .12منظمة ، علم حديث ومهنة قدمية 

ولكي ميكن تفهم طبيعة مهنة احملاسبة جيب التعرف على مفهوم العمل املهين للمحاسبة عن غريه من األعمال،  ما سبق إىلإضافة 
  فضال عن إيضاح معامله وغين عن البيان أن املقومات األساسية اليت يقوم ا العمل املهين هلا دور كبري يف التعرف على طبيعة املهنة 

  : 13العمل املهين باأليت توضيحوميكن 
قدر كايف من التأهيل العلمي لكل من يسمح له مبزاولة املهنة ، فضال عن قدر كاف من اإلستعداد الذهين والتحصيل العلمي  .1

  .واخلربة العلمية يتناسب مع خطورة وأمهية اخلدمة اليت سيؤديها املمتهن للغري 
 مل هذه املسؤولية شعور املمتهن باملسؤولية اإلجتماعية امللقاة على عاتقه وبقدرته على حت .2
 .اعتراف صريح من اتمع بأمهية اخلدمة اليت يؤديها املمتهن  .3
منظمات مهنية تشرف على تنظيم شؤون العمل املهين داخليا ومن دون أي تدخل خارجي ، والعمل على تطويرها مبا يفي  .4

 .األديب واملادي باحتياجات اتمع ، كما تعمل جاهدة على محاية أعضائها والعمل على رفع مستواهم
جمموعة من القواعد واملبادئ والتقاليد حتكم السلوك املهين ألعضاء املهنة ودف إىل رفع مستوى املهنة واحملافظة على كرامة  .5

 أعضائها كما تدعو إىل بث الطمأنينة والثقة يف نفوس مجهور املتعاملني مع أعضاء املهنة واملتطلعني إىل خدمام 

 .ملهين متعارف عليها تكون مرشدا لكل من يرغب يف مزاولة املهنةمستويات لألداء ا .6

.II   املقومات األساسية ملهنة احملاسبة  
تلبيـة  يف تؤدي دورهـا بفاعليـة    أنهلا  أريد فإذاالقطر املعين،  أومهنة احملاسبة مهنة سيادية تتعدى احلدود اجلغرافية للدولة إن 
فإنه البد أن تتوفر هلا املقومات األساسية الالزمة هلذه املهنة،  وتـتلخص أهـم    ,لياً وخارجياًالبيانات املالية داخ مستخدميمتطلبات 

  :14املقومات يف العناصر التالية
1.II  احملاسبة معايري  

يدين علـى  تعد احملاسبة األداة الرئيسية إلنتاج التقارير املالية عن أعمال املنظمات على اختالف أنواعها  واليت يستند إليها املستف
تعد على أساسها التقارير املالية جيب أن ينظر إليهـا كقضـية    اليتلذلك فإن املعايري احملاسبية اختالف فئاته يف اختاذ قرارام الصائبة، 

، ارااتستخدم تلك التقارير يف اختاذ قر اليتاستراتيجية م اتمع ككل وذلك ملا يترتب عليها من آثار حمتملة على قرارات األطراف 
 ومن هنا كان االهتمام العاملي واحمللي على حد سواء بوضع قواعد ومعايري لتنظيم العمل احملاسيب وخمرجاته مبا حيقق العدالة والشـفافية 

  .واملقارنة
ل احملاسـيب  شكلت نقله نوعيه يف تنظيم العم  )IASC( رغم أن معايري احملاسبة الدولية اليت وضعتها جلنة املعايري احملاسبة الدولية

وتوحيد خمرجاته على مستوي العامل، يبقى من الضروري االهتمام بوجود معايري حماسبية حملية لكل دولة تأخذ يف االعتبـار ظروفهـا   
 اخلاصة وخصوصية املمارسة املهنية والتطور وتقترب من املعايري الدولية مبا يوفر سبل مقارنة نتائج أعمال املنظمات احمللية باخلارجيـة 

  .ومحاية املمولني واملستثمرين تعزيز املسائلة واملتابعة الداخلية واخلارجيةو
II.2 التأهيل العلمي:  

على احملاسب أن يكون على درجة كبرية من التحصيل العلمي يف جمال احملاسبة و الذي يتحقق من خالل الدراسة األكادمييـة يف  
  . 15 يتوج ذلك التكوين بشهادة جامعية عليا معترف ا دوليا املعاهد والكليات واملراكز املختصة بذلك، إذ جيب أن
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فاحملاسب مطالب وبصفة مستمرة ، بتحديث معلوماته واإلملام بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية يف حميط املهنة، وتنميـة  
ملعرفة األخرى مثل العلوم السلوكية و فقط على اجلوانب احملاسبية و لكن يتطلب جوانب اهذا ال جيب أن يقتصر مهاراته الفنية، كما 

اإلدارة و طرق االتصال باإلضافة إىل الطرق الكمية املختلفة كاإلحصاء، حبوث العمليات ، و تكنولوجيا املعلومات و الـيت متكـن   
و االجتاه السليم حنو  ن األفراد الذين خيططون ليصبحون حماسبني أكفاء جيب أن يتميزوا باالجتهاد، ألاحملاسب من اجناز األعمال بدقة 

  .الذايت بأن الدور املنوط ذه املهمة  ثقيل جدا والذي ينبع من الشعور جديد التعلم وتطبيق ما هو
3.II املهنية اخلربة:   

كـل  إن حتقيق الكفاءة املهنية تبدأ بالشهادة واملستوى األكادميي للمحاسب ومن مث متتد إىل اخلربة امليدانية التالية، إذ جيب على 
أي جيب  ، مهين أن جيري التدريب املالئم ملقابلة متطلبات املهام اليت تنتظره، عن طريق قضاء فترة زمنية حمددة لدى أحد مزاويل املهنة

  .16حماسب متميز ومؤهل يصبحاخلربة الكافية ل، ليحصل على أكثر منه خربة  أن حيصل على املهارة املهنية من شخص
 احملاسببأداء مهمته، و جيب أن يتضمن برنامج تدريب  احملاسبي يكمل كل منهما اآلخر عند قيام العلمي و العمل التأهيلإن 

أحدث التطورات ويدرس ويطبق التوصيات اليت تصورها اهليئات  املهنية املتخصصة يف الشؤون احملاسبية واخلاصة باملبادئ احملاسـبية  
  . 17وإجراءات املراجعة

4.II املهنة قياتوأخال قواعد سلوك وآداب  
جمموعة قواعد متثـل الصـفات    إضافة إىل مقاييس مثالية للسلوك املهين، تشكل أخالقيةجمموعة مبادئ متثل قيم وهي عبارة عن 

تتلخص جمموعة و ، وعند تعامله مع زمالء املهنة والعمالء وغريهم أعمالهالتحلي ا عند ممارسة املهنة السلوكية اليت يتعني على عضو 
  :18السلوكية يف املبادئ
وهي تتمثل يف مسئولية احملاسب القانوين عن قيامـه بأعمالـه املهنيـة وإعـداد التقارير املالية بأقصى كفــاءة  : املسؤولية -
  .ممكنـة
   .أي أن يراعى احملاسب القانوين مصلحة اتمع واألطراف املستفيدة من خدماته عند أداءه لعمله :مصلحة اتمع -
أي أن يكون احملاسب القانوين حمايدا وموضوعيا عند ممارسته للمهنة وأن يقدم املسئولية املهنية على  :ة واالستقالليةاملوضوعي -

  .املصلحة الشخصية
أي قيام احملاسب القانوين بأداء اخلدمات املهنية بأعلى مستويات األداء والكفاءة واإلتقان وبذل عناية الرجـل   :العناية املهنية -
  .الرشيد

  :أما جمموعة قواعد الصفات السلوكية فتتلخص يف
أي أن يكون احملاسب القانوين مستقال ومتجردا من أي ضغوط خارجية عند ممارسته للمهنة، واالبتعاد عن كـل   :االستقالل-

 .عمل أو سلوك من شأنه التأثري على هذا االستقالل
  دقا وذا سلوك قومي عند أداءه مبهامه  القانوين صا احملاسبوتعين أن يكون  :األمانة واالستقامة -
للمهنة مببادئ ومعايري احملاسبة واملراجعة والقواعد املهنية املتعارف عليها وأيـة   املمارسنيوتعين التزام  :املهنية االلتزام باملعايري -

  .تعليمات تصدر عن اجلهات املختصة
ب وأخالقيات املهنة واالمتناع عن القيام بكل ما من شأنه اإلسـاءة  ويعين االلتزام بقواعد ومعايري سلوك وآدا :السلوك املهين -

  .إىل املهنة أو املمارسة املهنية
III. مهنة احملاسبة  مزاولةمعوقات  
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ميكن القول بأن عدم قيام مهنة احملاسبة بالدور املطلوب منها وبالشكل املرسوم هلا يؤدي إىل نتائج اقتصادية وخيمة ويـؤدي إىل  
  : 19ت وإشكاالت مالية مؤداها ضعف املسرية االقتصادية و ذلك بسبب جمموعة من املعوقات  واليت من أمههاتفاقم معضال

  .النقص يف عدد احملاسبني املؤهلني تأهيالً مهنياً جيداً -
 .التغريات اليت طرأت على علم احملاسبة وبتسارع أكثر يف اآلونة األخرية -
 .من تدريب وتأهيل أنفسهم باملستوى الذي تتطلبه احتياجات العصرفقدان السبيل املناسب الذي ميكن الطالب  -
 . غياب أصول حماسبية مكتوبة ومتعارف عليها يتم االلتزام ا عند املمارسة املهنية ويتم الرجوع إليها عند احلاجة -
اجلتها وفقاً للمستوى غياب اجلهاز املناسب كجمعية مهنية معترف ا، بإمكاا دراسة نقاط الضعف املذكورة أعاله ومع -

  .املطلوب
IV. حتقيق أهداف مهنة احملاسبة  متطلبات  

كانت التغريات يف عامل احملاسبة دائماً سريعة اخلطى، لكنها اآلن تتسارع أكثر بسبب الثورة يف تكنولوجيـا املعلومـات ومـا    
لكي جياري ذلك ويبقى يف الطليعة، إال أن يستمر  التحديات النامجة عن ذلك بأقل أمهية من الفرص اليت تتيحها، وال سبيل للمحاسب

  .على الدوام يف تثقيف نفسه
وأفضل إطـار لتحقيـق   . وهلذا فإن احلاجة ملحة اآلن أكثر من أي وقت مضى على زيادة االلتزام بعملية التثقيف املهين املستمر

 : ذلك هو االرتباط املهين جبمعية تكون من أهدافها
  .سبة واإلدارة املالية واملواضيع األخرى املتعلقة االسعي لتطوير علم احملا -
 .تطوير مستوى الكفاءة والسلوك املهين بني أعضائها -
 .محاية وحفظ استقاللية األعضاء املهنية وممارسة الرقابة املهنية عليهم -
 .القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إىل تقدم ومحاية مسعة املهنة -

ة من القيام بدوره جيب أن تتوفر لدية املعارف األساسية يف جماالت احملاسبة واملراجعة والضرائب ولكي يتمكن ممارس مهنة احملاسب
واملعرفة العامة يف جمال األعمال والبيئة احمليطة ا، إىل جانب جمموعة من املهارات يف جماالت االتصال، ونظـم املعلومـات، واختـاذ    

  .التأهيل والتدريب املهين له حبيث تتوفر لديه عناصر التأهيل الالزمة ملمارسة هذه املهنة القرارات والقيادة، والتعامل املهين من خالل
إن التنسيق بني املقومات األساسية ألداء وظائف احملاسبة وهي التعليم أو التأهيل احملاسيب، وأسس وقواعد ممارسة مهنة احملاسـبة،  

وبالغ األمهية ملا له من تأثري مباشر على جناح كل من تلـك املقومـات يف أداء    والبحث العلمي يف جمال املعرفة احملاسبية أمر ضروري
به، فتلك املقومات تكمل بعضها البعض وتؤثر يف بعضها البعض، كما أا مجيعاُ تتأثر بالعوامل االقتصادية والسياسـية   الدور املنوط

عوامل سيكون كل منها يف واد، ولن يتحقق بالتايل اهلدف املرجـو  وميكن القول بأنه بدون التنسيق بني تلك ال .واالجتماعية السائدة
  .من أي منها

وانطالقاُ من أن اهلدف األساسي من أداء وظائف احملاسبة هو إعداد وتقدمي املعلومات املالية واالقتصـادية املناسـبة والالزمـة    
األداء وتوفري الرقابة الفعالة عليه، فإنه بالتايل تظهر ضـرورة  ألغراض اختاذ القرارات االقتصادية فضالُ عن دورها اهلام يف قياس كفاءة 

  . التنسيق بني مقومات أداء وظيفيت القياس واالتصال احملاسيب وهي التعليم واملهنة والبحوث احملاسبية
V .  اجلزائريـة احملاسبة مهنةواقـع  
 عرفت اجلزائري، فقد احملاسيب بالشأن للمهتمني بالنسبة جداً لقمق ظرفاً يعترب طويلة فترة منذ اجلزائرية احملاسبية املهنة تعيشه ما
 : 20أمهها لعل األسباب من مجلة إىل ذلك ويرجع عديدة وانتكاسات اختالل
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 وفقا للتطبيقات للعمل تعده وكذلك جيد بشكل املهنة قواعد وفق للعمل اجلزائري احملاسب تعد حقيقية تكوين سياسة غياب -
 .الدولية املراجعة ومعايري الدولية احملاسبية املعايري يف املتمثلة الدولية
 من النية املبيتة حول التساؤالت من العديد يطرح مما سنوات 10 من أكثر منذ تنظم مل للمهنة للدخول الوطنية املسابقة أيضاً -

 جـداً  حمدود مبقاييس دولية كفاءات ىعل يتوفرون الذين احلقيقيني احلاسبات وحمافظي احملاسبني اخلرباء عدد وأن خاصة ذلك، وراء
  .الوطين املستوى على

خـربة   مكاتـب  طريق عن اجلزائرية للسوق أجنبية حماسبية خربات دخول حماوالت من اجلزائرية احملاسبية املهنة تعاين أيضا -
 .م املتواضعةبإمكانيا منافستهم اجلزائريني احلسابات وحمافظي اجلزائريني احملاسبني واخلرباء للمحاسبني ميكن ال عاملية حماسبية
 يتعلـق  01-10رقم  القانون  بصدور وذلك إصالحها تقرر اجلزائرية احملاسبية املهنة تعيشه الذي املتردي الوضع هذا ظل يف

 .21املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري مبهن
 متثل الناشطني كانت اليت الوحيدة املنظمة تفكيك وقررت اسبة،احمل مهنة تنظيم هيكلة إعادة القانون هذا مبوجب احلكومة قررت

 . فصال 12 يف مادة 84 اجلديد القانون هذا ويتضمن القطاع يف
  : مهنية منظمات ثالثة إنشاء مت فقد اجلديدة التعديالت ومبوجب

 للمحاسبني املعتمـدين،  وطنية ظمةومن احلسابات حملافظي وطنية وغرفة احملاسبني للخرباء وطين مصف ينشأ منه 14 املادة يف
 وحمافظ اخلبري احملاسب مهنة ملمارسة واملؤهلني املعتمدين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص وجيمع املعنوية بالشخصية منها كل يتمتع

  .القانون هذا حيددها اليت الشروط حسب املعتمد احملاسب ومهنة احلسابات
 الـيت  الصالحيات  من الكثري السترجاع املالية وزارة من حماولة يف اجلزائر، يف احملاسبة ةمهن تنظيم إعادة من القانون هذا مكن

 .احملاسبة ملهنة املنظم 08/ 91 رقم  القانون مبوجب عنها ختلت
 : القانون هذا مبوجب

 . املالية وزير صالحيات من املهنة ملمارسة االعتماد منح أصبح -
 . املالية وزير إىل حتول املعتمدين واحملاسبني احلسابات وحمافظي احملاسبني اخلرباء عمالأل والتقنية املهنية النوعية مراقبة -
بتكوين  والتكفل املالية لوزارة تابعة خمتصة تعليم مؤسسة طرف من احلسابات وحمافظي احملاسبني اخلرباء بتكوين التكفل -

 .ملهينا التكوين لوزارة التابعة املؤسسات طرف من املعتمدين احملاسبني
 

__ 
 أعضاء من واألكادمييني يف احملاسبة للمهنيني موجه استبيان عن عبارة وهي ميدانية، بدراسة النظري اجلانب ندعم أن ارتأينا لقد

 يف تطبيقية دراسة إجراء وعدم امليدانية الدراسة من النوع هذا تياركان اخ وقد احملاسبة واملالية ، الطلبة يف جمال وبعض التدريسية اهليئة
  2010 سـنة  بداية مع كان املايل احملاسيب النظام تطبيق يف البدء كون أبرزها من لعلَّ ألسباب عديدة، اجلزائرية املؤسسات إحدى

اليت مازالت مل تقف على مستوى يسـمح هلـا   املؤسسات االقتصادية و يف بالذات ، البحث إشكالية دراسةويف هذه الفترة يصعب 
 .بتطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد

يف  الـوطين  احملاسـيب  الواقع على املطّلعني املكونة من األشخاص الدراسة عينة حتديد إىل أيضا بنا أدت وأخرى األسباب هذه
، وحتسني أداء مهنة احملاسـبة  IAS/IFRSاحملاسبية الدولية  عايريوامل املايل احملاسيب النظام على معرفتهم واطالعهم إىل إضافة اجلزائر ،
 .واملراجعة
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 على واليت تساؤالت، من االستبيان ، هذا تضمنه ما على اإلجابة سواها ودون هلا املخول هي) العينة( الفئة هذه تكون وبالتايل
  .البحث فرضيات نفي أو إثبات سيتم أساسها
  
I.  تقدمب الدراسة امليدانية  
I.1  امليدانية الدراسةأقسام  

 .تطبيق النظام احملاسيب املايل وتنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر تقييم: األول القسم -
  . أهم حتديات تطبيق النظام احملاسيب ومزاولة مهنة احملاسبة يف اجلزائر :الثاين القسم -
  . املايل يف اجلزائر متطلبات مزاولة مهنة احملاسبة يف ظل النظام احملاسيب :الثالث القسم -

I.2 امليدانية الدراسة فرضيات 
 .يتوقف جناح النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر على تنظيم مهنة احملاسبة و مالئمته للبيئة احملاسبية اجلزائرية : األوىل الفرضية -
  لى مهنة احملاسبةيواجه تطبيق النظام احملاسيب املايل جمموعة من التحديات هلا تأثري ع :الثانية الفرضية -
 .إلجناح تطبيق النظام احملاسيب القيام مبجموعة من املتطلبات ملزاولة مهنة احملاسبة بشكل أفضل :الفرضية الثالثة -

I .3 وحدودها الدراسة جمتمع 
 :هي رئيسية فئات ثالث ضمن الدراسة جمتمع حصر مت قد:  الدراسة جمتمع طارإ*

ملصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة ا جدول يف ملسجلنيا املعتمدين املهنيني :األوىل الفئة -
 . الوطنية للمحاسبني املعتمدين

 .احملاسبة واملالية  يف املتخصصني اجلامعيني وطلبة الدراسات العليا األساتذة: الثانية الفئة -
 .اخلاص و العام القطاعني يف االقتصادية باملؤسسات ةواملالي احملاسبة جمال يف العاملني :الثالثة الفئة -

 وذلـك  فيه أجريت الذي بالزمن امليدانية الدراسة ونتائج إذ هي مرتبطة مبضمون الدراسة هذه حدود تتمثل: الدراسة حدود*
 وإجابات ألراء راسةالد هذه السنة، تستند نفس من ماي  شهر بداية غاية إىل 2013 أفريل شهر من ابتداء بشهر فترة قدرت خالل

 طلبة بعض إىل باإلضافة لألساتذة يف جمال احملاسبية باجلامعة والتكوين املهين و  احملاسبة واملالية جمال يف والعاملني واملهنيني األكادمييني
 .مالية املؤسسة بوالية غرداية  ختصص العليا  الدراسات

الفئات الثالثة املذكورة يف أطار جمتمع  على اشتملت من والية غرداية  عينة على استمارة )50( بتوزيع قمنا: الدراسة  عينة *
  :يبني عدد اإلستمارات املوزعة واملستلمة  التايل واجلدول الدراسة سابقا ، 

 عينة لتمثل االستمارات املستلمة جمموع من استمارة 39 على اإلبقاء قررنا املستلمة االستمارات وتنظيم فرز عملية وبعد       
 بعـد  لورودها استمارات  03ثالث  استبعاد مت كما ، فيها املعلومات نقص بسبب  02استمارتني  باستبعاد قمنا ما الدراسة، بعد

درجات لتحديد درجة أمهية كل بند من بنود اإلسـتبانة   05املكون من  LIkertالذي مت حتديده ،  ولقد مت اعتماد مقياس  األجل
قام إلعطاء الوسط احلسايب مدلوال باستخدام املقياس الترتييب األمهية وذلك لإلستفاذة منها فيما بعد عنـد  هلذه األر ترتييبوضع مقياس 

  01:حتليل النتائج ، وسنوضح ذلك من خالل اجلدول رقم 
  و مقياس حتديد األمهية النسبية للمتوسط احلسايب درجة أمهية بنود االستمارة:  )01(اجلدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  بشدة غري موافق  األمهية
  5  4  3  2  1  الدرجة
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  5ـ  4.2 من  4.19ـ 3.4 من  3.39ـ  2.6من   2.59ـ  1.8 من  1.79ـ 01 من  املتوسط احلسايب

  LIkert مقياس :املصدر

  
 

I .4 املعاجلة اإلحصائية  
التاسع  اإلصدار "SPSS"اإلحصائية  احلزم برنامج باستخدام وتبويبها البيانات مجع مت االستبيان، نتائج وحتليل دراسة أجل من
  .عملية التحليل يف عليها االعتماد ميكن وجداول بيانات قاعدة وضع بغية وذلك عشر ،

II.الدميوغرافية لعينة الدراسة اخلصائص  
 املسجلني املعتمدين املهنيني (األوىل  من املستجوبني كانت يف الفئة  %26أن نسبة  )02(يبني اجلدول رقم : اسم الوظيفة  *

 اجلـامعيني  األسـاتذة  (،  أم الفئـة الثانيـة   )املعتمدين  واحملاسبني وحمافظي احلسابات احملاسبني للخرباء الوطين املصف جدول يف
 ( الثالثـة  الفئة ، يف حني أن  % 33فبلغت ) احملاسبة يف ختصص العليا الدراسات طلبة بعض إىل باإلضافة احملاسبة يف املتخصصني

، هذه النسب املتقاربة جتعـل  % 41، فكانت )اخلاص  و العام القطاعني يف االقتصادية باملؤسسات واملالية احملاسبة جمال يف العاملني
   .آراء املستجوبني متكافئة  ومتكاملة وذلك باحلصول على آراء كل الفاعلني يف ميدان احملاسبة 

، ورمبا يذل هـذا  %   21يف حني بلغت نسبة مشاركة اإلناث  %79بيان بلغت نسبة مشاركة الذكور يف اإلست: اجلنس  * 
 .األمر إىل هيمنة عنصر الذكور على املهنة احملاسبية مقابل عزوف اإلناث عن اإلهتمام بامتهان احملاسبة أو خوض جمال البحث فيها

 من أكرب نسبة كانت وقد سنة، ] 55 ـ 24 [بني  عموما وتراوحت املستجوبة العينة أفراد أعمار تباينت: الفئة العمرية  * 
 هـذا  يفسـر  و ، % 31سنة   30سنة يف حني بلغت  نسبة من هم  أقل من  30من هم أكثر من   %70املشاركني ما يقارب 

املسـتوى   بـني  جتمع لكوا وذلك نسبيا املتقدمة األعمار ذوي األفراد على وتركيزنا مبيلنا العينة ألفراد الفئات العمرية بني التوزيع
  .ومفيد بشكل اجيايب االستبيان استمارة مع التعامل يف ويساعدها يؤهلها ما وهو الكبرية، امليدانية واخلربة العايل التعليمي
مـن  %  61أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من محلة درجة دراسات عليـا  ، إذ أن    املالحظ: ألفراد العينة املؤهل العلمي  *

يف حني باقي الدرجات العلمية  فمثلت ما نسبته  %  23ذه الشهادة ، تليها الدرجة العلمية  مبستوى جامعي بنسبة العيينة من محلة ه
، هذه النتائج تدل على أن الغالبية العظمى من عينة الدراسات يتمتعون مبستوى مناسب من التأهل العلمي على اإلجابة على %  16

  .   األسئلة اخلاصة بالدراسة 
من أفراد العينـة كانـت   %   53كذلك  أن أكثر من  )02(بني اجلدول رقم : سنوات اخلربة ألفراد عيينة الدراسة عدد  *

سنوات فأكثر ، هذه النتائج تدل على أن عينية الدراسة تتمتع بقدرة كافية على فهم مشـكلة الدراسـة و   ) 05(خربم العملية من 
  .اإلجابة على متغرياا بكل املوضوعية

  اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسةتوزيع افراد العيينة حسب   نييب )02(دول رقم واجل
  اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسةتوزيع افراد العيينة حسب : )02(اجلدول رقم 

 %النسبـة   العـدد  البيـان  اخلاصيـة

يفة
وظ

م ال
اس

  

 25.64 10 ناملعتمدي واحملاسبني وحمافظي احلسابات احملاسبني اخلرباء
 33.33 13  احملاسبة يف املتخصصني العليا الدراسات طلبة و اجلامعيني األساتذة

 41.03 16 االقتصادية باملؤسسات واملالية احملاسبة جمال يف العاملني
 100 39 امــوع

ا جل ن   س

 79.49 31 ذكر
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 20.51 8 أنثى
 100.00 39 امـوع

رية
لعم

ئة ا
الف

  

 30.77 12 ةسن 30اقل من 
 69.23 27 سنة 30أكثر من 

 100 39 امـوع 

مي
العل

هل 
املؤ

  

 23,08 9 جامعي
 61,54 24 دراسات عليا

 15.38 6 باقي الدرجات العلمية
 100 39 امــوع

ت 
سنوا

دد 
ع

ربة 
اخل

  

 46,15 18 سنوات 05اقل من 
 53.85 21 سنوات 05أكثر من 

 100 39 امــوع
  (SPSS)من إعداد الباحثني بناء على نتائج برنامج  : املصدر

III . العيينة يف ملتقى حول النظام احملاسيب املايل اجلديد افرادمشاركة:  
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مشاركهم يف ملتقى حول النظام احملاسيب املايل اجلديد ، إذ يشـري إىل   )03(يبني اجلدول رقم 

من افراد العينة مل يشاركوا %  33نة كانوا قد شاركوا يف ملتقى حول النظام احملاسيب املايل اجلديد ،  وأن  من افراد العي%  67أن 
ذه يف امللتقى اخلاص بالنظام احملاسيب املايل اجلديد ، هذا ال يعين أم ال يعرفون عنه شئ ولكن بدرجة أقل ممن شاركوا يف امللتقى ، وه

   .ى مقدرة هؤالء املستجوبون  يف فهم أسئلة االستبيان و اإلجابة عليها  مبوضوعيةالنتائج هلا دالالت جيدة عل
  توزيع مشاركة أفراد العينة يف ملتقى حول النظام احملاسيب املايل اجلديد: ) 03(اجلدول رقم 

 %النسبـة   العـدد  اإلجابة  البيـان
هل شاركتم يف ملتقى حول النظام 

 احملاسيب املايل اجلديد
 66.67 26 نعم
 33.33 13 ال

 100 39 امـــوع
  (SPSS)من إعداد الباحثني بناء على نتائج برنامج  :املصدر 

VI. عرض وحتليل نتائج اإلستبيان  
VI.1 األوساط احلسابية واإلحنرفات املعيارية ألقسام اإلستبانة.  

  اسبة يف اجلزائرتقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وتنظيم مهنة احمل: )04(اجلدول رقم 

 العبـــــارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب 

اإلحنراف 
 املعياري

 0.60 4.05 تبين النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر له أثر إجيايب على مهنة احملاسبة 1

 1.06 3.97 املعلومات املالية الناجتة عن النظام احملاسيب املايل تعرب أكثر عن الواقع اإلقتصادي 2

 0.94 3.59 تتمتع باخلصائص النوعية حسب ما تنص عليه معايري احملاسبة الدولية ) خمرجات النظام احملاسيب املايل (قوائم املالية ال 3

 1.14 3.49 يسهل حتقيق املصداقية والشفافية يف خمتلف الكشوفات والقوائم املالية يف البيئة اإلقتصادية واملؤسساتية اجلزائرية 4

 1.13 2.92 ام احملاسيب املايل ال يطرح مشاكل تتعلق باملعاجلة احملاسبية  تطبيق النظ 5



  –احملاسبة واملالية  جمال يف والعاملني واملهنيني دراسة ميدانية على عينة من األكادمييني –متطلبات مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل النظام احملاسيب املايل  
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 1.14 3.15 وجود منافسة من طرف مكاتب خربة حماسبية أجنبية للمهنيني احملليني  6

 1.12 3.56 ال تتوفر املؤسسات اجلزائرية على اإلمكانيات وخاصة املوارد البشرية اليت تسمح مبزاولة مهنة احملاسبة  7

 0.61 4.13 غياب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب للعمل وفق قواعد املهنة بشكل جيد  8

 0.88 4.10 نقص املهنيني احملاسبني  الذين يتوفرون على كفاءات ومقاييس دولية  9

 0.94 3.59 احملاسبة ويطورها املتعلق باملهنة احملاسبية خيدم مصاحل اشخاص أكثر مما خيدم مهنة  01-10:ما جاء به القانون رقم 10

 0.92 4.00 اعتبار نتائج العمل احملاسيب اجراء قانوين  11

 0.83 4.05 الترتيب املهين احلايل ال يتواءم مع املهنة احملاسبية  12

 0.94 3.72 امــــوع  
  (SPSS)من إعداد الباحثني بناء على نتائج برنامج  :املصدر 

  

، من اهم األسباب الـيت  " غياب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب للعمل وفق قواعد املهنة بشكل جيد  "يرى  افراد العينة أن
بشكل جيد حيث جاءت يف  املرتبة األوىل يف اجتاهات افراد العينة بـالقبول لعبـارات القسـم     احملاسبةحتد دون القيام مبزاولة مهنة 

 "  .موافق"مما يدل على موافقة عيينة الدراسة بدرجة   %82.6 أي  مبتوسط حسايب نسيب 4.13مبتوسط حسايب يساوي 
أم فيما خيص تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل  فقدا وافقوا على أن له اثر اجيايب على مهنة احملاسبة من خالل املعلومات املاليـة  

تطبيق النظام احملاسيب املايل ال يطرح مشاكل تتعلق باملعاجلـة   "اإلقتصادي اإل ام مل يوافقوا على أن  الواقعاليت يقدمها واليت تعرب عن 
أي متوسـط   2.92، وذلك بوجود هذه العبارة يف  املرتبة األخرية يف ترتيب املوافقة على عبارات القسم مبتوسط حسايب " احملاسبية  

فقة أفراد العينة على هذه العبارة حيـث أن  ، مما يدل على عدم موا3، وهو اقل من درجة املوافقة املقبولة   % 58.4حسايب نسيب 
 . وهي اكرب نسبة من نسب اإلستجابة  على هذه العبارة  من افراد العينة غري موافقني عليها%  35.9نسبة 

، بينما تقع العبارتني اخلامسة والسادسة يف جمـال  " موافق"عبارة يف جمال  12من املالحظ أن عشر عبارات من القسم من اصل 
، هذا يؤكد ان لتطبيق النظـام  "موافق"والذي يقع يف جمال  3.72افرد العينة على القسم مبتوسط حسايب  موافقةهذا جيعل "  حمايد"

  .احملاسيب اثر اجيايب على مهنة احملاسبة إال أن تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر ال يسمح بذلك 
  مهنة احملاسبة يف اجلزائر حتديات تطبيق النظام احملاسيب ومزاولة: )05(اجلدول رقم 

 العبـــــارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب 

اإلحنراف 
 املعياري

 1.10 3.82 العديد من اخلرباء واحملاسبني والطالب و األكادميني ال يعرفون عن هذا النظام اجلديد الشيء الضروري للتكيف معه  1

 0.97 3.95 احملاسيب املايل  البيئة احملاسبية يف اجلزائر ال تتوائم مع تطبيق النظام 2

 0.97 4.00 حيتاج تغيري دهنيات وعادات احملاسبني املتدربة على النظام القدمي إىل وقت كبري  3

 0.71 4.15 غياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق النظام احملاسيب وخاصة اجلبائية منها 4

5 
 1.10 3.54 املايل من طرف املؤسسات اجلزائرية عدم حتمل نفقات التحول والتطبيق للنظام احملاسيب 

 0.50 4.41 عدم كفاية الدورات التدريبية للتعريف بقواعد السلوك املهين  6

 0.90 4.33 عدم وجود دورات تأهلية للمحاسب تساعده على تنمية قدراته 7

 0.85 4.26 )يم احملاسيبالتعل(ضعف التأهيل النظري والعلمي للمحاسب يف اجلامعات واملعاهد اجلزائرية 8
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 0.86 4.31 بطئ يف تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين 9

 0.88 4.09 امــــوع  
  (SPSS)من إعداد الباحثني بناء على نتائج برنامج  :املصدر 

  

، املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يساوي " املهين عدم كفاية الدورات التدريبية للتعريف بقواعد السلوك " السادسةاحتلت العبارة 
 تقع يف نفس اال موافق بشدة 9،8،7:، كل العبارات اليت تليها " موافق بشدة"والذي يقع يف جمال املوافقة بدرجة  4.41

املرتبة األخرية  "  ية عدم حتمل نفقات التحول والتطبيق للنظام احملاسيب املايل من طرف املؤسسات اجلزائر"اخلامسة  العبارةجاءت 
هذه العبارة وكـل   ،3، ولكن هي أعلى من درجة املوافقة املقبولة  3.54من درجة اإلستجابة من طرف افرد العينة مبتوسط حسايب 

 " .موافق"تقع يف جمال   4،3،2،1:العبارات اليت قبلها
ديات تواجه تطبيق النظام احملاسيب  تتمثـل يف  اجلدول السابق أن رأي كل املستجوبني كان يقول أن هناك حت خالليتضح من 

عناصر البيئة احملاسبية  من قوانني  وتشريعات ال تتالئم مع النظام احملاسيب املايل ، ضعف يف التأهيل العلمي والعملى  وأخرى خاصـة  
مما يعين موافقة افراد العينة على مجيع ،  4.09:بالتكوين والتعليم احملاسيب ، وهو ما يفسره املتوسط احلسايب اإلمجايل للقسم والذي هو

  . عبارات القسم
  متطلبات مزاولة مهنة احملاسبة يف ظل النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر:  )06(اجلدول رقم 

 العبـــــارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب 

اإلحنراف 
 املعياري

 0.50 4.41 واملؤمترات احملاسبيةجيب خلق اطار مهين متطور ملهنة احملاسبة من خالل عقد الندوات  1

 0.76 4.28 اإلستفاذة من جتارب بعض الدول العربية واألجنبية وتطبيقاا وتبادل اخلربات 2

 0.66 4.21 تعميق مسامهة اجلزائر يف تطوير معايري حماسبية مب يتالئم مع البيئة احملاسبية اجلزائرية 3

 0.63 4.23 رشد احملاسب العمل على اصدار الكتب والنشريات اليت ت 4

 0.55 4.44 جيب إعادة النظر يف منظومة التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر 5

6 
 0.68 4.46 جيب تكوين ورسكلة اإلطارات واملختصني حول املعايري احملاسبية الدولية

 0.62 4.33 جيب إصالح خمتلف اهليئات املرتبطة بالنظام احملاسيب املايل  7

 0.59 4.26 ث السلطات العمومية على تنظيم دوري إلمتحانات مهنية تتضمن معايري احملاسبة الدولية ح 8

 0.64 4.46 مد جسر التعاون بني املؤسسة واجلامعة إلجناح تطبيق النظام احملاسيب املايل وتطوير املهنة احملاسبية  9

 0.63 4.34 امــــوع  
  (SPSS)اء على نتائج برنامج من إعداد الباحثني بن :املصدر 

  

نالحظ امجاع افراد العينة على قبول مجيع عبارات هذا القسم واليت يروا ضرورية جدا وذلك من خالل األوساط احلسابية اليت 
 .)5بدرجة كاملة (" موافق بشدة "تقع يف جمال 

 "حيث كان املتوسط احلسـايب لعبـارة    0.45ومن املالحظ أن الفرق بني أول ترتيب وآخر ترتيب لعبارات القسم مل يتعدى 
مد جسر التعاون بني املؤسسة واجلامعة إلجنـاح   "وعبارة " جيب تكوين ورسكلة اإلطارات واملختصني حول املعايري احملاسبية الدولية



  –احملاسبة واملالية  جمال يف والعاملني واملهنيني دراسة ميدانية على عينة من األكادمييني –متطلبات مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل النظام احملاسيب املايل  
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مسامهة اجلزائـر يف تطـوير   تعميق  "آخر عبارة كانت يف حني أن  4.46هو  ، " تطبيق النظام احملاسيب املايل وتطوير املهنة احملاسبية 
  . 4.21مبتوسط حسايب " معايري حماسبية مب يتالئم مع البيئة احملاسبية اجلزائرية

  .باجلدول أعاله تعترب جد ضرورية ملزاولة مهنة احملاسبة بشكل يتالئم مع أهدافها املذكورةومنه فإن املتطلبات 
  

VI.2  االستنتاجات  
ة وشفافية يتطلب من مهنة احملاسبة إجياد التماسك والتنسيق بني مقومات هذه املهنة واليت إن العمل على توفري معلومات ذات ثق

و اإللتـزام بالعمـل   ) اإلطار الفكري ،املعايري احملاسبية ،التأهيل العلمي والعملي للمحاسب، قواعد السلوك و أدآب املهنة: (تتمثل يف
  .وفقها

نظام احملاسيب املايل يف اجلزائر له أثر إجيايب على مهنة احملاسبة والذي بدوره يضـمن  هناك إمجاع لذى املستجوبني على أن تبيين ال
  .شفافية احلسابات وقابلية مقارنة القوائم املالية اليت تعرب  أكثر عن الواقع اإلقتصادي 

ـ   ى مسـتوى املعاجلـة   لكن أكدوا على وجود بعض الصعوبات واملشاكل اليت تصادف تطبيق النظام احملاسيب املايل، سواء عل
احملاسبية أو على مستوى تصنيف وتقييم القوائم املالية للمؤسسات ، كما أن تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر ال يسمح مبزاولتها بشكل 
أفضل وذلك من خالل عدم رضاهم على الترتيب املهين اخلاص م والقانون املنظم للمهنة ونقـص اإلمكانيـات علـى مسـتوى     

  اجلزائرية وخاصة املوارد البشرية ، وهذا لغياب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب للعمل وفق قواعد املهنة بشكل جيد املؤسسات 
على أن ذلك يعود إىل جمموعة من التحديات حتول دون تطبيق النظام احملاسيب وامتهان احملاسبة يف اجلزائر  املستجوبنيكما أمجع 

  :منها

 .و تأهيلية تساعد احملاسب على تنمية قدراته  عدم كفاية دورات تدريبية -

 بطئ يف تطوير مضامني التكوين والتعليم احملاسيب يف اجلامعات واملراكز التدريبية  -

 .غياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق النظام احملاسيب املايل وخاصة اجلبائية منها  -
القيام مبجموعة من املتطلبات إلجناح تطبيق النظام احملاسـيب املـايل   أن هناك امجاع لدى املستجوبني على ضرورة  الحظناكما 

  .ومزاولة املهنة احملاسبية يف اجلزائر
  

 
يساهم التنسيق فيمـا بينـها     من خالل جمموعة من األساسيات واملقومات فاعال دورا تلعب اآلن احملاسبة مهنة أصبحت لقد

حاجيات مستعملي القوائم املالية واليت جيـب أن تتميـز بالثقـة    املعلومات املالية  مما يليب على تفسري وحتليل  احملاسببزيادة مقدرة 
هـي  ) القوائم املاليـة (والشفافية وقابلية املقارنة وتعكس الصورة الصادقة للمؤسسة الختاذ قرارات سليمة ورشيدة ، هذه املخرجات 

  .ل مسامهته يف تطوير وحتسني املؤسسة داخليانتيجة نظام معلومات حماسيب يؤدي دوره بكل حياوية من خال
 مواكبـة  أمهيـة  على املختصة، اجلهات من حرصا هناك أن جيد اليوم االقتصادية الساحة للتطورات على املتتبع فان وبالتايل 
 الـيت  معايري احملاسـبة  قبتطبي وذلك الوطين، االقتصاد خلدمة املهنة هذه دور لتفعيل تسعى واملهنية واليت العلمية للتطورات احملاسبة
  .االقتصادية التحديات ظل يف واالستمرارية النجاح  يضمن مما مفيدة مالية قوائم إعداد على والفعال السليم األساس تضفي

 م، 2010 سنة بداية التطبيق منذ حيز دخل الذي املايل، احملاسيب النظام بتبين املعايري هذه تطبيق سياق يف اجلزائر قامت ولقد
 والقـوائم  احملاسبية والقواعد املبادئ اإلطار التصوري، حيث من سواء الدولية، احملاسبية املعايري مع كبري حد إىل املتوافق النظام هذا

 التقيـيم  وقواعد مبادئ و مفاهيم لتغري تبعا احملاسبية، املمارسات والتطبيقات تغري عن ناجتة انعكاسات حيمل أنه املؤكد من املالية،
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 وهو وتعليمها، احملاسبة مهنة ممارسة  يف أساسا واملتمثلة باحملاسبة، املرتبطة على اجلوانب تأثريه ينعكس ما وهو ، احملاسيب التسجيل
 املزايـا  من تتم االستفادة حىت املايل، احملاسيب النظام تطبيق متطلبات مع تنظيم هذه املهنة و مالئمتها العمل من  الضروري جيعل ما

 .ودوليا وطنيا األخري اهذ يوفرها اليت
  :  يلي واإلقتراحات كما الدراسة، هذه نتائج  عرض ميكن خالل ما سبق من
  :نتائج الدراسة  -

اإلطار الفكري ،املعايري احملاسبية ،التأهيل العلمي والعملي للمحاسب، قواعد السلوك و : (ملهنة احملاسبة أساسيات ومقومات -
  .مل وفقها تسمح للمحاسب بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية بالتنسيق بينها والع)  أدآب املهنة

 من مستعمليه خمتلف احتياجات بتلبية يسمح وبالتايل فهو  احملاسبية الدولية، املعايري إىل املايل اجلديد يستند احملاسيب النظام -
  .واملالية، احملاسبية املعلومات

نها ما هو متعلق بكيفية املعاجلة احملاسبية وأخرى بكيفية تصنيف القوائم أن تطبيق النظام احملاسيب يطرح مشاكل  وصعوبات م -
املالية وخصوصا امليزانية اليت تقتضي تصنيف األصول واخلصوم إىل عناصر جارية وأخرى غري جارية أما عن الصعوبات اليت 

  .  لتحديد قيم هده العناصرتتعلق بتقييم عناصر القوائم املالية تكمن يف غياب سوق مايل نشط يتم الرجوع إليه 
  :توجد جمموعة من التحديات حتول دون تطبيق النظام احملاسيب وامتهان احملاسبة يف اجلزائر منها -

  عدم كفاية دورات تدريبية وتأهيلية تساعد احملاسب على تنمية قدراته. 

 ة بطئ يف تطوير مضامني التكوين والتعليم احملاسيب يف اجلامعات واملراكز التدريبي 

 غياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق النظام احملاسيب املايل وخاصة اجلبائية منها. 
  اإلقتراحات والتوصيات  -

خلق اطار مهين متطور ملهنة احملاسبة من خالل عقد الندوات واملؤمترات احملاسبية لتعميق تطبيق املعايري ودراسة متطلبات تطبيقها،  -
  .هم مشكالت تطبيق املعايري الدوليةوكذا من أجل التعرف على أ

  .اإلستفادة من جتارب بعض الدول العربية واألجنبية يف تطبيقها للمعايري وتبادل اخلربات -
  .تعميق مسامهة اجلزائر  يف تطوير معايري حماسبية مبا يتالئم ومتطلبات اجلزائر وحسب بيئتها -
تطبيق املعايري والعمل على اصدار جمموعة متكاملة للمعايري ومتابعة  العمل على إصدار الكتب والنشريات اليت ترشد احملاسب يف -

  .تطويرها وفقا لتطور املعايري الدولية 
  .ضرورة تكييف اإلطار القانوين والتشريعي مع املستجدات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل -
املايل واملعايري الدولية ملواجهة الصعوبات املتعلقة باملمارسات اإلستعانة خبدمات اخلرباء واحملاسبني املتمكنني من النظام احملاسيب  -

  .للقوام املالية ) املعاجلة والتصنيف والتقييم (احملاسبية 
  واملتخصصني احملاسبني كفاءة صقل يف اجلامعات دور إعادة النظر يف منظومة التكوين والتعليم احملاسيب يف اجلزائر و إبراز -
  حملية معايري وإعداد لتكوين العمل مع اجلزائرية البيئة لتناسب الدولية املعايري تعديل -
وكيفية مواجهتها،  القائمة املشكالت بدراسة تم اليت اجلادة املبادرات تشجيع طريق عن احملاسبة، وذلك مهنة تنظيم إعادة -

  .للمهنة العام بامليثاق ألعضائها وااللتزام اإللزام قوة احملاسبة مهنة وإعطاء
 



  –احملاسبة واملالية  جمال يف والعاملني واملهنيني دراسة ميدانية على عينة من األكادمييني –متطلبات مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل النظام احملاسيب املايل  
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The role of fair value in maintaining the capital and orientation toward economic income 

 
 )*(& )**(  & )***( 

 
  

 

      من خالل هذه الورقة البحثية قمنا بمعالجة إشكالية مدى مساهمة القيمة العادلـة ومختلـف بـدائل القيـاس
المعبرة عنها في المحافظة على رأس المال المؤسسة وإستمرارية الدخل، ولإللمام بجميع جوانب الموضـوع قسـمنا   

لقياس المعبرة عن القيمة العادلة وتوضـيح دورهـا فـي    حاولنا تقييم مختلف طرق او، محاورهذا البحث إلى ثالث 
توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن لمفهوم الحفاظ على رأس المـال   ل وقدالحفاظ على رأس الما

 ،سـيها وإظهار قيمتها أمام متناف,الذي تتبناه المؤسسة  أهمية بالغة في كونه يمثل أحد المقومات األساسية إلستمراريتها،
كما تبين لنا أن كـال مـن   . والذي يتوقف عليه إختيار  اساس القياس المالئم الذي سيحمي رأس المال من اإلستنزاف

من جهة أخرى وفي ظل ارتفـاع   التكلفة التاريخية والقيمة العادلة مهمتين في الحفاظ على رأس المال  ولكل دورها،
كما نرى انه من الضـروري أن نهـتم    رأس المال بمرور الوقت، لتآكل األسعار المستمر فإن القيمة الجارية  ستقودنا

   ) .اإلنتاجي ( المال الحقيقي  رأسبمفهوم الدخل اإلقتصادي ألنه يتماشى مع مفهوم الحفاظ على 
   

 القيمة العادلة، أدوات القياس، رأس المال المادي، رأس المال المالي، الدخل اإلقتصادي. 
Abstract : In this research paper we address the problem of contribution the fair value and various 
instruments for measurable in maintaining the enterprise capital and the continuity of the income, 
for knowledge of all aspects of the subject we divided this paper into three parts, we tried to 
evaluate different methods of access to fair value, and clarify its role in maintaining the capital . the 
results of this research confirms the importance of preserving the capital, which represent one of 
the basic principles for the continuity of enterprise, and to clarify the value in front of their 
competitors, also shows that both historical cost and fair value important in maintaining the capital, 
on the other hand, under the continuous price hike, the current value will lead us erosion  capital 
over time, we also believe that it is necessary to interest  to economic income concept is in line 
with the concept of preserving real capital (productive).  
 
Keywords : Fair value, measuring instruments, physical capital, financial capital, economic 
income. 

 
 

يعرب عنها برأس ماهلا ، لذلك تعترب مسالة احملافظة على راس املال من الألمور املسلم ا، وكدعامة أساسية لقيام  املؤسسةإن قيمة 
يت أنشئت من أجلها، لـذلك فـإن   املؤسسة وتطورها، ويعترب كذلك أداة ملواجهة املخاطر احمليطة ا ويساعدها يف حتقيق أهدافها ال

اهتمام أصحاب املشروع موجهة بشكل كبري اىل احلفاظ على قيمة رأمساهلم من اإلسترتاف واحلفاظ على إستمرارية الدخل املتولد عن 
  .هذا اإلستثمار

جيب ، لذلك ة عليه احملافظبتعريف رأس املال الذي تسعى إىل املؤسسةعلى رأس املال بالكيفية اليت تقوم ا ا احملافظةيهتم مفهوم 
ويعكس املفهوم الـذي يـتم اختيـاره    .. أن يكون اختيار املؤسسة ملفهوم رأس املال معتمدا على احتياجات مستخدمي بياناا املالية

  س قياس جيد إختيار أسا يضروروبالتايل فمن ال اهلدف املراد حتقيقه يف حتديد الربح) سواء احلفاظ على راس املال املايل او املادي (
______________________________________________________________ 
eMail :   (*) : arabagest072000@yahoo.fr  &  (**): bahiadhia1989@gmail.com  & (***): keltoumhouari@gmail.com 



  يف احلفاظ على رأس املال والتوجه حنو الدخل اإلقتصادي القيمة العادلة دور 
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ودقيق ومالئم لرأس املال الذي تسعى املؤسسة للحفاظ عليه، ألن هذا األخري سيؤثر وبشكل كبري علـى حتديـد املبلـغ احلقيقـي     
رباح بشىت االساليب وبأسرع وقـت  مشكلة السعي لتحقيق األ،حيث نرى أن  عدم تضخيمها خصوصا يف ظل التضخم لألرباح، و

وتوقفها عـن النشـاط    اتإىل إيار املؤسسقد تفاقمت وهذا مايؤدي  ممكن على حساب املخاطر اليت يتعرض هلا راس املال املستثمر
  .وتعرض حقوق األطراف املتعاملة معها إىل اخلطر

وذلك بإستخدام أسـاس القيـاس    داد وعرض القوائم املاليةإع أثناءأمهية  املؤسسة وليهتل بقاء رأس املال سليما البد ان ومن أج
، و التنبـؤ بـاألداء    املؤسسةإستمرار نشاط املالئم لتقييم املوارد اإلقتصادية املستنفذة لتحقيق الدخل وبكل دقة ومصداقية من أجل 

  . وبالوضعية املالية اجليدة
التكلفـة    منـوذج إن اتبـاع   فات القدرة الشرائية لوحدة النقد يف ظل الظروف اإلقتصادية احلالية وتغريات االسعار وعدم ثبو

وتراجـع يف الطاقـة    دخللل سليم غري قياس إىل يؤديوهذا  يف تقييم عناصر امليزانية من شأنه أن يفقدها داللتها اإلقتصاديةالتارخيية 
  .اإلنتاجية للمؤسسة وتآكل لرأس املال 

للربح فقد أصبح رواد الفكر احملاسيب ينادون مبا يعرف مبحاسبة القـيم اجلاريـة   ومن أجل مواكبة التطورات وضمان قياس أدق 
  .لقياس وحتديد الدخل وتقييم األداء )القيمة العادلة (

   :ومنه يتبادر إىل ذهننا التساؤل التايل
  كأساس للقياس احملاسيب يف احلفاظ على رأس مال املؤسسة ؟ مدى مسامهة القيمة العادلة ما

جابة على اإلشكال املطروح ولإلملام جبميع جوانب املوضوع سنقسم هذه الورقة البحثية إىل ثالثـة حمـاور رئيسـية    وسعيا لإل
  :كالتايل
  وأمهيتهاملال  رأستقدمي بعض املفاهيم حول العالقة بني الدخل ورأس املال واحملافظة على.  
 جهة إليهاتقدمي بعض املفاهيم حول مفهوم القيمة العادلة واإلنتقادات املو.  
 تقييم مناذج القياس املعربة عن القيمة العادلة وتأثريها يف احلفاظ على رأس املال. 

  

 
املستثمرين هو احملافظة على قيمة رامسـاهلم  إن قيمة املؤسسة يعرب عنها برأس ماهلا ، لذلك فإن من أولويات أصحاب املشروع و

  .والعمل على زيادته وهذا يعين احلفاظ على استمرارية الدخل املتولد عن هذا اإلستثمار
  . قبل اخلوض يف ماهية احلفاظ على رأس املال وأمهيته وأنواعه البد أن منيز بني املفهوم اإلقتصادي واحملاسيب لرأس املال 

I. 1قته بالدخلمفهوم رأس املال وعال  
العناصر املادية وغـري  ( إن رأس املال يعرب عن قيمة املؤسسة، فمن الناحية  االقتصادية ميثل رأس املال جمموع املوارد اإلقتصادية 

الثروة املتواجدة يف حلظة زمنية معينة إلسـتخدامها كمصـدر   "راس املال هو:املتاحة للمؤسسة ملزاولة نشاطها كما عرفه فيشر) مادية 
ذلك القدر من املنافع املتوقع احلصول عليها من هذه الثروة خالل فترة زمنيـة  :" وبالتايل يعرف الدخل على أنه" نافع دورية مستقبليةمل

وميثل الدخل مصدر لزيادة رأس املال ويتحدد بعد احلفاظ على رأس املال سليما ،ومنه نرى أن اإلقتصاديون ينظرون لـرأس  "  حمددة
حقـوق  (الصول بينما من الناحية احملاسبية فينظر لرأس من جانب اخلصوم حيث يعـرب عنـه حبقـوق املسـامهني     املال من جانب ا

  .غري القابلة للتوزيع يف شكل أرباح وذلك دف اإلحتفاظ به كضمان عام للدائنني)امللكية 
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دة النقد اإلمسية بينما الدخل اإلقتصادي منيز نوعني من الدخل، الدخل احملاسيب والذي يعتمد على أساس تارخيي يف التقييم ووح
يعتمد على أساس التقييم اجلاري ومبراعاة التغري يف القوة الشرائية لوحدة النقد ،ومنه نرى أن املشكل ليس يف حتديد الدخل وإمنـا يف  

 .إختيار أساس التقييم الالزم لتحديد هذا الدخل وهذا ما سنراه الحقا
II. وأمهيته مفهوم احملافظة على رأس املال  

احملافظة على راس املال  هو أساس أو مبدأ تقوم عليه احملاسبة داخل املؤسسة ينص على انه ميكن للشركة ان حتـدد الـدخل أو   
، ومنه نقول ) أي تغطية مجيع التكاليف ( حتسب ارباحها فقط بعد استرجاع كامل راس املال الذي بدأت به املشروع يف بداية الفترة

  .راس املال و العائد على رأس املال) استرداد (رأس املال سليما ، هذا املفهوم يقودنا للتمييز بني مصطلح استرجاع أن أببقينا على 
وميثل مهـزة  . يهتم مفهوم احملافظة على رأس املال بالكيفية اليت تقوم ا املنشاة بتعريف رأس املال الذي تسعى إىل احملافظة عليه

  .2وبني مفاهيم الربح نظرا ألنه األساس املرجعي الذي بواسطته يتم قياس الربحالوصل بني مفهوم رأس املال 
كما نستخدم مصطلح مستقبل سالمة رأس املال يف حساب التكاليف اليت تتوقع املؤسسة ان تتحملها مستقبال للحفـاظ علـى   

  . 3األصول بغية مواصلة نشاطها عند اإلقتضاء سالمة األصول الثابتة وهذا يشمل كل  األموال الالزمة إلستبدال أو إصالح أو جتديد
كاملفهوم الوارد يف املعيار ( ان مفهوم احملافظة على راس املال مالئم اكثر للمؤسسات اليت تشتغل يف اقتصاد ذات تضخم مرتفع 

  ).التقارير املالية يف اقتصاديات التضخم اجلامح 29
  :سة حيث يفيدها يفهناك عدة مربرات للمحافطة على راس املال يف املؤس

  ، ا  ،ألنه يساعدها يف تقدير قيمتها االمجالية هو مهم للمؤسسة  يف التغلب  ومواجهة املخاطر املستقبلية والتهديدات اليت حتيط
 4كما تعترب نقطة مرجعية للدائنني للحكم على قدرة  املؤسسة  على تسديد القروض

 الربح وتوزيعه على املالكني وميكن املؤسسة من تغطية اخلسائر احملتملة وتوسـيع   باإلضافة إىل أن سالمة رأس املال يسمح بقياس
ومنه ميكن القول وبكل بساطة أن األرباح القابلة للتوزيع أو التوسع ميكن اعتبارها مكاسب بعد ختصيص أو حتديـد  . املشروع

للحفـاظ علـى   ) املخصصـات  ( تاج تلك املبالغ ميكن أن حن. 5املبالغ الالزمة للحفاظ على رأس املال وهذا هو جوهر النشاط
 .األصول املادية أوزيادة قيمة األصول النقدية يف أوقات تغريات األسعار

   ا وجتنب املخـاطركما يساعد يف خفض التكاليف املالية للمؤسسة و محاية  حقوق الدائنني أي قدرة املؤسسة على تسديد ديو
وحتويلـها  ) اصول الشركة( رب مشكل يواجهه الدائنون هو قيام املسامهني بتصفية االرباحالتقصري اجتاه دائنيها، حيث نرى أن اك

حلسام، هذا التحويل من شانه ان يقلل من املوجودات املتاحة للدائنني لتلبية مطالبهم، لكن الدائن الرشيد سيتنبأ مبثـل هـذا   
سعر القرض، وبالتايل سريفع من معـدل الفائـدة لتجنـب     السلوك من طرف محلة األسهم ويقوم بإدراج التكاليف املتوقعة يف

املخاطر وعليه البد من وضع قيود على ارباح املسامهني حلماية الدائنني، باإلضافة إىل ان املستثمرين سيتهربون او يقللـون مـن   
 .اإلستثمار يف الشركات اليت مل تسدد ديوا إال إذا كان لديها القيمة الصافية احلالية اجيابية

       اباإلضافة اىل انه يساعد مديري املؤسسات واملسريين على التنبؤ بأداء املؤسسـة يف املسـتقبل واهـدافها ومـدى اسـتقطا
  .6للمستثمرين

III. أنواع احملافظة على رأس املال وأدوات القياس املالئمة لكل نوع:  
لذا جيب تطبيق املفهوم املـايل  . بياناا املاليةجيب أن يكون اختيار املؤسسة ملفهوم رأس املال معتمدا على احتياجات مستخدمي 

ل لرأس املال إذا كان مستخدمي البيانات املالية مهتمني أساسا باحملافظة على رأس املال االمسي املستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس املـا 
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ويعكس املفهوم . م املفهوم املادي لرأس املالاملستثمر، ولكن إذا كان اهتمام املستخدمني بالقدرة التشغيلية للمنشأة فإنه جيب استخدا
  . 7الذي يتم اختياره اهلدف املراد حتقيقه يف حتديد الربح

  :ومنيز مفهومني للمحافظة على رأس املال 
1. III احملافظة على رأس املال املايل:  

 أصول املؤسسة يف اية املدة يزيد عن املبلغ لصايف) النقدي(وحيصل مفهوم احملافظة على رأس املال املايل عندما يكون املبلغ املايل 
وميكن قياس احملافظـة علـى   .  املايل لصايف األصول يف بداية املدة وذلك بعد استبعاد أية توزيعات للمالك أو مسامهام خالل الفترة

هوم يعتمد على أساس التكلفة التارخيية ،  هذا املف8رأس املال املايل إما بالوحدات النقدية  االمسية أو بوحدات ذات قوة شرائية موحدة
يف التقييم مع جتاهل التغريات اليت حتصل يف قيمة األصول نتيجة لتغري الظروف اإلقتصادية ، مع أن التغريات يف قيمة األصـول تعتـرب   

قتصادية بل مصدره نتيجـة  جزءا من الدخل وبالتايل فهذا الدخل اليعكس حتسنا يف أداء املؤسسة أو كفاءا يف  استخدام املوارد اإل
عوامل ال ميكن التحكم فيها ، ميكن أن منيز بني مفهومني للمحافظة على رأس املال املايل حسب وحدة النقد املستخدمة يف التعبري عنه 

  : 9ومها
1. III .1. احملافظة على رأس املال املايل بوحدات نقدية امسية   :  

وحدات نقدية امسية اذا كان رأس ماهلا األمسي يف اية الفترة مساوي على األقل رأس تقوم املؤسسة باإلحتفاظ على رأس ماهلا ب
 ماهلا األمسي يف بداية الفترة ،حسب هذا املفهوم يعرب الربح عن الزيادة النقدية يف صايف األصول أو جمموع املبالغ اليت ميكن للمؤسسـة 

الذي كانت حتققه من قبل وذلك بافتراض ثبات األسعار ويقوم هـذا املفهـوم    توزيعها يف اية الفترة وحتافظ على قدرة حتقيق الربح
يعتمد هذا املفهوم عـل  .وهذا منايف للواقع اإلقتصادي ) جتاهل التغريات يف األسعار(على فرض وحدة النقد مع ثبات القدرة الشرائية

من أجل استمرار املؤسسة البد أن حتافظ علـى رأس ماهلـا   أساس التكلفة التارخيية يف التقييم حبجة توافقه مع فرض اإلستمرار، لكن 
 .سليما وصيانته من التآكل التدرجيي الذي ينتج عن تضخيم الدخل والقيام بتوزيعات تعترب ختفيضا لرأس املال 

رأس املـال يف  يعترب مفهوم احملافظة على رأس املال بوحدات نقدية امسية غري واقعي حيث الميكن احلفاظ على القيمة احلقيقية ل 
 فترات التضخم أو اإلنكماش ويعترب استخدام التكلفة التارخيية يف التقييم وفق هذا املفهوم أكثر إستخداما يف احلياة العملية وهذا منـذ 

 .10سنةمن قبل احملاسبني ومن الصعب التخلي عن هذا املبدأ 300
1. III .2.  رأس املال املايل بوحدات نقدية حقيقية علىاحملافظة CMUCPP : 

ميكن  للمحافظة على رأس املال اإلمسي ان نعربعنه بوحدات نقدية ذات قوة شرائية ثابتة من حيث مؤشر أسـعار اإلسـتهالك   
املفهوم فإن الدخل ميثل املبلغ املمكن للمؤسسة توزيعه على املسامهني مع قدرا على حتقيق الـدخل يف   هذاحسب )CPI( 11اليومي

بوحدات نقدية هلا نفس القدرة الشرائية مع األخذ بعني اإلعتبار التغريات العامة لألسعار، حيافظ هذا املفهـوم   عن ذلك معربااملستقبل 
عن التكلفة التارخيية كأساس للتقييم لكنه يتخلى عن فرض ثبات الوحدة النقدية، أي انه يتوافق مع أساس التكلفة التارخييـة املعدلـة   

   .ة لوحدة النقدعلى أساس تغريات القدرة الشرائي
جيب اعتبـار  ، و احملافظة على القوة الشرائية لرأس املال املستثمر وما زاد عن ذلك يعترب رحبا ان احملافظة على رأس املال املايل هو

مـن  الزيادة يف صايف الدخل الناجتة عن التضخم تعديال لرأس املال وليس دخال الن هذا سيؤدي لدفع ضرائب والقيام بتوزيعات تعترب 
رأس املال ، أي ان الدخل يتحدد بعد تعديل راس املال املستثمر يف بداية الفترة وفق القدرة الشرائية لوحد النقـد يف ايـة الفتـرة،    

  .وبالتايل الدخل يعرب عن  الزيادة يف رأس املال اليت تفوق الزيادة يف القوة الشرائية لوحد النقد
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.III2  احلقيقي( املادياحملافظة على رأس املال:( 
حيصل عندما تكون الطاقة اإلنتاجية املادية يف اية الفترة تزيـد عـن الطاقـة    ) الدخل(والذي يعين بأن العائد على رأس املال 

يه اإلنتاجية املادية يف بداية الفترة، حيث ووفقا له يتم االعتراف بالدخل فقط عند األخذ بعني االعتبار اإلحالل املادي لألصول التشغيل
، وحتتوي )اإليراد(ويعادل الطاقة اإلنتاجية املادية عند نقطة معينة من الزمن القيمة اجلارية لصايف األصول املستخدمة يف توليد الكسب 

ـ   وم القيمة اجلارية التوقعات بالنسبة للقوة االيراديه املستقبلية لصايف األصول ، رغم أن مفهوم احملافظة على رأس املال العيين هـو املفه
ملرغوب تطبيقه نظرا ألنه يأخذ بعني اإلعتبار أرباح وخسائر االقتناء كاسترداد لرأس املال، وبناءا عليه يعاجلها مباشـرة يف حقـوق   ا

  .12امللكية، إال أن عملية تطبيقه يعيقها كيفية إثبات ومعاجلة القيم اجلارية
كن املشكل هو يف الكشف عن هذه التكاليف ، حيـث  حتت هذا املفهوم حيدث الدخل عند استيفاء مجيع تكاليف االستبدال، ل

أن هناك العديد من األشخاص الذين ميثلون هذه التكاليف فيمكن ان يعتمد متثيلها على األسعار املاضية أو القيمة احلالية لألصـول،  
. حلالية للشركة فيما يتعلق بأصـوهلا اذن من بني الصعوبات اليت تواجه احلفاظ على رأس املال املادي هو يف حتديد اإليرادات الفعلية  ا

تقييم شركة كثريا ما يستند إىل أسعار تارخيية، ولكن يف حتديد قدرة الشركة على احملافظة على رأس املال املادي، حتديد القيمة هو يف 
  . ادي امرا صعباجيعل امر حتديد راس املال امل   بعض األحيان على أساس التكاليف احلالية لكن مع ارتفاع االسعار املستمر

باإلضافة اىل تكلفة اإلستبدال هناك طرق أخرى للمحافظة على رأس املال املادي ، ولكل طريقة تقييم مزايا وعيوب ، اقتـرح  
بعض احملللني املاليني استخدام تغريات األسعار العامة واخلاصة خالل الفترة اليت حيتفظ ا باألصـول املعتمـدة يف حتديـد تكلفـة     

  .ل، وهذا يؤدي لإلعتراف مبكاسب وخسائر خالل الفترة احملاسبيةاإلستبدا
ان  األعمال التجارية تتبىن مفهوم احملافظة على رأس املال املادي حيث يساعد اصحاب املشروع يف تقـدير مسـتوى الـدخل    

ه غالبا مايكون للمسري أو املدير نظـرة  الواجب اإلحتفاظ به إلستمرار نشاط املشروع ، و التنبؤ باألداء وبالوضعية املالية اجليدة، ألن
بيع األصول قد . خاطئة عن هذا ألم يعتمدون يف تقديرام لتحديد الدخل على األصول اليت بيعت يف فترات التضخم أو اإلنكماش 

استبدال األصول  إذا كان صاحب العمل حيتاج إىل. تكلف شركة املزيد من املال على املدى الطويل بسبب ارتفاع تكاليف االستبدال
استخدام مفهوم احلفاظ على رأس املال املادي كأداة مالية ميكن أن تساعد أصحاب األعمال جتنـب هـذا   . اليت مت بيعها،حيث أن 

  .13املأزق باحلفاظ على مستويات الدخل املناسبة
  :14بري عنه منيز بني مفهومني إنطالقا من مفهوم احملافظة على رأس املال احلقيقي ومبراعاة وحدة النقد املستخدمة للتع

1.2. III على راس املال احلقيقي بإستخدام بوحدات النقد اإلمسية احملافظة: 
يرتكز هذا املفهوم على احملافظة على الطاقة اإلنتاجية بوحدات النقد اإلمسية ، فحىت حتقق املؤسسة دخال جيب عليها أن تسـترد  

ستنفذة يف ممارسة أنشطتها خالل الدورة ،أي استرداد التكاليف على اساس جـاري معـرب   واألصول امل) رأس املال (الطاقة اإلنتاجية 
عنها بوحدات نقدية امسية ،وهذا يضمن بقائها واستمرار حتقيق الدخل ، ومن الضروري معاجلة الزيادة يف صايف الدخل الناجتة عـن  

  .وزيعها التغريات يف املستوى اخلاص لالسعار كتعديل لرأس ماهلا بدال من ت
يعتمد هذا املفهوم على القيمة اجلارية كأساس للتقييم، اي أنه يراعي التغريات اخلاصة لألسعار، من جهة أخرى حيـتفظ هـذا   
املفهوم على وحدة النقد اإلمسية كوحدة تقييم ،وبالتايل اليسمح باحملافظة على راس املال كليا يف حال وجـود معـدالت مرتفعـة    

التغريات يف املستوى العام لالسعار ومنه فهو فهذا املفهوم يتالءم مع املؤسسات الـيت تنشـط يف بيئـات ذات    للتضخم ألنه اليراعي 
  .معدالت تضخم منخفضة
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2.2. III  احملافظة على راس املال احلقيقي بإستخدام وحدات النقد احلقيقية: 
نتاجي أو احلقيقي على أساس القوة الشرائية لوحدة النقـد ،  يركز هذا املفهوم على احملافظة على القدرة التشغيلية لرأس املال اإل

اي أن تقييم رأس املال يتم على أساس وحدة نقد هلا نفس القدرة الشرائية،مما يسمح بإستمرار نشاطها ، يتالءم هذا املفهوم مع أساس 
إىل جاري ونغيري وحدة االتقييم من وحدة نقد إمسيـة  القيمة اجلارية املعدلة باملستوى العام لالسعار ،أي تغيري اساس التقييم من تارخيي 

إىل حقيقية،اي انه يراعي التغري يف املستوى العام واخلاص لألسعار ومنه يتحدد  الدخل بعد استرداد التكاليف املسـتنفذة يف حتقيـق   
  اإليرادات على اساس جاري ووفقا لتغريات القوة الشرائية لوحدة النقد

املوارد املستخدمة كتعديالت ختصم من الدخل وتضاف لالموال اخلاصة مما يؤدي لتخفيض الدخل وبالتايل تعترب التغريات يف قيم 
  .إبراز االداء احلقيقي للمؤسسة  ومحاية رأس ماهلا من التآكل

  

 
ادلة يف احلفاظ على رأس املال والذي هو حمور حبثنا البد أن نتعرف على مفهـوم القيمـة العادلـة    قبل التطرق لدور القيمة الع

  .وإجيابياا واإلنتقادات املوجهة إليها
I.  تعريف القيمة العادلة وطرق الوصول إليها  

 : 15 تعرف القيمة العادلة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية بأا
  .'' بادلة األصل به أو تسديد دين بني أطراف مطلعة و راغبة يف التعامل، و على أساس جتاري حبت املبلغ الذي ميكن أن تتم م''

  :16كما يلي 13كما عرفها معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم 
  "هو سعر احلصول على أصل أو حتويل التزام بني أطراف متدخلني يف السوق يف ظروف عادية حلظة القياس"

 :القيمة عدالة ب فإنه يقول بأنوحسب رأي أحد الكتا
 بـل  ذاا، حبد املقيسة القيمة ليست يف العدالة وأن .العالقة ذات االنسان نية حسب يكون ال وقد يكون قد انساين سلوك هي

 وعرضها دالةبع مراقبتها و بعدالة وتدقيقها بعدالة يتم قياسها أن القيمة على العدالة نصبغ حىت إذن فيجب القيمة، قياس على يقوم مبن
 .17ألشخاص صفات ذلك وكل بعدالة،

1. I طرق التقييم بالقيمة العادلة:  
  يتم عن طريق مشاهدة األسعار املتوفرة يف عملية السوق النشطة مبا يف ذلك األصـول   الطريقةالتقييم وفق هذه  :طريقة السوق

  .و املقارنة املماثلة 
 ويل املبالغ املستقبلية إىل مبلغ موحد للقيمة احلالية إعتمـاد علـى إفتـراض أن    يتم بتح الطريقةالتقييم وفق هذه  :طريقة الدخل

  .شركاء السوق هم السبب يف تلك املبالغ اإلفتراضية
 أي التكلفة اإلستبدالية) إحالل التكلفة(املطلوب حاليا إلحالل املقدرة اخلدمية ألصل ما  املبلغو يعتمد على  :طريقة التكلفة.  

2. I تماد مفهوم القيمة العادلة إجيابيات إع : 
إن احلماس املتزايد إلتباع منهج القيمة العادلة كان بسبب النتائج السلبية املترتبة على إفتراض ثبات وحدة النقـد حتـت كـل    

ريات الظروف اإلقتصادية، و منه فقد تطورت أسس القياس احملاسيب و أساليب العرض و اإلفصاح، حىت تعكس املعلومات احملاسبية تأث
  :التغري يف املستويات األسعار يف فترات التضخم اإلقتصادي و من إجيابياا

  القيمة العادلة واقع املنشأة اإلقتصادي و تعرب عن املفهوم الشامل للدخلتعكس. 
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 يوفر هذا املنهج قياسا أدق للربح اإلقتصادي و القيمة اإلقتصادية للمنشأة. 
  املال احلقيقي و املادي و يراعي تغريات القوة الشرائية لوحدة النقديتماشى مع مفهومي احملافظة على رأس. 
 18توفر القيمة العادلة أساسا أفضل للتنبؤات بنتائج األعمال و التدفقات النقدية و تساعد يف إجراء التحليالت املالية. 
 تخدمي البيانات املالية، وذات شـفافية وعاليـة   تعترب املعلومات اليت توفرها القيمة العادلة مفيدة يف إختاذ القرارات و مالئمة ملس

 .اجلودة وتعكس الواقع اإلقتصادي 
     تعترب القيمة العادلة أساسا و مقياسا هاما لإلعتراف و القياس و اإلفصاح عند املعاجلة احملاسبية للعمليـات املاليـة، و املنتجـات

  .الزراعية و اإلستثمارات العقارية
II. 19النقاش حول القيمة العادلة يقودنا للعديد من اإلنتقدات أمهها إن: إنتقادات القيمة العادلة:  
    صعوبة حتديد القيمة السوقية العادلة لبعض األدوات املالية يف حالة عدم توافر أسواق نشطة و منتظمة أو عدم توافر معلومـات

 .كافية عن خصائصها الفنية مما يعيق إجراء املقارنات
 ا يف حالة إظطرارية تفقد القيمة العادلة مصداقيتهحباجة لسيولة مثال(ا يف حالة بيع املؤسسة ملوجودا( 
 اقد تستغل اإلدارة هذا املنهج لصاحلها للتالعب يف نتائج األعمال و تغطية بعض الثغرات وفقا لرغبا. 
 خمتلفة جيعل التعبري عـن هـذه    تذبذب القيم احملتسبة وفق منهج القيمة العادلة عند كل إعادة تقييم و معاجلة فروق التقييم بطرق

القيم يف السجالت أقل ثباتا و إستقرارا بفعل العديد من التأثريات الناجتة عن عناصر سوقية داخلية و عوامل خارجية لـيس هلـا   
 .ضوابط حمددة

  اية السنة املالية(إن إعتماد القيمة العادلة على أسعار السوق عند نقطة زمنية معينة فالواقع يبني تذبذب كبري  )يف أغلب األحيان
يف املستوى العام لألسعار من يوم آلخر، فالقوائم املالية يف اية السنة املالية قد تتغري بشكل مهم بعد أسبوع واحد من إصدارها، 

 .و هذا قد يؤدي إىل إختاذ قرارات على معلومات غري مالئمة
 سس احملاسبيةعدم إتساق أساس القيمة العادلة مع كثري من املبادئ و األ. 
    تتحقق اإليرادات وفقا حملاسبة القيمة العادلة من التقلبات قصرية األمد يف األسعار، و هي بذلك ليست أساسا لتحديـد نتـائج

 .أعمال الشركة، ألن إيرادات الشركة تعتمد على الدخل من إستمرارية أعمال الشركة، إىل أمد غري منظور
 سائر من دون أن تكون هناك عملية تبادلية حقيقية كما يؤدي تطبيق أساس القيمة العادلـة  يتم اإلعتراف ببعض اإليرادات و اخل

البنوك املتعثرة تعاين من جراء املبالغة يف تقـدير القيمـة العادلـة    (إىل تضخيم األرباح يف حالة إرتفاع األسعار و هي السائدة 
 .20للقروض

 ا تساعد يف التنبؤ بالوضعية املالية على املدى القصري، وهي ليست صاحلة على املدى الطويـل  كما وصفها بعض املنتقدين على ا
  . 21خصوصا يف ظل تغريات األسعار

  

 
  :فإنه110لس معايري احملاسبة الدولية يف الفقرة حسب ما جاء يف االطار املفاهيمي إلعداد وعرض البيانات املالية الصادر عن جم

حيث تعكس النماذج ، حيدد اختيار أساس القياس ومفهوم احملافظة على رأس املال النموذج احملاسيب املستخدم يف إعداد البيانات املالية
ويعتـرب  . ارة السعي إلقامة التوازن بينـهما احملاسبية املختلفة درجات متفاوتة من املالئمة وإمكانية الوثوق بالبيانات، وجيب على اإلد
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ومنه فإن مفهوم احلفاظ على رأس املال يعتمد على طريقـة ووحـدة   22قابال للتطبيق على العديد من النماذج احملاسبية،اإلطار احلايل 
  .  القياس املستخدمني يف تقييم عناصر امليزانية

I.  أس املالمنوذج التكلفة التارخيية ودوره يف احلفاظ على رتقييم  
يف تقييم عناصر امليزانية يف ظل الظروف اإلقتصادية احلالية وتغريات االسعار وعدم ثبات القدرة الشـرائية   النموذجإن اتباع هذا 

جتاهل (لوحدة النقد من شأنه أن يفقدها داللتها اإلقتصادية وذلك إلعتماد هذا النموذج على فرض ثبات القدرة الشرائية لوحدة النقد 
فحسب مفهوم احلفاظ على راس املال املايل وعند حساب الفرق بني الزيادة النقديـة يف صـايف   .وهذا منايف للواقع)تغريات االسعار 

وايتها ومنه يتحقق الربح من هذه الزيادة يف القيمة اإلمسية للنقود ،وهذا مالئم ملفهوم احلفاظ على رأس املال  الفترةاالصول يف بداية 
اض ثبات القدرة الشرائية للنقد، أما يف حالة اإلرتفاع العام لألسعار هـذه االربـاح   األسعار وافتر تغرياتاملايل وهذا يف ظل جتاهل 

التضـخم  (سيعرب عنها بقيم غري حقيقة ألن عناصر امليزانية مقاسة يف فتـرتني خمتلفـتني ويف ظـل اإلرتفـاع املسـتمر لألسـعار       
 23:يسبب آثار سلبية أمههاستكون هذه األرباح صورية ومضخمة وهذا )النقدي 
 دفع الضرائب عن أرباح صورية و الدخول دون مربر موضوعي يف شرائح ذات معدالت ضريبية متصاعدة. 
 تعجز املؤسسة عن تسديد القروض املتوجبة عليها كما تعجز عن احلصول على قروض جديدة يف املدى الطويل. 
 توزيع جزء من رأس ماهلا على شكل أرباح صورية مل حتقق فعال . 
  ايـة عمرهـا   تتراجع الطاقة اإلنتاجية للمنشأة بسبب عجزها عن إحالل أصول ثابتة جديدة حمل األصول الثابتة القدمية يف

 .بسبب عدم توفرها على أموال كافية يف ظل تزايد األسعار) و هذا يهدد إستمراريتها لعدم مواكبتها التطورات(اإلنتاجي 
 . يف قائمة الدخل) متضخم(وتقومي متفائل , يف امليزانية) متشائم(تحفظ منوذج التكلفة التارخيية يؤدي إىل تقومي م أنمبعىن 
 دخل يدمج 24:توقيت حيث أخطاء بسبب الدورة لدخل سليم غري قياس إىل يؤدي التارخيية التكلفة مبدأ على االعتماد إن 

 حتققـت  ولكنها السابقة دوراتاجلارية أو ال الدورة خالل نتجت اليت احملققة احليازة مكاسب مع اجلاري التشغيلي النشاط
عمليـات   أربـاح  مـن  خليط التارخيية هو التكلفة وفق الدورية، فالدخل فرض مع يتعارض وهذا الدورة  اجلارية، خالل

 تكلفتها بني بالفرق املباعة البضاعة تكلفة أسعار ارتفاع عن الناجتة  )االحتفاظ (مكاسب احليازة  ومن  )اإلنتاج(التشغيل 
 .التارخيية  لفتهااجلارية وتك

بإعتباره يهتم باحلفاظ على الطاقة اإلنتاجية لألصـول  25إن منوذج التكلفة التارخيية الخيدم مفهوم احلفاظ على رأس املال املادي 
) بأسـعار جاريـة   (الباحثة فإنه إذا رغبت املؤسسة يف استبدال اصوهلا املسجلة بتكلفتها التارخيية باصول اخـرى   استنتاجوحسب 

اظ على القدرة التشغيلية هلذه األصول وبالتايل ستعجز عن عملية االستبدال ألا ستشتري مببالغ اكرب من املبالغ اليت باعت ـا  للحف
  .أصوهلا القدمية

ومن أجل معاجلة اثر التضخم على عناصر القوائم املالية املعدة وفق التكلفة التارخيية وتعزيز مفهوم احلفاظ على رأس املال هنـاك  
يتم تشكيل إحتياطات من األرباح احملققـة عـن   : 26طريقة تشكيل إحتياطات إلرتفاع أسعار األصول: التالية وهي الطريقةمن يتبع 

بأصـول  ) القدميـة (التكلفة التارخيية بدال من توزيعها، و ذا يتم تعزيز املركز املايل للتمكن من إستبدال األصول الثابتة و املتداولـة  
املناسب إال أنه يأخذ على هذه الطريقة أا تعتمد على التقديرات الشخصية و ال تعتمد على املوضوعية يف قيـاس  جديدة يف الوقت 

  .الربح  و تتأثر مبستوى أرباح املشروع كي يتم حتديد نسبة اإلحتياطات، باإلضافة إىل استخدام منوذج القيمة اجلارية كأساس للقياس
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حيث تقوم هذه النظرية علـى إعـادة    27نظرية حلماية أصول الشركة من اإلفالسر ممتاز مصري الدكتور تام الباحثوقد قدم 
تقييم املخزون النقدى املتناقص مبرور الزمن، ويتم عمل خمصص للتضخم على أساس معدل التضخم السائد خالل السنة املالية، ويـتم  

بقيمة القوة الشرائية للمال وليس بأرقام املال الومهية (أصل حقيقى  ترحيله إىل اخلسائر، ويقلل بالتاىل األرباح لتظهر أرباح حقيقية عن
  .، وبالتاىل يتم توزيع األرباح بالصاىف والباقى يرحل إىل األرباح احملتجزة)املتضخمة

II.  تقييم طرق حتديد القيمة العادلة ودورها يف احلفاظ على رأس املال  
اظ بالطاقة اإلنتاجية للوحدة اإلقتصادية، حيث أن الدخل احملقق وفق هذا يطلق البعض على مدخل القيمة اجلارية مفهوم اإلحتف

املبالغ اليت ميكن توزيعها على املساهني أو العمال خالل السنة مع إحتفاظ الوحدة اإلقتصادية بنفس طاقتها  قيمةاملدخل هو عبارة عن 
 28.و اإللتزامات بالقيمة اجلارية هلا بدال من التارخيية التشغيلية املتاحة يف أول الفترة و هو ما يتطلب إعادة إظهار األصول

كما نادى رواد الفكر احملاسىب اإلسالمى ومنذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان باستخدام قاعدة التقومي على أساس القيمـة  
املال احلقيقى للوحدة االقتصادية مـن   األعمال واملركز املاىل ملشروع مستمر وذلك دف احملافظة على رأس نتائجبيان  بغرضاجلارية 

  .29حيث قوة استبدال العروض الىت اقتنيت به وقدرته على حتقيق الربح والنماء
ال يقتصر األمـر   اجلارية القيم ففي حماسبة .التارخيية التكاليف وفق التقليدية للمحاسبة حقيقي بديل هي اجلارية القيم حماسبة إن

 نفسر اإلعتراف بالتغريات يف األسعار إمنا القيمة، موحدة قياس باستخدام وحدات التارخيية احملاسبية رقاماأل عن التعبري إعادة جمرد على
بالبيع ، واخلروج عـن   اإليراد حتقق التارخيية، أال وهومبدأ التكلفة حماسبة ومبادئ قواعد أهم عن هو التخلي املؤسسةاخلاصة ألصول 

ي الباحث فإن هذا ما يسبب الكثري من املشاكل على مستوى حتديد املركز املايل للمؤسسة وحسب رأ 30مفهوم حتقق الربح التقليدي
  . وتقييم األداء 

وومنه فإن التكلفة التارخيية والقيمة العادلة الجيب أن يكونا متنافستني وأن الخنتار بديل عن األخر، فاإلطالع عن القيمة العادلة 
رفة كم من املوارد ضحيت ا مبقابل احلصول على القيمة العادلة لنستطيع الـتحكم بشـكل   مهم لكن غري كايف، ويف الواقع جيب مع

  .31فعال يف اإلستثمار،لذلك فإن كال النموذجني يعطي معلومة مفيدة للمستثمرين
ـ (ان هناك عدة طرق لتقدير القيمة العادلة  منطلقومن  )  1984نة حسب ما ورد يف اإلطار املفاهيمي لس معايري احملاسبة لس
  : 32واملتمثلة يف

  ).تكلفة اإلقتناء (والتكلفة التارخيية) احلالية (جند منوذج التكلفة اإلستبدالية:  حسب أسعار الدخول
  .أوالقيمة السوقية)  القيمة القابلة للتحقق(جند منوذج صايف القيمة البيعية  :حسب أسعار اخلروج 

  ) .القيمة النفعية او احملينة(النقدية املستقبلية  احلالية للتدفقات القيمةمنوذج  إىلباإلضافة 
  .ودورها يف احلفاظ على رأس املال وسنتطرق يف هذا اجلزء إىل كل طريقة

1.II  لس معايري احملاسبة يف الفقـرة  : )احلالية التكلفة(اإلستبدالية منوذج التكلفة 110حسب ما ورد يف اإلطار املفاهيمي 
تظهـر املطلوبـات   . النقدية أو النقدية املعادلة اليت كانت ستدفع مقابل حيازة أصل مشابه أو معادل حاليا باملبالغ املوجوداتتسجل 

ومنه فهي جتيب على السؤال  باملبالغ غري املخصومة النقدية أو النقدية معادلة اليت يتطلب األمر سدادها فيما لو مت الوفاء بالتعهد حاليا
  يف الوقت احلايل ؟ ) أصل مشابه (تدفع إذا كانت ستكتسب أصل  ماذا تريد املؤسسة أن: 33التايل

 احلد ذا املعىن وميثل اجلارية اإلحالل وتكلفة اجلارية اإليرادات بني املقارنة نتيجة هو اجلارية تكلفة اإلحالل ظل يف الدخل ويعترب
  .العمليات حجم أو تاجيةبالطاقة اإلن إخالل دون املشروع فيه يتصرف أن ميكن الذي األرباح من الالزم
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 للنشـاط  العائـدة  العمليـات  إىل أرباح الدورة أرباح تقسيم إىل االستبدال تكلفة أو اجلاري الدخول سعر حماسبة تطبيق يؤدي
 هـذا  إن .حمققة غري حيازة ومكاسب حمققة حيازة مكاسب بدورها إىل تقسم واليت األصول حيازة مكاسب وإىل اجلاري التشغيلي
  :مستخدمو القوائم املالية  ساعدي  التقسيم
 اإلنتاجي النشاط عمليات أرباح األرباح، من األول فالقسم .والدورات املاضية احلالية الدورة يف املشروع مديري أداء تقييم -
 يف العمليـة  األداء كفاءة مستوى ويعكس األجل الطويل واالستثمار اإلنتاج جمال يف اإلدارة قرارات رئيسة عن بصورة ينتج العادي،
 يف اإلدارة فشـل  أو جناح مدى لقياس العمليات مؤشرا ربح يعد لذلك .اإلدارة لرقابة خاضع جمال يف أي املشروع، داخل اإلنتاجية

 فإـا  لذلك، .عادة اإلدارة لتأثري خاضعة وغري خارجية عوامل عن تنتج فإا احليازة مكاسب املشروع أما يف األساسية الوظيفة حتقيق
  .املشروع خارج االقتصادية بالتطورات متعلقة فهي .بالدورية صفتت ال

 لفتـرات  األساسية االستثمارات رحبية بتحديد يسمح اإلدارة لتأثري اخلاضعة فربح العمليات القرارات، اختاذ يف  يساعد كما-
  التنبؤات هذه إىل استنادا القرارات واختاذ األرباح هذه بتطور بالتنبؤات ويسمح كما طويلة األجل،

 القابل بالربح أحياناً هذا الربح يسمى لذلك الطبيعية،  اإلنتاجية الطاقة على احملافظة مفهوم مع اجلاري التشغيلي الربح مفهوم يتالءم-
  .34للتوزيع

ل ،  ويعرب عـن مفهـوم الـدخ   )التقين ( يعترب هذا النموذج اكثر مالئمة للحفاظ  على رأس املال املادي :حسب رأي الباحثة 
إن هذا املفهوم يهتم باحلفاظ على الطاقة اإلنتاجية لألصول املستغلة يف عملية حتقيق الدخل ومبا أن كـل ايـة دورة تقـيم    . الشامل

وبالتايل إذا رغبت املؤسسة يف استبدال األصول املستغلة بأصول أخرى أحسـن  )التكلفة اإلستبدالية ( اصول املؤسسة بتكلفتها احلالية 
نفس القدرة اإلنتاجية فأا لن تقع يف مشكلة تدبري األموال ،ألن سعر بيع األصول القدمية وسعر اقتناء أصول مماثلـة هلـا    منها او هلا

  .كما أن هذا سيوفر مقابلة سليمة لبنود اإليرادات واملصروفات ويساعدنا يف حساب دخل حقيقي .تكون متقاربة 
مبعىن ) مكاسب احليازة (ة ويف حالة إرتفاع األسعار ستعترف بإيرادات مل تتحقق من ناحية أخرى فإن منوذج التكلفة اإلستبدالي

مبدأ التحفظ وهذا يقودنا لتضخيم األرباح وبالتايل توزيعها على املسامهني يف شكل أرباح صورية واليت تعترب توزيع جـزء   األخذعدم 
  ...من راس املال و مبرور الوقت سيؤدي هذا لتآكل راس املال

على هذا النموذج هو صعوبة حتديد التكلفة اإلستبدالية  لبعض العناصر لعدم توفر أسواق لبيع األصـول القدميـة    مايعابأكثر 
واملماثلة لألصول املوجودة يف املؤسسة وأحيانا يصعب أجياد حىت اصول جديدة مماثلة يف االسواق ، حيث نلجأ يف هذه احلالة ملقيمني 

يف عملية القياس ومنه ) الذايت (كلفة احلالية للعنصر املراد قياسه ،وبالتايل نكون قد أدخلنا العامل الشخصي خرباء يف اال لتحديد الت
  .تصبح القيمة املقاسة تفتقر للموضوعية مما يؤثر على القيمة احلقيقية للدخل واملركز املايل للمؤسسة

2.II منوذج صايف القيمة البيعية : 
بدال من تكلفة إستبداله أو تكلفـة إقتنائـه   ) بيعه(ألصل حاليا مطروحا منه مصاريف التخلص منه سعر بيع ا عن تعربو هي '' 
  ؟ 36ماذا تستطيع املؤسسة أن حتصل يف الوقت احلايل من بيع األصول : ومنه فهي جتيب على السؤال التايل  35''األصلية

بة القيمة القابلة للتحقق عن فكرة قيم املخرجات و هـي  حيث تقوم حماس القيمة القابلة للتحققو يطلق عن هذا النموذج أيضا 
  .يف املوجودات و اليت ستتخلى عنها املنشأة، يطبق هذا النموذج وفق شروط الظروف عادية الكامنةاملنفعة 

  37سعر البيع السوقي يف قياس الوضعية املالية للمؤسسة واألداء املايل) حماسبة سعر اخلروج (يستخدم نظام احملاسبة 
الباحثة فان إستخدام هذا النموذج سيؤدي إىل وجود متاثل نسيب يف قياس عناصرالقوائم املالية وبالتايل التحقيـق   ترىحسب ما  
وبالتايل ستكون حساب النتائج معرب اكثر علـى  ) كل اإليرادات واألعباء مقاسة بأسعار جارية ( مقابلة اإليرادات باألعباء ملبدأاجليد 
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يساعدنا هذا يف احلفاظ على رأس املال، باإلضافة إىل ان اتباع هذا النموذج يف القياس اليقودنا ألخطاء التوقيـت  حقيقة الدخل ومنه 
  .يف القياس حيث اليؤجل اإلعتراف باإليرادات اىل حني حدوث الصفقة الفعلية وهذا ما يفسر التخلي عن مبدأ حتقق اإليراد

 الـدخل  هذا ويتكون البيع، بأسعار إعادة مقاسة املشروع مال رأس لقيمة لدوريةا التغريات اجلارية اخلروج أسعار دخل يعكس
 عنصرين من
 الفعلية اإليرادات بني الفرق حبساب املكاسب احملققة تلك قياس ويتم .احملاسبية الدورة خالل األصول بيع عن ناجتة حمققة مكاسب 

 .الفترة بداية يف مت تقديرها واليت للتحقيق القابلة والقيمة بالبيع احملققة
 ا حتتفظ املنشأة اليت مازالت األصول لتلك البيع أو للتحقيق القابلة القيمة يف التغريات عن ناجتة حمققة غري مكاسب اية يف الدورة 

  38.احملاسبية
  :رىنمن بني النقائص اليت يعاين منها منوذج القيمة البيعية الصافية حسب ما  
 سب غري احملققة سيقودنا إىل توزيع أرباح صورية وبالتايل التأثري على صايف املركز املايل مبعىن اننـا  إن حساب الدخل متضمنا املكا

 .قمنا بتوزيع جزء من راس املال ومبرور الوقت سيؤدي هذا إىل تآكله وتوقف املؤسسة عن النشاط
 اليتالءم إىل حد ما مع اتباع اسعار اخلـروج يف   إن احملافظة على راس املال سليما  يعتمد على إستمرار املؤسسة يف نشاطها وهذا

قياس األصول ، حيث يفترض هذا النموذج بيع املؤسسة الصوهلا وقت القياس وهذا اليتوافق مع مفهوم  بعض االصول كـذلك  
 .ألا أقتنيت من أجل اإلحتفاظ ا وليس بيعها

 مية كما ان هناك أصول غري قابلة للبيـع كالـديون الطويلـة    حتديد قيمة بعض األصول لعدم توفر أسواق لبع األصول القد صعوبة
 .االجل

 القيمة صايف" اخلروج وأسعار "االستبدال تكلفة" الدخول أسعار بني التمييز ومن خالل تقييم النموذجني السابقني يتضح لنا أن
 مما للغري، البيع فقط نتيجة احملقق الدخل ينشأ. للتحقيق القابل والدخل احملقق الدخل  :39للدخل خمتلفني مفهومني يقودنا إىل "البيعية
 اجلاريـة  "البيـع " اخلروج أسعار إىل يستند للتحقيق الدخل القابل فإن العكس، وعلى .بالتكلفة املباعة غري األصول تقومي إىل يؤدي

تقـومي   يـتم  فإنه لذلك، ةونتيج .األصول تلك بيع مت لو عليه احلصول سيتم كان الذي الدخل اإليراد هذا يوضح وبذلك لألصول،
  .للتحقيق القابلة البيعية بالقيمة وإمنا بالتكلفة، ليس املباعة غري األصول

3. II النفعية (احلالية القيمة منوذج(  
أو إنفاقها مقابـل تغطيـة   (وحسب هذا املفهوم فان القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع احلصول عليها من األصل 

اليت جيب اإلفصاح عنها يف امليزانية، ووفقا هلذه الطريقة فان الدخل يعادل الفرق بـني  ) أو االلتزام(هي القيمة املتعلقة باألصل ) التزام
وتتالءم هذه الطريقة مع مفهوم الدخل االقتصادي حيـث  . لصايف األصول يف اية الفترة وقيمتها احلالية يف بداية الفترة احلاليةالقيمة 
 .40مة احلالية املخصومة قد تكون التقريب األقرب للقيمة الفعلية لألصول الداخلة يف االستعمالأن القي

 :41يلي ما الطريقة هذه لتطبيق ويشترط
 .األصل استخدام خالل من تتحقق أن ميكن اليت املتوقعة النقدية بالتدفقات التنبؤ -
 .صلاأل حياة من مالية فترة كل يف املتوقعة النقدية التدفقات حصر -
 .لالستخدام صاحلاً األصل فيها يبقى أن املتوقع السنوات بعدد التنبؤ -
 .مناسب فائدة معدل اختيار -

  االقتصادية لألصل القيمة قياس أمكن و وموضوعي دقيق بشكل األربعة التغريات هذه حتديد مت وإذا
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 األصـول  من أخرى ألنواع ال تصلح اأ إال القرض كسندات واخلصوم األصول أنواع بعض على املفهوم هذا تطبيق ويسهل
  .واإليرادات النفقات أو واخلصوم،

اإليـرادات القابلـة   (ال تتوافق مع مبدا حتقق اإليراد أي أنه وفق هذا النموذج سيتم اإلعتراف مبكاسب احليازة  الطريقةإن هذه 
س مال الشركة يف شكل أرباح صـورية وهـذا   وكما ذكرنا سابقا إىل تضخيم األرباح وتوزيع جزء من رأ سيقودناوهذا ) للتحقق 

  .بطبيعة احلال سيؤدي على إسترتاف رأس مال الشركة
  .42ومنه فإن دور القيمة احملينة يف احلفاظ على رأس املال مازال أمرا مشكوكا فيه 

  

III. التوجه حنو الدخل اإلقتصادي ودوره يف احلفاظ على رأس املال  
إليرادات اجلارية احملققة من عمليات الفترة بالتكاليف التارخيية املستنفذة من أجل حتقيقها الدخل احملاسيب هوحصيلة املقابلة بني ا

وهذه املقابلة تعترب غري سليمة ال تسمح  باحملافظة على رأس املال احلقيقي للمؤسسة املستخدم يف توليد الدخل وإمنا تسمح باحملافظـة  
خدمة  ومنه اليعترف الدخل احملاسيب باملكاسب الغري حمققة الناجتة عن اإلرتفاع يف على رأس املال املايل فقط حسب وحدة النقد املست

  .قيم األصول وبالتايل عدم اإلفصاح عن جزء مهم من العمليات املفيدة ملستخدمي القوائم املالية 
واإليرادات ) ملستنفذة خالل الدورةاملنافع اإلقتصادية ا(اإلقتصادي  يتحدد من خالل املقابلة السليمة بني املصاريف  الدخلبينما 

الناجتة عن إستنفاذ هذه املنافع اإلقتصادية خالل نفس الدورة وهذا يتيح إسترداد التكاليف بالقيم اجلارية وبالتايل إمكانيـة إسـتبدال   
  .املوارد اإلقتصادية وهذا يتماشى مع مفهوم احملافظة على رأس املال احلقيقي 

  

 
حث تبني لنا أن ملفهوم احلفاظ على رأس املال أمهية بالغة يف كونه ميثل أحد املقومات األساسـية إلسـتمرار   من خالل هذا الب

وإظهار قيمتها امام متنافسيها واألطراف املتعاملة معهم بالشكل الذي يضمن حقوقهم وعليه فإن من واجب املؤسسـة أن   املؤسسة،
ألن هـذا  ) تارخيي أو جاري (أن تأخذه بعني اإلعتبار أثناء إختيارها ألساس التقييم تركز على هذا املفهوم ضمن إطارها التصوري ،و

األخري سيؤثر على القيمة احلقيقية للدخل والذي سينعكس على إسترجاع رأس املال ومنه فأن اساس القياس املالئـم سـيحمي رأس   
  .املال من اإلسترتاف ويضمن إستمرارية حتقيق الدخل

ال من التكلفة التارخيية والقيمة العادلة مهمتني يف احلفاظ على رأس املال ، وعلى املؤسسة أن ال ختتار بـديل  كما تبني لنا أن ك
التكلفة اإلسـتبدالية ،  ( التارخيية تساعد يف احلفاظ على راس املال املايل والقيمة العادلة او اجلارية  وبكل طرقها  فالتكلفةعن األخر 

  .الطاقة اإلنتاجية للمؤسسةتساهم يف احلفاظ على راس املال املادي أو) لقيمة احملينة القيمة البيعية الصافية وا
ويف ظل ارتفاع األسعار املستمر فإن القيمة اجلارية ومع جتاهلها ملبدأ حتقق اإليراد فإا ستقودنا لتاكل رأس املال  أخرىمن جهة 

ويليب مجيـع  ... ) املالئمة واملوثوقية واملوضوعية ( تستويف فيه مجيع الشروطمبرور الوقت ومنه فإننا نستنتج أنه اليوجد منوذج  واحد 
  .أهداف املؤسة
من الضروري أن تم مبفهوم الدخل اإلقتصادي ألنه يتماشى مـع مفهـوم احلفـاظ علـى راس املـال احلقيقـي        انهكما نرى 

  ) .اإلنتاجي ( 
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Application of fair value accounting as an alternative to measuring in Algeria Between its 

contribution to ensure good accounting information and obstacles in the environment 
adapted accounting Algerian –   An analytical study of the views of a sample of Governors of 

the accounts of the mandate of Biskra –   
 

)*(& )**( 
 

  
 

  لقد أدى تطبيق النظام المحاسبي المالي)SCF (  في الجزائر إلى استحداث بدائل للقياس المحاسبي اضـافة
ئات المهنية المشـرعة للمعـايير   للتكلفة التاريخية ويتعلق األمر بتطبيق القيمة العادلة التي توجهت لتطبيقها  معظم الهي

المحاسبية في معظم الدول  ومنها مجلس معايير المحاسبة الدولية هذه األخيرة التي تساهم في تحقيق جودة المعلومـة  
القرارات إال أن تطبيقها في الجزائـر يتطلـب    التخاذالمحاسبية من خالل توفيرها لمعلومة محاسبية مالئمة ونوعية 

والصعوبات المتعلقة بالبيئة المحاسبية والمالية الجزائرية ونهدف في هذه الدراسة تسليط الضـوء  تحدي بعض العوائق 
على أهمية تطبيق القيمة العادلة في الجزائر كأحد بدائل القياس المحاسبي ومتطلبات تكييف تطبيقها مع واقـع البيئـة   

  .اسبيةالمحاسبية والمالية الجزائرية من أجل تحقيق جودة المعلومة المح
   

     القيمة العادلة، القياس المحاسبي، جودة المعلومة المحاسبية، النظام المحاسـبي المـالي، البيئـة
 .المحاسبية والمالية الجزائرية

Abstract : This has led the application of Financial Accounting System (SCF) in Algeria to 
develop alternatives to measure the accounting in addition to historical cost and it comes to the 
application of the fair value of which went to apply most of the professional bodies legislating 
accounting standards in most countries, including the International Accounting Standards Board 
latter of which contribute to the quality of the information accounting by providing information to 
the appropriate accounting and the quality of decision-making, however, be applied in Algeria 
requires challenging some of the obstacles and difficulties related to the environment of accounting 
and financial Algerian.  

     The aim of this study highlight the importance of the application of fair value in Algeria as one 
of the alternatives accounting measurement and conditioning requirements applied to the reality of 
environmental accounting and financial Algerian in order to achieve the quality of accounting 
information . 
 
Keywords : Fair value, accounting measurement, the quality of accounting information, financial 
accounting system, accounting and financial environment Algerian. 
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ف ويتوافق مع املعايري الدولية املتعلقـة  يعترب اإلصالح احملاسيب الذي باشرته اجلزائر واملتعلق بتبين النظام احملاسيب املايل الذي يتكي

للتكلفـة   إضافةإىل ضرورة إحداث تغيريات واستحداث بدائل للقياس احملاسيب ) IAS/IFRS(بإعداد التقارير املالية واحملاسبة الدولية 
ومنها  لمعايري احملاسبية يف معظم الدولمعظم اهليئات املهنية املشرعة لمة العادلة اليت توجهت لتطبيقها التارخيية ويتعلق األمر بتطبيق القي

هذه األخرية اليت تساهم يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية من خالل توفريها ملعلومـة حماسـبية مالئمـة     جملس معايري احملاسبة الدولية
اجلزائرية وهذا  بيئة احملاسبية واملاليةالقرارات إال أن تطبيقها يف اجلزائر يتطلب حتدي بعض العوائق والصعوبات املتعلقة بال الختاذونوعية 

 :ما سنحاول التطرق له من خالل  هذه املداخلة من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية

عوائق تطبيقها يف البيئة احملاسبية واملالية  ةهي املتطلبات األساسية لتطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب؟ وماهي ما
  اجلزائرية ؟

 

 
I- القيمة العادلة حسب معايري احملاسبة الدولية 

 معاملة ويف وراغبة مطلعة جهات بني التزامات تأدية أو أصول تبادل مبوجبها ميكن اليت القيمة تلك :"بأا العادلة القيمة تعرف
  ".قلنيمست طرفني بني وطلب عرضظروف  مبوجب حتدد قيمة فهي مباشرة،

 القيمـة  حول املفاهيم تتالقي أن يف وساعد احملاسبية، والقيم االقتصادية القيم بني الفجوة لتضييق العادلة القيمة مفهوم جاء وقد
 امنـه  مطروحا هلا اجلارية بالقيمة عنها معربا لألصول العادلة احلقيقية القيمة متثل للشركة العادلة والقيمة .واالقتصاديني احملاسبني بني

  1.التقييم وقت االلتزامات
II- 2:أساسيتني ومهانقطتني  لقيمة العادلة يقوم علىمفهوم ا يرتكز :مرتكزات القيمة العادلة   

  :األطراف الداخلة يف الصفقة، ويفترض توافر ما يلي: النقطة األول
ا القـوائم املاليـة هـي أن الصـفقات     فأحد اجلوانب اهلامة للطريقة اليت تفسر : بني أطراف غري ذوي عالقة الصفقة تتمأن 

والعمليات عادة ما تتم على أساس متوازن مبعىن أن الصفقة متت بني طرفني مستقلني، وكال منها يسعى للتفاوض على أحسن شروط 
 ميكن احلصول عليها؛

معلومات هامـة لـدى    الصفقة بني أطراف راغبة يف عقد الصفقة ومطلعة على احلقائق األساسية ذات الصلة، وال توجد تتمأن 
  .طرف دون اآلخر، وهو األمر الذي يطلق عليه عدم متاثل املعلومات

، فالصفقات اليت تتم مثال )عادية(حيث يشترط أن تكون هذه الظروف طبيعية : الظروف اليت تتم فيها الصفقة: النقطة الثانية 
ربا على البيع وكلما زاد ضغط الوقت للعثور على مشتري كلما التصفية ال تعرب عن القيمة العادلة، ألن البائع يكون جم ظروفيف ظل 

  .زاد التحريف عن القيمة العادلة
 

    
  3:استخدامها ميكن متناسقة طرائق ثالث هناك

  .للمقارنة بلقا أو مشابه ألصل احلقيقية العمليات من منبثقة أخرى ومعلومات املالحظة األسعار :السوق طريقة -
  الدخل طريقة-
 بـديل  أصـل  لشراء التكلفة تؤخذ حيث ألصل، اخلدمة أو اإلنتاج قدرة لتعويض الضروري املبلغ عن عبارة:التكلفة طريقة-

 ترجيح وجيب تقنيات، عدة استعمال األحيان بعض يف الضروري من -احملاسيب التدين اإلهتالك، - بالتدهور معدلة مقارن الستخدام
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 هـذه  يف العادلـة  للقيمة األفضل متثل اليت النقطة هو العادلة القيمة فقياس للسعر، املدى يف السعر تشابه إىل للتوصل تقنية كل نتيجة
 مبـادئ  االعتبار يف يؤخذ عندها مالئم يعترب التغيري هذا وان التقدير يف تغيري حدوث وعند ثابتة الطريقة تكون أن وجيب الظروف،

  .الثامن دويلال احملاسيب املعيار
 

  
معايري احملاسبة الدولية إىل العديد من األسس واإلرشادات للوصول إىل القيمة العادلة بالتفصيل يف العديد مـن   جملس تطرق  

  :أمهها املعايري احملاسبية
I-  ـا    ":واملصانع واملعدات املمتلكات"): 16(معيار احملاسبة الدولية رقم عند استخدام أسلوب املعاجلة البديلة املسـموح

  4:وميكن حتديد القيمة العادلة هلذه األصول من خالل اآليت ، عن املمتلكات واملصانع واملعدات وهي إعادة التقييم للمحاسبة
  .مؤهلني مهنيا للقيام ذه املهمةلألراضي واملباين اليت عادة ما يتم حتديدها من قبل مقيمني  السوقيةالقيمة  -
عندما ال يكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة املتخصصة هلذه األصول ألـا  : بعد اإلهتالك اإلستبداليةالقيمة  -

 .نادراً ما تباع
II-  ياس القيمة العادلة على الذي حدد بعض أسس ق "اإلفصاح والعرض: األدوات املالية): " 32(معيار احملاسبة الدويل رقم

  :النحو التايل
املالية متداولة يف سوق نشطة وذات سيولة فإن سعر السوق املعروض لألداة هو أفضل دليل علـى القيمـة    األداةإذا كانت  -
  :حيث أن سعر السوق املناسب هو، العادلة
  .ألصل حمتفظ به أو التزام سيتم إصداره: احلايل العرضسعر  -أ  

  .ألصل سيتم امتالكه أو إلتزام حمتفظ به من قبل): سعر الطلب( عروضاملالسعر -ب 
حيث ميثل السعر يف حالة عدم توفر معلومات عن األسعار احلالية؛ شريطة عدم حدوث تغـري كـبري يف   : عملية آخرسعر  -ج 

  ).تاريخ التقييم(الشروط اإلقتصادية بني تاريخ آخر عملية وتاريخ تقدمي اإلبالغ 
  .إذا كان لدى املشروع مراكز أصول والتزامات متقابلة: السوق الوسطية أسعار -د 
أو كان حجم التداول ) كبعض األسواق املوازية(األداة املالية متداولة يف سوق غري نشط أو غري منظم بشكل جيد  كانتإذا  -

جود سعر سوقي معروض فيمكن اللجوء إىل وسائل الوحدات من األدوات املالية املراد تقييمها، أو يف حالة عدم و عددقليل نسبة إىل 
  .تقدير لتحديد القيمة العادلة مبوثوقية كافية

وإمنا حتديد مـدى   ،األداة غري متداولة يف سوق مايل منظم، فإنه يفضل عدم حتديد مبلغ معني لقياس القيمة العادلة كانتإذا  -
 .معني يعتقد وبشكل معقول أن تقع القيمة العادلة ضمنه

فإنه يتم تزويد مستخدمي البيانات املالية مبعلومات حول  ،القدرة على حتديد القيمة العادلة مبوثوقية كافية ألي سبب عدمند ع -
اخلصائص األساسية لألدوات املالية املراد  تقييمها، مبا يف ذلك الشروط واألحكام ذات األمهية اليت قد تؤثر علـى مبلـغ التـدفقات    

 .ودرجة التيقن منها وذلك ملساعدم على عمل تقديرام اخلاصة لتحديد القيمة العادلةالنقدية املستقبلية، 
III- فقد تضمن حتديداً ألسس الوصول إىل القيمة العادلـة يف   "املوجودات غري امللموسة): " 38(معيار احملاسبة الدويل رقم

  .إظهار هذه األصول عند االعتراف املبدئي
IV-عدة مقاييس للقيمة العادلة على النحو التايل ":االعتراف والقياس: األدوات املالية) " 39(رقم  المعیار:  

 .يف سوق نشط لألدوات املالية وهي أفضل مقياس للقيمة العادلة واملتداولةاألسعار الدارجة  -
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 .ن تقديرها بشكل معقولأداة الدين اليت تصنف  من قبل وكالة تصنيف  مستقلة، وأن يكون هلذه األداة تدفقات نقدية ميك -
  األداة املالية اليت هلا منوذج تقييم مناسب وتعتمد مدخالت هذا النموذج على بيانات من األسواق النشطة -

 

  : 
 .متنيالقي إحدى يف حنصرها أن وميكننا املقومات من جمموعة على تقوم واسع، مفهوم من حتويه مبا العادلة القيمة

I  - ا األصل مبادلة ميكن قيمة :على احلصول طرق تتعدد حني األصل، على احلصول من املؤسسة متكن اليت القيمة ومتثل 
 5: يلي فيما باختصار التعرف عليها وميكن األصول

 للقيمـة  مساوية اقتناءه مت الذي لألصل العادلة القيمة وتكون مماثلة، كانت سواء أخرى أصول مقابل األصل على احلصول -
 عنه؛ املتنازل لألصل العادلة

 أو لألسهم السوقية القيمة هي لاللتزام العادلة القيمة وتكون أخرى، ملكية وق حق أي أو أسهم إصدار مقابل االلتزام إطفاء -
 املصدرة؛ األخرى امللكية حقوق
 ال وبذلك لألصل، وحيد وكيل وجود للمؤسسة اريةاضطر احلاجة مثل متنوعة التزامات على بناء متت املبادلة عملية تكون أن-

 .العملية به تتم الذي السعر عن النظر بغض العملية إجراء إال أمامها خيار للمؤسسة دووجي
II  - االلتزام إطفاء مقابل املؤسسة تتحملها اليت القيمة ومتثل: االلتزام سداد قيمة.   

 

  
  تلخيص دور القيمة العادلة يف حتسني اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية يوضح ) 1(اجلدول رقم  و

 دور القيمة العادلة يف حتسني اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية): 1: (جدول رقم

جملة " ،"سبة االبتكارية وأثرها على جودة التقارير املاليةحتليل العالقة بني حماسبة القيمة العادلة وممارسات احملا" سيد عبد الفتاح صاحل حسني، :املصدر
  .517،  ص 2009، جامعة عني مشس، مصر، العدد الثاين، ديسمرب "الفكر احملاسيب

 اخلصائص املالئمة املوثوقية الثبات القابلية للمقارنة
يقصد ا قابلية املعلومات  .1

اخلاصة باملؤسسة معينة  احملاسبية
ن مؤسسة للمقارنة مبعلومات مماثلة ع

أخرى مماثلة يف نفس الفترة املالية أو 
على مستوى نفس املؤسسة لعدد من 

 .الفترات املالية
ترتبط خاصية الثبات والقابلية  .2

للمقارنة فهما وجهان لعملة واحدة 
ومبا أن املعلومات احملاسبية عن القيمة 
العادلة تفتقد للثبات فهي بذلك تفتقد 

عدد القابلية للمقارنة وذلك بسبب ت
مناذج تقديرات القيمة العادلة لعناصر 

نتيجة . األصول وااللتزامات املالية
تعدد العوامل املؤثرة  يف القيمة العادلة 
لألداة  املالية وخاصة عند تعدد 

 .أساليب التقييم املستخدمة

يقصد ا تطبيق املؤسسة نفس  .1
املعاجلات احملاسبية على نفس احلدث 

ن تغيري من فترة ألخرى وال مينع م
الطرق احملاسبية اليت تستخدم من فترة 
ألخرى إذا ثبت أفضلها ومالءمتها 
بشرط اإلفصاح عن طبيعة ومربرات 

 هذا التغيري وأثره على القوائم املالية؛
وبالتطبيق على حماسبة القيمة  .2

العادلة يالحظ تعدد مناذج أو مداخل 
تقدير القيمة العادلة لألصول 

اإلحالل إىل وااللتزامات فمن تكلفة 
صايف القيمة احلالية وصايف التدفقات 
النقدية  املستقبلية إىل غري ذلك جيعل 
طرق القياس متنوعة كما أن تطبيق 
النموذج املختلط ال يؤدي إىل حتقيق  

 .خاصية الثبات

يقصد ا نوعية املعلومات احملاسبية  .1
واليت جيب أن تتوافر فيها ثالثة مسات هي 

 صدق واحلياد؛القابلية لتحقق وال
ومبطابقة خصائص املوثوقية على  .2

املعلومات احملاسبية اليت توفرها القيمة 
العادلة يالحظ أا تتحقق بشرط توافر 
مقومات األسواق النشطة لكافة العناصر 

 احملاسبية؛
وعلى اجلانب اآلخر ميكن القول أن  .3

األصول  هناك الكثري من عناصر
مر وااللتزامات ليس هلا سوق نشطة األ

الذي جيعل تقديرات القيمة العادلة ذاتية 
مما يزيد عدم دقة التقارير املالية وجودا 
وتفقد معها املوثوقية بأركاا  الثالثة 

 .العتمادها على التقدير الشخصي

يقصد ا مالئمة املعلومات للتوقيت املناسب  .1
أو التنبؤ باملستقبل أو التقييم االرتدادي وإمكانية 

 لتوقعات؛التحقق من ا
تطبق معلومات القيمة العادلة بشكل أوسع يف  .2

النشاط التجاري لتحديد الوضع املايل للمشروع ويف 
اختاذ قرارات حول أدوات مالية منفردة، كما أا 
مالئمة للعديد من القرارات املتخذة من قبل 
مستخدمي املعلومات املالية فهي تعكس تقدير 

للتدفقات النقدية املتوقعة األسواق املالية للقيمة احلالية 
 هلذه األدوات؛

عدم مالئمة املعلومات احملاسبية الواردة يف  .3
القوائم املالية يف ظل التضخم إذا كانت معدة وفقا 
ألساس التكلفة التارخيية، ويعد هذا األساس غري 
صاحل ولذلك يتم التوجه إىل القيمة العادلة حيث يتم 

س آثار التضخم االستعانة بطرق تتضمن تعديالً يعك
 .وتأخذ يف احلسبان التغري يف املستوى العام لألسعار

منوذج 
القيمة 
  العادلة
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I - ميزات القيمة العادلة:  

  6:ملزايا ميكن ادراجها يفبالقيمة العادلة يؤدي إىل حتقيق جمموعة من ا األخذإن    
إن القيمة العادلة تتفق مع التعبري العادل للقوائم املالية عن املركز املايل ونتيجة األعمال والتدفقات النقدية والتغريات يف حقـوق  

م أخذ األسـعار  ، حيث يتاالقتصاديتعرب القيمة العادلة إذا مت تقييم املوجودات واإللتزامات على أساس عن الدخل  امللكية للمؤسسة
عن التكلفة التارخيية اليت حتيط ا جمموعة من  باالبتعاديتفق تطبيق القيمة العادلة ومفهوم احملافظة على رأس املال  االعتبارالسوقية بعني 

  .يف األصول باالخنفاض االعترافاملؤثرات تؤدي إىل إحتمال تآكل رأس املال يف ضوء عدم 
II - ة العادلةاملوجهة للقيم االنتقادات:  

  7:يلي وجهت للقيمة العادلة عدة انتقادات نعرض امهها فيما
 صعوبة الوقوف على الظروف احمليطة بالقيمة العادلة، وبالتايل عدم دقة وحيادية قياس القيمة العادلة.  
 ،وهذا يؤدي إىل نتائج خمتلفة وفق كل طريقة قياس تعدد طرق قياس القيمة العادلة  
 لعادلة الكثري من التعقيديكتنف تقدير القيمة ا.  
  أسس متباينة وإتباعبالقيمة العادلة وحتديد قيمتها ينطويان على قدر كبري من احلكم الشخصي  االعترافإن.  
 

 
 :بالبيئة احملاسبية واملالية اجلزائرية ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةيواجه تطبيق القيمة العادلة العديد من العوائق والصعوبات تتعلق 

 إن حتديد هذه القيمة يتم يف ظل  املنافسة العادية وحيازة البائع واملشتري  :صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة املادية
الثابتة املادية يف اجلزائر مثل سوق العقارات الذي على املعلومات الكافية، وهذا ما ال يتطابق مع حال بعض أسواق األصول 

  8.يتحكم البائعون للعقارات يف قيمها السوقية احتكاريةيعمل يف ظل منافسة 
 يسمح جبائي نص إصدار العملية الناحية من يفترض :العادلة القيمة أساس على بالتقييم يسمح جبائي نص عدم إصدار 

 يرجع ورمبا العنصر هذا حول اجلبائية اإلدارة طرف من بعض التحفظ هناك اآلن حلد أنه إال العادلة، القيمة أساس على بالتقييم
 االهتالكات حساب بطريقة تعترف ال فهي وعليه الكبري، الضريبية بشكل اإليرادات بتقلص دد كوا رأيهم حسب األمر هذا
  9.باألصول املالية يتعلق فيما خاصة لديها، املقررة الطريقة بغري
 التطوير احملاسيب الدويل كان نتيجة لعوملة األسواق املالية،اليت تتميز بالكفاءة ،مما  :غياب سوق مايل يف اجلزائر يتميز بالكفاءة

الذي  األمر.وهو ما ال يتحقق يف حالة بورصة اجلزائر ،جيعل تقييم األسهم والسندات ومشتقاا وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا
  .القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب  بإجراء إصالح جاد وعميق على النظام املايل للجزائر اعتمادط يؤكد ضرورة رب

  املؤسسات متويل يف ودوره يف اجلزائر أمهيته أن إال التمويل، عمليات يف املايل السوق دور من بالرغم  :البورصة دور أو مكانة 
أا  إال العملية هذه حمدودية من بالرغمالسوق،  وحداثة هذا املايل لالستثمار وطنية فةوثقا تقاليد لغياب نظرا جدا، حمدودا مازال

 يف عضوا إصالحات باعتبارها موضوع كانت اجلديد، باحمليط مرتبطة حماسبية إشكاالت عدة بروز إىل قادت جديدة ثقافة أرست
 10.البورصة عمليات مراقبة جلنة فيها سامهت حماسبية (COSOB)للمحاسبة، الوطين الس
  فالتقييم وفق القيمة العادلة حيتاج إىل تـوفر معلومـات   :الوطين يتميز باملصداقية والشمولية لالقتصاديغياب نظام معلومات

 االقتصـاد كافية عن األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداولة، يف الوقت الذي نسجل فيه تضاربا يف املعلومات املنشورة حـول  
  .من قبل اهليئات الرمسية،فضال عن قلتهااجلزائري 
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 القانونية مبتطلبات للوفاء املؤسسة املتواجدة يف املعلومات نظم وتكييف جتديد إىل حتما يؤدي املايل احملاسيب النظام ذلك أن تبين 
 أو (االقتصادية األحداث)اناتالبي ومعاجلة على جتميع القدرة هلا اليت املعلومات تشعيل الربجميات ناحية من ذلك املالية، للمعلومة

 مع خاصة عالية وجودة بسرعة املعلومات على دف احلصول .اجلديدة التقييم قواعد أو احملاسبية املبادئ مراعاة ناحية من
  11.اآليل احلاسب استخدام

 بطء يف تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين: 
مل تتغري وطرق التدريس يغلب عليها تعليم احملاسبة على طريقة القواعد و اليت تقوي االستذكار على فمازالت املقررات احملاسبية 

  . حساب أإلبداع وهذا راجع أساسا غياب الوعي احملاسيب و شيوع النظرة الضيقة إىل احملاسبة على أا تقنية وليست علما قائما بذاته
 

 
 اتبع املنهج الوصفي التحليلي، الذي يصف الظاهرة قيد البحث وصفا دقيقا دون التدخــل أو التأثري فيها  :لدراسةمنهج ا .1

  يف دراستنا هذه على االستبيان كونه األنسب لطبيعة هذا البحث وطبيعة جمتمع الدراسة، اعتمدناكما 
  :جمتمع الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة .2

فردا متوزعني يف ثالث مناطق يف والية بسـكرة   28الذين يشكلون يف حمافظي احلسابات لوالية بسكرة  الدراسةيتمثل جمتمع 
فردا واالثنان الباقيـان اعتـذرا النشـغاالما     26حيث مت عدم احتساب بلدية بسكرة، دائرة طولقة، دائرة أوالد جالل، إال : وهي

   .العديدة
إلستخراج النتائج اإلحصائية من إجابات حمافظي احلسابات على أسئلة اإلستبيان وفق مقياس ليكرت  SPSSم برنامج اوإستخد

  .مقياس ليكرت اخلماسي يوضح ):2(واجلدول رقم  اخلماسي
  مقياس ليكرت اخلماسي): 2(: رقم اجلدول

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة  مقياس ليكرت
  5  4  3  2  1  الرمز/الرقم

            

  مقياس ليكرت: املصدر
  :االستبيانثبات وصدق أسئلة  اختبار. 3

لقد مت حساب معامل الصدق وهو اجلذر التربيعي ملعامل الثبات ألفا كرونباخ، حيث يقيس هذا األخري ثبـات أداة الدراسـة،   
ظروف مشاة، فإننا سنحصل علـى   حبيث إذا تكررت الدراسة مرة أخرى يف نفس الظروف اليت أجريت فيها الدراسة احلالية أو يف

معامل الثبات ألفا كرونباخ  يوضح) 3(رقم اجلدولو، ولقد مت توضيح قيمة معامل الثبات ومعامل الصدق ألداة الدراسة النتائجنفس 
  .ألداة الدراسة وقيمة معامل الصدق

الصدققيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ ألداة الدراسة وقيمة معامل ): 03( :رقم اجلدول  
  معامل الصدق ألفا كرونباخمعامل الثبات   عدد العبارات  احملاور

 0.786 0.619  8  احملور األول
 0.885 0.784  8  احملور الثاين
 0.920 0.848 16 اموع

 SPSS.V19من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر
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  حتليل املتغريات الدميغرافية .4
  .العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة: يف إىل واملتمثلة حتليل املتغريات الدميغرافية سنتطرق فيما يلي

I- توزيع أفراد العينة حسب متغري العمر: 
  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر): 4:(رقماجلدول 

  توزيع أفراد العينة حسب متغري العمر): 04( :رقم اجلدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  SPSS.V19من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر
II- لعينة حسب متغري املؤهل العلميتوزيع أفراد ا 

توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤهـل   )5(رقم يوضح اجلدول عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي كما أفرادميكن توزيع 
  العلمي

  توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي :)5(:رقم اجلدول
  %النسبة املئوية  التكرار  املؤهل العلمي

  9. 26 7  نية شهادة مه
  19.2  5  شهادة الدراسات التطبيقية

  19.2  5  ليسانس
  19.2  5  ماستر

 15.4  4  دراسات عليا
  %100  26  اموع

  SPSS.V19من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

III - توزيع أفراد العينة حسب متغري عدد سنوات اخلربة:  
 .راد العينة حسب متغري عدد سنوات اخلربةتوزيع أف )6(يوضح اجلدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب متغري عدد سنوات اخلربة): 06(:رقم اجلدول
  %النسبة املئوية  التكرار  عدد سنوات اخلربة

]1-5]  8  30.8  

  %النسبة املئوية  التكرار  الفئة العمرية
]25-30]  1 3.8  
]30-35]  3 11.5 
]35-40]  7 26.9  
]40-45]  5 19.2  
]45-50]  7 26.9 
]50-55]  3  11.5 
]55-60]  0  0 
  0  0  [فأكثر-60[

  %100  26  اموع
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]05-10]  6  23.1  
]10-15]  4  15.4  
]15-20]  5  19.2  
]20-25]  3  11.5  
]25-30]  0  0  
  0  0  [فأكثر-30[

  % 100  26  وعام
  SPSS.V19من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

  :االستبياناملعيارية وحتليل حماور  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية  .5
ثلة حماور االستبيان بغية اإلجابة على أسئلة الدراسة، ومن أجل ذلك مت استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي واملتم بتحليلسنقوم 

قد تقرر أن يكـون املتوسط احلسـايب  ، ويف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات االستبيان
داال علـى املعارضـة وبشـدة،    ) 1.79إىل  1مـن : (إلجابات املبحوثني عن كـل عبارة وفق مقياس ليكرت اخلماسي كما يلي

داال علـى املوافقـة   ) 4.19إىل  3.4مـن (داال على احليـاد، و ) 3.39إىل  2.6من(عارضة وداال على امل) 2.59إىل  1.8من(و
   .داال على املوافقة وبشدة) 5إىل 4.2من(و

-Iحتليل احملور األول لالستبيان  
ت املتوسطـات احلسابيــة، االحنرافــا   يوضح) 7(رقماعتمادا على النتائج املوضحة يف اجلدول  االستبيانسيتم حتليل حمور 

الدور الفعال الذي يلعبه تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف حتسـني   املعيارية واألمهيـة النسبية إلجـابات أفـراد عينة البحـث حول
  .اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

عينة البحـث املتوسطـات احلسابيـة، االحنرافـات املعيارية واألمهيـة النسبية إلجـابات أفـراد ): 07( :رقم اجلدول
  حول الدور الفعال الذي يلعبه تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف حتسني اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

 العـــبـــارة

معارض 
 بشدة

 موافق حمايد معارض
موافق 
 بشدة

سايب
 احل

سط
ملتو

 ا

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

 اال

سبية
 الن

مهية
 األ

ول
القب

ى 
ستو

 م

F F F F F 
% % % % % 

 ضرورة فال احملاسيب القياس يف العادلة القيمة استخدامال يتطلب   .1
  .السوقية عن الدفترية القيم اختالف تفسر إضافية لتقدمي معلومات

11 9 3 3 0 
1.92 1.017 9 

ض
عار

 م

42.3 34.6 11.5 11.5 0 

 املالية البيانات حتقق مرة ألول العادلة القيمة معايري تطبيق لدى .2
 للمعلومات املقارنة خاصية العادلة القيمة على أساس نيةاملب

  . احملاسبية

0 0 3 21 2 

افق 3 0.445 3.96
 مو

0 0 11.5 80.8 7.7 

يؤدي تقييم عناصر القوائم املالية باستخدام حماسبة القيمة العادلة  .3
  املعلومات احملاسبية الواردة فيها  مالئمةإىل زيادة 

0 0 3 12 11 
4.31 0.679 1 

فق 
موا شدة

 ب

0 0 11.5 46.2 12 

و 6 0.643 3.58 2 11 13 0 0يؤدي تقييم عناصر القوائم املالية باستخدام حماسبة القيمة العادلة  .4 ا ف
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إىل حتقق احليادية واملوضوعية يف املعلومات احملاسبية الواردة يف 
  القوائم املالية

0 0 50 46.2 12 

لقيمة العادلة إىل حتديد األمهية النسبية لكل يؤدي استخدام حماسبة ا .5
  عنصر من عناصر القوائم املالية بشكل أكثر دقة

0 1 0 9 6 
افق 2 0.528 4.04

 مو

0 6.25 0 56.25 37.5 

يؤدي تقييم عناصر القوائم املالية باستخدام حماسبة القيمة العادلة  .6
  إىل التمثيل الصادق للمعلومات احملاسبية

0 1 7 13 5 
افق 4 0.784 3.85

 مو

0 3.8 26.9 50 19.2 

 مالئمةيؤدي استخدام القيمة العادلة إىل جعل القوائم املالية أكثر  .7
  . عالية تنبؤية قيمة ذات معلومات كذلك توفر القرارات و الختاذ

1 2 13 8 2 
ايد 7 0.884 3.31

 حم

3.8 7.7 50 30.8 7.7 

لعادلة إىل زيادة القابلية لفهم يؤدي استخدام حماسبة القيمة ا .8
  املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية

2 2 17 3 2 
ايد 8 0.916 3.04

 حم

7.7 7.7 30.8 50 7.7 

  SPSS.V19من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر
  

اه قبول أفراد عينة البحث هلذا احملور حنو املوافقة، إذ جند العبارة أن إجابات املبحوثني عنها كانت متفاوتة لذلك كان اجت فنالحظ
يؤدي تقييم عناصر القوائم املالية باستخدام حماسبة القيمة العادلة إىل زيادة مالءمة املعلومات احملاسـبية الـواردة    :"الثالثة واملتمثلة

ا من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هـذه  جاءت بالترتيب األول من حيث األمهية النسبية املعطاة هلقد  فيها
املوافقـة   ووفقا ملقياس الدراسة فإن مستوى قبول هذه العبارة من قبل عينة البحث كان باجتاه0.679معياري  باحنراف4.31العبارة 
ياد على هذه العبارة وتقدر كل منهما بنصـف  حيث تساوت نسبة املبحوثني الذين أجابوا خبيار املوافقة واملوافقة بشدة واحل وبشدة،

  .املعارضة، املعارضة وبشدة كانت نسبة اإلجابة م معدومة: جند أن بقية خياري املبحوثني، يف حني
يؤدي استخدام حماسبة القيمة العادلة إىل حتديد األمهية النسبية لكل عنصر من عناصـر   :"واملتمثلة يف اخلامسةمث تلتها العبارة 

ووفقـا ملقيـاس   0.528لإلجابات عن هذه العبارة باحنراف معياري  4.04إذ بلغ املتوسط احلسايب "ائم املالية بشكل أكثر دقةالقو
  .املوافقة وبشدة هذه العبارة من قبل عينة البحث كان باجتاه قبولالدراسة فإن مستوى 

 القيمة استخدام عند"  :على العبارة األوىل واملتمثلة يفقبول عينة البحث باجتاه املعارضة فقد كان  مستوىأما فيما خيص       
إذ بلـغ املتوسـط    ،"السـوقية  عن الدفترية القيم اختالف تفسر إضافية معلومات لتقدمي ضرورة فال احملاسيب القياس يف العادلة
  رتيبمع العلم أن هذه العبارة قد جاءت يف املركز األخري من الت 1.017باحنراف معياري  1.92احلسايب

فقد كان يف العبارات الثانية، الرابعـة، اخلامسـة،   باملوافقة و فقد كان يف العبارات السابعة والثامنة، باحليادأما مستوى القبول 
 .السادسة، التاسعة

II-حتليل احملور الثاين لالستبيان  
املتوسطــات احلسابيــة،   الذي يوضح ) 8(رقم لالستبيان اعتمادا على النتائج املوضحة يف اجلدول  الثاينسيتم حتليل احملور 

القيمة العادلة كأسـاس للقيـاس    اعتماداالحنرافـات املعيارية واألمهيـة النسبية إلجـابات أفـراد عينة البحـث حول متطلبات 
  .احملاسيب ضرورة إجراء إصالح جاد وعميق على البيئة املالية واحملاسبية اجلزائرية
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احلسابيـة، االحنرافـات املعيارية واألمهيـة النسبية إلجـابات أفـراد عينة البحـث  املتوسطـات): 08( :ل رقماجلدو
القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب ضرورة إجراء إصالح جاد وعميق على البيئة املالية واحملاسبية  اعتمادحول متطلبات 

  اجلزائرية

 العـــبـــارة

معارض 
 بشدة

 موافق حمايد معارض
موافق 

ةبشد  
سايب

 احل
سط

ملتو
 ا

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

 اال

سبية
 الن

مهية
 األ

ول
القب

ى 
ستو

 م

F F F F F 
% % % % % 

يلعب تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر دورا فعاال يف تطبيق  .1
  القيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب

0 6 13 7 0 
ايد 5 0.720 3.04

 حم

0 23.1 50 13 0 

ج تقييم وفق القيمة العادلة إىل توفر معلومات كافية عن حيتا .2
األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداولة، يف الوقت الذي نسجل 

اجلزائري من  االقتصادفيه تضاربا يف املعلومات املنشورة حول 
  .قبل اهليئات الرمسية،فضال عن قلتها

0 2 9 13 2 

افق 3 0.758 3.58
 مو

0 7.7 34.6 50 7.7 

تعاين اجلزائر من بطء يف تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف  .3
  اجلامعات ومراكز التكوين 

1 2 9 8 6 
افق 2 1.061 3.62

 مو

3.8 7.7 34.6 30.8 23.1 

 يسمح جبائي تعاين البيئة اجلبائية اجلزائرية من غياب نص .4
  العادلة القيمة أساس على بالتقييم

1 2 4 14 5 
افق 2 0.992 3.77

 مو

3.8 7.7 15.4 53.8 19.2 

هناك رفض من طرف املهنيني احملاسبيني يف تبين التقييم وفق  .5
  القيمة العادلة

12 6 5 3 0 
1.96 1.076 6 

ض
عار

 م

46.2 23.1 19.2 11.5 0 

يقوم الس الوطين للمحاسبة بتوفري كافة اإلمكانيات املادية  .6
وات واملؤمترات من أجل ضمان والبشرية للمهنيني حلضور الند

  تبين صحيح وفعال للقيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب

16 5 5 0 0 

1.58 0.809 8 

شدة
ض ب

عار
 م

61.5 19.2 19.2 0 0 

11.5 19.2 65.4 3.8 0 

تعاين اجلزائر من غياب سوق مايل كفء يساهم يف جناح تقييم  .7
  ريقة القيمة العادلة األسهم والسندات ومشتقاا وفقا لط

0 0 4 18 4 
افق 1 0.566 4.00

 مو

0 0 15.4 69.2 15.4 

يتطلب تطبيق القيمة العادلة يف اجلزائر توفر األسواق اجلاهزة،  .8
واألسواق املالية الفاعلة، اليت متكن املؤسسات من قياس القيمة 

  .العادلة بكل كفاءة وفاعلية

1 1 11 11 2 
افق 4 0.859 3.46

 مو

3.8 3.8 42.3 42.3 7.7 

  SPSS.V19من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر
  

املبحوثني عنها كانت متفاوتة لذلك كان اجتاه قبول أفراد عينة البحث هلذا احملور حنو املوافقة، إذ جند العبارة  إجاباتفنالحظ أن 
تقييم األسهم والسندات ومشتقاا وفقا لطريقـة  كفء يساهم يف جناح ياب سوق مايل غتعاين اجلزائر من  "السابعة واملتمثلة يف 

 4.00جاءت بالترتيب األول من حيث األمهية النسبية املعطاة هلا من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسـايب قد  "القيمة العادلة
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دراسة فإن مستوى قبول هذه العبارة من قبل عينة البحث كان ووفقا ملقياس ال 0.566لإلجابات عن هذه العبارة باحنراف معياري  
  .املعارضة، املعارضة وبشدة كانت نسبة اإلجابة م معدومة: جند أن بقية خياري حنييف  املوافقة، باجتاه

يقوم :" واملتمثلة يف مستوى قبول عينة البحث باجتاه املعارضة بشدة فقد كان يف العبارة السادسةإال أن ما نالحظه يف هذا احملور هو 
الس الوطين للمحاسبة بتوفري كافة اإلمكانيات املادية والبشرية للمهنيني حلضور الندوات واملؤمترات من أجل ضمان تبين 

 0.809باحنراف معياري  1.58إذ بلغ املتوسط احلسايب "صحيح وفعال للقيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب 
هناك رفض من طرف املهنيني احملاسبيني يف  :"حث باجتاه املعارضة فقد كان يف العبارة اخلامسة واملتمثلة يفأما مستوى قبول عينة الب

 1.076باحنراف معياري 1.96إذ بلغ املتوسط احلسايب "تبين التقييم وفق القيمة العادلة
   .كان يف العبارات الثانية ،الثالثة، الرابعة، الثامنة فقد باملوافقةفقد كان يف العبارات األوىل والسابعة، و باحليادالقبول  مستوىأما 

 

 

حول ضرورة تطبيق  اجتاهاممنها معرفة  من خالل هذه الدراسة اليت قمنا ا على حمافظي احلسابات على والية بسكرة اهلدف
ملايل  ملا هلا من مسامهة فعالـة يف حتقيـق جـودة    اعتمادها كأساس للقياس احملاسيب خاصة بعد تطبيق النظام احملاسيب االقيمة العادلة و

  :توصلنا للنتائج التاليةاملعلومة احملاسبية وعوائق تطبيقها يف البيئة احملاسبية واملالية اجلزائرية 
  :نتائج الدراسة

  تنبؤية قيمة ذات معلومات كذلك القرارات وتوفر الختاذيؤدي استخدام القيمة العادلة إىل جعل القوائم املالية أكثر مالءمة 
  . عالية

 ا وفقا لطريقة القيمة العادلةتعاين اجلزائر من غياب سوق مايل كفء يساهم يف جناح تقييم األسهم والسندات ومشتقا.  
 توفر األسواق املالية الفاعلة، اليت متكن املؤسسات من قياس القيمة العادلة بكل كفاءة طبيق القيمة العادلة يف اجلزائر يتطلب ت

  .عليةوفا
 العادلة القيمة أساس على بالتقييم يسمح جبائي تعاين البيئة اجلبائية اجلزائرية من غياب نص.  
  حيتاج تقييم وفق القيمة العادلة إىل توفر معلومات كافية عن األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداولة، يف الوقت الذي

  .اجلزائري من قبل اهليئات الرمسية اداالقتصنسجل فيه تضاربا يف املعلومات املنشورة حول 
  لس الوطين للمحاسبة يقوم بتوفري كافة اإلمكانيات املادية والبشرية للمهنيني حلضورال يوافق حمافظو احلسابات على أن ا

  .الندوات واملؤمترات من أجل ضمان تبين صحيح وفعال للقيمة العادلة كأساس للقياس احملاسيب 
 سابات على انه هناك رفض من طرف املهنيني احملاسبيني يف تبين التقييم وفق القيمة العادلةال يوافق حمافظو احل. 

 

 
 

 
 القيمة عن التوقعات فجوة وخفض األداء علي وأثره احلوكمة لنظم احملاسبية وغري احملاسبية اآلليات بني التكامل"، حسانني قطب سعيد أمحد - 1

ص  ،2009، إلسكندريةا جامعة، 46، الد1، العدد العلمية للبحوث التجارة كلية جملة السعودي، األسهم سوق على ميدانية دراسة" العادلة للمنشأة
23.  

  .14، 13ص ص ، 2009 اجلامعية، اإلسكندرية، الدار ،"حماسبة القيمة العادلة" املدخل احلديث يف احملاسبة "طارق عبد العال محاد، - 2
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علمي الدويل حول األزمة املالية مداخلة مقدمة ضمن امللتقى ال ،"دور حماسبة القيمة العادلة يف األزمة املالية العاملية" ،أمساء زاوي ،شعيب شنوف - 3

  13.ص ،2009 اكتوبر 21-20 سطيف، جامعة فرحات عباس، الدولية واحلوكمة العاملية، واالقتصادية
الية انعكاسات تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية على جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم امل""  معتز أمني السعيـد، حممد سليم العيسـى، - 4

القضايا امللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة األعمال " مداخلة مقدمة ضمن باملؤمتر الثاين حول ،"املدرجة يف سوق عمان املايل االستثماريةللشركات 
  .2009نيسان  15 – 14احلديثة ،اجلامعة األردنية، 

 حول الدويل مداخلة مقدمة ضمن امللتقى ،"اجلديد املايل احملاسيب النظام بحس الثابتة لألصول احملاسبية املعاجلة "،مصطفى عوادي ناصر، رحال - 5
  . 2009 اكتوبر 15-13 البليدة، جامعة سعد دحلب، الدولية، احملاسبية املعايري ظل يف تطبيقه آليات اجلديد املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي اإلطار

الشركات حوكمة  مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول ،"دلة لتحقيق متطلبات حوكمة الشركاتاستخدام القيمة العا" نوبلي جنالء، محدي فلة، - 6
   .2012ماي  07 –  06يومي ، جامعة حممد خيضر بسكرة،كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري

  .18املرجع نفسه، ص - 7
مداخلة مقدمة  ،"ملتطلبات تطبيق معايري احملاسبة الدولية وحتديات البيئة اجلزائرية جابةاالستبني  النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد،"نور الدين مزياين،  - 8

  .2009نيسان   29 –  27ة ،جامعة العلوم التطبيقية اخلاص، "التحديات العاملية املعاصرة: إدارة منظمات األعمال"حول  املؤمتر العلمي الثالث ضمن 
مداخلة مقدمة يف امللتقى  ،"لتكييفه املبذولة اجلهودو اجلبائي النظام على اجلديد املايل احملاسيب النظام تطبيق ارآث"اميان،  جليلة رضا، محدي جاوحدو- 9

  .11ص ،2013ماي  06-05يومي،جامعة الوادي، اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام وآفاق الوطين حول واقع

، تأثري التوافق بني عملية اإلصالح احملاسيب وتطبيق مبادئ احلوكمة على جودة اإلفصاح يف املؤسسات حممد حسانحممد قوجيل ،بن مالك  10
نوفمرب  30و  29اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، يومي " :، مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حولاجلزائرية
  12،ص2011

 النظام وآفاق ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول واقعاجلزائرية احملاسبية بيئةال يف تكييفه وأفاق املايل احملاسيب النظام ستجداتمبوضياف،  صفاء 11
  14-13،ص ص 2013ماي  06-05يومي،جامعة الوادي، اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب
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–– 
Fair value as a tool and methodology for measuring accounting - an analytical presentation of 

the state of China experience  
 

)*(&)**( 
&2 

  
 

       ال يزال القياس المحاسبي بالقيمة العادلة محور جدل واخـتالف بـين المحاسـبين والمنظمـات المهنيـة
نها مازالـت  والباحثين، فرغم اتفاقهم على أهمية القياس بالقيمة العادلة وأنها البديل األنسب لمبدأ التكلفة التاريخية، إال أ

تشكل محور اختالف في آليات التطبيق والتحديد، وحتى يكون بحثنا موضوعي وأكثر إفادة تم تسليط الضـوء علـى   
تجربة دولة سابقة في معايير المحاسبة الدولية واإلبالغ المالي، وهي الصين كدولة لها باع طويل فـي هـذا المجـال    

  .الدوليةومن الدول السباقة في تطبيق معايير المحاسبة 
   

 القيمة العادلة، مبدأ التكلفة التاريخية، معايير المحاسبة الدولية، معايير المحاسبة الصينية. 
Abstract : Still accounting measurement at fair value axis controversial difference between the 
accountants and professional organizations and researchers, despite their agreement on the 
importance of measuring fair value, and it is the most appropriate alternative to the historical cost 
basis, but they still are the focus of a difference in the mechanisms of the application and selection, 
and even be discussed objectively and more useful was the highlight State of previous experience 
in the international accounting standards and financial reporting, and China as a country with a 
long tradition in this area is the leading countries in the application of international accounting 
standards. 
 
Keywords : Fair value, a historical cost basis, the International Accounting Standards, Chinese 
accounting standards. 

 

 
لية، يف أمهية وقيمة املعلومات احملاسبية اليت تكشـف  بني معايري احملاسبة الصينية واملعايري الدولية للتقارير املا التقاربيكمن تأثري 

  .عنها الشركات يف الصني ،ملا من أمهية قصوى ملعلومات مالية تتمتع باخلصائص النوعية والشفافية وذات مصداقية لدى املستثمرين
البديل القوي واألساسـي ملبـدأ    وقد أعطت القيمة العادلة خصائص نوعية للمعلومات املالية تتمتع باملالءمة و املوثوقية، مشكلة

 IFRS( 13التكلفة التارخيية، وقد ترمجه التوجه الدويل للقياس بالقيمة العادلة وذلك من خالل التطبيق الفعلي ملعيار اإلبالغ املايل 
مع معـايري التقـارير   ) CAS(، هذا التوجه حتم على الصني انتهاج القيمة العادلة حبكم توافق معايريها احملاسبية الصينية احمللية )13

  .2006وذلك ابتداءاً من سنة ) IFRS(املالية الدولية 
وقد مرت القيمة العادلة بالصني بتقلبات من قبول عام لتطبيقها إىل رفضها وإلغائها، نظراً لـبعض الظـروف احمليطـة بالبيئـة     

الية ذات مصداقية تعـرب عـن الواقـع احلقيقـي     االقتصادية للصني وخروجها عن اهلدف املنشود من تطبيقها وهو تقدمي معلومات م
  .للشركات

مـا هي آليـات تطوير النظام احملاسيب الصيين ؟ وما تأثري ذلـك  : من هذا املنطلق تطرح إشكالية مداخلتنا واملتمثلة يف اآليت 
  على فعالية تطبيق القيمة العادلة كأداة للقياس احملاسيب يف الصني ؟

  
______________________________________ 
eMail :   (*) : frouhatfarida@yahoo.fr  &  (**): 85Oussam@gmail.com 
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  :اآلتية  ذلك ما سيتم اإلجابة عنه يف هذه الورقة البحثية، من خالل احملاور
 اإلطار املفاهيمي للقيمة العادلة؛: احملور األول 
 أسباب ومزايا التحول للقياس بالقيمة العادلة؛: احملور الثاين 
 عرض وحتليل للتجربـة الصينية يف القياس احملاسيب بأسلوب القيمة العادلة: احملور الثالث. 

 تتجلى أمهية البحث من اآليت   :أمهية البحث: 
دول رائدة يف جمال تطبيق معايري احملاسبة الدولية والقياس بالقيمة العادلة من خالل استعراض جتربة دولة الصـني  توضيح جتارب 

  .وحماولة استخالص الدروس والعرب من هذه التجربة
 يهدف البحث إىل ما يلي  :أهداف البحث:  

  ألساليب؛تسليط الضوء على القيمة العادلة، الشروط اليت ترتكز عليها، املزايا، وا -
 ؛IFRSتسليط الضوء على جتربة الصني يف الصالح احملاسيب وتوفقها مع  -
  تسليط الضوء على جتربة الصني يف تطبيق القيمة العادلة واالستراتيجيات اليت مت إتباعها؛ -

 
   :أصل تسمية القيمة العادلة -1

قيّم الشيء تقييما أي قدر قيمته وعادل بني "من خالل الفعل قَيم والفعل عدلَ، حيث يقال  العربيةاللغة تعرف القيمة العادلة يف 
الشيئني أي وازن بينهما وعادل الشيء بالشيء أي سواه وجعله مثله قائما مقامه والعدل هو اإلنصاف وهو إعطاء املرء ماله وأخذ ما 

  . 1"عليه
لالعتـراف  ) True Worth(والثروة احلقيقية ) Fair Dealing(عن الرغبة يف املعاملة العادلة  فهي تعرب اللغة االجنليزيةأما يف 

والذي ) Fair Value(، واملصطلح املرادف للقيمة العادلة )Fairness(واالستقامة ) )Truthا وتثمينها، فهي تنقل جوهر احلقيقة 
  .Mark-To-Market(2(يستعمل عادة من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية 

  : تعريف القيمة العادلة -2
يعرف البعض القيمة العادلة أو القيمة السوقية العادلة بأا املبلغ الذي ميكن استالمه من بيع أصل ما عند وجود رغبـة وقـدرة   

  .مالية بني مشتري وبائع يف ظل عدم وجود ظروف غري طبيعية مثل التصفية أو اإلفالس أو ظروف احتمالية
لقياس القيمة العادلة، وضم املعيـار تعريـف    FAS 157املعيار ) FASB(أصدر جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية  و لقد

السعر املمكن استالمه عند بيع أصل أو عند تسوية التزام يف عملية منظمة بني املتعـاملني يف السـوق يف   : "وحيد للقيمة العادلة بأا
  .3"تاريخ القياس

يف املعيار الثالث اخلاص بتقييم األصـول ألغـراض إعـداد القـوائم املاليـة      ) IVSC(ا جلنة معايري التقييم الدولية كما عرفته
هي مبلغ تقديري ميكن يف مقابلة تبادل أصل يف تاريخ التقييم بني مشتري وبائع راغـبني يف عقـد   : "واحلسابات املرتبطة ا كما يلي

  .4"فر لكل منهما املعلومات الكافية وله مطلق احلرية وبدون إكراه على إمتام الصفقةصفقة، ويف ظل سوق حمايد حبيث تتوا
املبلغ الذي ميكن أن يتبادل ا أصل ) : "IFRS 13(أما تعريف جملس معايري احملاسبة الدولية جاء من خالل معيار اإلبالغ املايل 

إمتام الصفقة، وتتم الصفقة يف إطار متوازن، وتعرف الصفقة املتوازنة يف  ما بني مشتري وبائع يتوافر لدى كل منهما الدراية والرغبة يف
هذا اإلطار بأا صفقة تتم بني أطراف غري ذوي عالقة أو تبعية وتتم بني مشتري راغب وبائع راغب وكالمها يعمل للحصول علـى  
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العادلة، وذلك ألن التفاوض يتم على أفضل الشروط أكرب منفعة لنفسه، ويبىن التسعري يف مثل هذه الصفقات على أسس القيم السوقية 
  .5"ويف ظل ظروف طبيعية

  : عليها مفهوم القيمة العادلة قوماملرتكزات اليت ي -3
  :ويتضح من التعاريف السابقة أن مفهوم القيمة العادلة يرتكز على حمورين مها 

  6:وجيب أن تتوفر فيها األطراف الداخلة يف الصفقة: احملور األول
تتصف الصفقة بني أطراف غري ذوي عالقة، أي جيب أن تتم الصفقات والعمليات على أساسٍ متوازن مبعىن أن الصفقة  أن -

 متت بني طرفني مستقلني، وكل منهما يسعى للتفاوض على أحسن شروط ميكن احلصول عليها؛
ت الصلة، وال توجد معلومات هامة لدى أن تتم الصفقة بني أطراف راغبة يف عقد الصفقة ومطلعة على احلقائق األساسية ذا -

  . طرف دون اآلخر، وهو األمر الذي يطلق عليه عدم متاثل املعلومات
، فالصفقات اليت تتم مثالً )عادية(حيث يشترط فيها أن تكون هذه الظروف طبيعية : الظروف اليت تتم فيها الصفقة: احملور الثاين

دلة، ألن البائع يكون جمرباً على البيع وكلما زاد ضغط الوقت للعثور على مشتري كلما يف ظل ظروف التصفية ال تعرب عن القيمة العا
  .زاد التحريف عن القيمة العادلة

 

 
يمة العادلة اخليار األمثل للـربط  إن التحول حنو أسلوب القيمة العادلة، كان نتيجة لعدة أسباب ومربرات، جعلت من حماسبة الق

  .بني مفاهيم احملاسبني واالقتصاديني
   :أسباب التحول للقياس بالقيمة العادلة  -1
لـم تعد القيم اليت تظهر يف القوائم املالية واملبنية أساساً على مبدأ التكلفة التارخيية تقدم اخلدمات املطلوبـة منـها بالنسـبة       

ن إىل معلومات عادلة متثل الوقائع االقتصادية الختاذ قرارات سليمة، ومن هنا كان البحث عن البديل الذي للمستثمرين الذين حيتاجو
سـبني  يقارب بني القيم االقتصادية والقيم احملاسبية فكانت حماسبة القيمة العادلة هي اخليار األمثل إلجياد التالقي يف املفاهيم بـني احملا 

اد وثيق الصلة باحملاسبة فال ميكن تصور دراسة عن العرض أو الطلب أو مدى االسـتثمار أو حجـم   واالقتصاديني، إذ أصبح االقتص
اإلنفاق أو الدخل القومي دون توفر معلومات مالية دقيقة وذات موثوقية ومكتملة من حيث النوعية والكمية، ومقدمـة يف أوقاـا   

  .7 املناسبة
  :يمة العادلةومن أبرز  املربرات واألسباب للتحول حنو الق

  ارتباط جملس معايري احملاسبة الدولية بلجنة األوراق املالية)SEC ( اليت تريد معايري حماسبية توفر معلومات أكثر مالءمة
 ومتماشية مع حالة االقتصاد؛

 مرتبطة مبفهوم احملافظة على رأس املال العيين الذي يعطي الصورة الفعلية ألداء املؤسسة؛ 
 ية التحليل املايل وذلك بإعطاء نسب تبني لنا الواقع الفعلي ألداء املؤسسة؛تساعد يف حتسني عمل 
 تعمل على تزويد املستخدمني مبعلومات مفيدة يف اختاذ القرارات؛ 
  تتوفر على أولوية اخلصائص النوعية الواجب توفرها يف املعلومات احملاسبية. 
  :مـــزايا القياس بالقيمة العادلة  -2

  :القيمة العادلة كأداة ومنهج للقياس احملاسيب إىل حتقيق جمموعة من املزايا منها يؤدي تطبيق     
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  إن القيمة العادلة تتفق مع التعبري العادل للقوائم املالية عن املركز املايل ونتيجة األعمال والتدفقات النقدية والتغريات يف
 حقوق امللكية للمؤسسة؛

 ادي واحلقيقي للمؤسسة، حيث يتم أخذ األسعار السوقية بعني االعتبار؛تعرب القيمة العادلة عن الواقع االقتص 
  ا يتـفق تطبيق القيمـة العادلـة مع مفهوم احملافظـة على رأس املال خاصة باالبتعاد عن التكلفة التارخييـة اليت حتيط

 اف باالخنفاض يف األصول؛جمموعة من املؤثرات عن القيمة العادلة، واحتمال تآكل رأس املال يف ضوء عدم االعتر
  تعاجل جانبـاً من القصور يف مفهوم التكلفــة التارخييـة من حيث مراعاة القدرة الشرائية لوحدة النقد، مما يعكس

 املفهوم االقتصادي للبيانات احملاسبيــة املعروضة يف قائمـة املركــز املايل؛
 ة ونظرة تنبؤيــة مستقبليـة بقيمة املؤسسة؛إن منهج القيمة العادلة يـزود املستثمرين بوعي وبصيـر 
 تعكس القيمة العادلة يف كثري من األحيان، تقدير األسواق املالية للقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألدوات املالية؛ 
  ا بشكل مستمر، و للقيمةكمابالتايل إظهار هذه العادلة ميزة أخرى، تتمثل بإمكانية قيام املؤسسة بإعادة تقدير موجودا

املوجودات بالقيم السوقية احلالية بدالً من إظهارها بالتكلفة التارخيية، كاألراضي والعقارات وبالتايل إظهار القيمة احلقيقية 
 .10هلذه املوجودات

  :القياس بالقيمة العادلة  مداخل -3
هذه التقنيات ختتلف يف طرق احلساب لكن قد تتقارب هناك عدة أساليب وتقنيات ميكن استخدامها للتعبري عن القيمة العادلة، 

  :يف النتائج ومن أهم هذه األساليب 
ويطلق البعض على هذه الطريقة مبدخل القوة الشرائية العامة، وهذا املدخل قائم على تسـجيل   :التكلفة التارخيية املعدلة. 3-1

لقوة الشرائية، وعلى هذا فإن وحدة القياس جيـب أن تكـون   األصول وااللتزامات واإليرادات واملصروفات بوحدات قياس بنفس ا
موحدة مع االحتفاظ بنفس أساس القياس املستخدم يف القوائم املالية مثل التكلفة التارخيية، حيث يتم إعداد القوائم املاليـة يف ايـة   

لألسعار، ويكون مقدار الربح للمؤسسة هو املبلغ الذي  الفترة احملاسبية على أساس التكلفة التارخيية مث يتم تعديلها بالرقم القياسي العام
  .11ميكن توزيعه على املسامهني أو املالك بعد احملافظة على القوة الشرائية لرأس املال املستثمر 

 ويقصد ا قيمة األصل الثابت املدفوع خالل فترة استبدال األصل، وغالباً ما تكون هذه التكلفـة  :التكلفة االستبدالية.3-2
 .هي القيمة احلالية لتكلفة األصل عند تقديره

بأا سعر الدخول اجلاري املبلغ النقدي أو ما مياثله الواجب دفعه من أجل احلصول على أصل مماثـل لألصـل   : "وعرفت أيضاً
  12:دة معاين هلااملوجود، أي سعر السوق احلايل إال أا أثارت اجلدل بني احملاسبني حول عبارة األصول املماثلة، حيث ظهرت ع

واليت يقصد ا املبلغ النقدي املطلوب من أجل احلصول على أصل مماثل من سوق األصل : تكلفة استبدال األصول املستخدمة -
 .املستعملة، واليت هلا نفس العمر اإلنتاجي لألصل املوجود حالياً

بدها املشروع إلنتاج أصل جديد، ويركز كل من يقصد ا التكلفة اليت ميكن أن يتك: تكلفة إعادة إنتاج األصول املماثلة -
)Edwards & Bell (على هذا املفهوم لتكلفة االستبدال. 

 .هي تكلفة استبدال القدرة اإلنتاجية لألصل حيث تعكس أثر التغري التكنولوجي: تكلفة األصول اجلديدة -
ة اجلارية، لتقييم أصول املؤسسة حتت مفهوم القيمـة  هذه الطرق الثالثة للقيم) IASB(ولقد تبىن جملس معايري احملاسبة الدولية 

 .العادلة، حيث تتم عملية تقييم كل أصل بالطريقة اليت تظهر مالئمة عند إعداد احلسابات اخلتامية
وهي تعرب عن سعر بيع األصل اآلن مطروحاً منه مصاريف التخلص منه بـدالً  : )أسعار اخلروج اجلارية(القيمة البيعية . 3-3
فة استبداله أو تكلفة اقتنائه األصلية، ويعاب على هذه الطريقة أن املؤسسة اقتنت األصل ليس لغرض إعـادة بيعهـا ولكـن    من تكل
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الستخدامها يف عملية اإلنتاج وكذلك غياب أسواق منظمة لكثري من عناصر األصول حىت ميكن تقدير القيمة السوقية هلـا بطريقـة   
ير هذه القيمة بشكل مباشر من خالل أسعار السوق يتم االعتماد عـادة علـى أحـد هـذين     ويف حالة عدم إمكانية تقد. موضوعية
  14:البديلني
 استخدام أرقام قياسية خاصة لألسعار، حمتسبة إما من طرف هيئات خارجية مستقلة أو من طرف املؤسسة؛ -
 .استخدام اخلربة املهنية يف التقدير -

تتحدد قيمة األصل أو جمموعة األصول علـى أسـاس    ):القيمة االقتصادية(تقبلية القيمة احلالية للتدفقات النقدية املس. 3-4
وتقاس القيمة احلالية عن طريق . قيمة التدفقات النقدية الواردة أو الصادرة من املؤسسة بسبب هذا األصل أو بسبب جمموعة األصول

حيث تستند هذه الطريقة على فكرة أساسية هي أن الدخل . 15خصم صايف التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام معدل فائدة واقعي
أداة لقياس القيمة وهو ما نادى به العديد من االقتصاديني حيث أوضحوا أن قيمة األصل تعتمد كلياً على املتصالت الصافية املستقبلية 

  .الناجتة من استعمال األصل، ومن مث يتم النظر إىل نتائج األصل وليس إىل األصل نفسه
 

 
د تعترب جتربة الصني يف جمال تطبيق املعايري احملاسبية الدولية فريدة نظراً لتميز اقتصادها الذي يعترب خليط بني الرأمسالية واالقتصـا 

  .لى تطبيق القيمة العادلة كأداة للقياس احملاسيباملوجه، هذه البيئة اليت متيزت ا الصني أثرت ع
  :16تطور النظام احملاسيب الصيين -1

متتلك مجهورية الصني الشعبية باعا طويال يف احملاسبة، حيث كانت احملاسبة الصينية أكثر تطوراً من القيد املزدوج ومسك الدفاتر 
تقريباً ثالثة آالف سنة حيث كانت تستخدم يف املقام األول يف الشؤون يف القرن التاسع عشر، حيث يعود تاريخ احملاسبة الصيين هو 

  .احلكومية واملؤسسية
، حيث متيزت مبلكية الدولة ملوارد اإلنتاج وكان الشكل الوحيـد للكيـان   1949ومع تأسيس اجلمهورية الصينية الشعبية سنة 

" مبحاسبة الصـندوق  " عد واألنظمة احملاسبية حتت ما يعرف االقتصادي هي الشركات اململوكة للدولة حيث كانت معروفة ا لقوا
واليت متيزت بالصالبة والتوحيد واليت كانت موجهة بالدرجة األوىل إلنشاء نظام معلومات واإلبالغ عن تنفيذ السياسات االقتصـادية  

اململوكة للدولة وتعزيز االنضباط املـايل   الوطنية وختصيص املوارد يف االقتصاد املخطط، وكانت موجهة للرقابة اإلدارية على األصول
  .للشركات

متت صياغة جمموعة من القواعد واألنظمة احملاسـبية للـتحكم يف إعـداد     1979وبعد صدور القانون مشروع مشترك يف سنة 
األوىل بعيداً املفهـوم   البيانات املالية من قبل هذه املشاريع املشتركة وغريها من املؤسسات األجنبية املستثمرة، حيث اعتربت اخلطوة

  ".مبحاسبة الصندوق " القدمي 
ونظراً للنمو السريع القتصاد السوق وتدفق االستثمارات األجنبية واالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، وكذلك النضج املتزايد 

ف يالءم املـتغريات اجلديـدة الـيت    وأمهية أسواق املال يف الصني أبرزت احلاجة للحصول على املوثوقية من خالل نظام حماسيب شفا
  :شهدا الصني، ولتلبية تلك احلاجة أصدرت سلسلة من اللوائح على مدى السنوات املاضية ومشلت 

 ؛1999احملاسبة سنة  قانون 
 ؛ 2000النموذجية ملؤسسات احملاسبة سنة  القواعد 
 ؛ 2001احملاسبة ملؤسسات األعمال سنة  معايري 
 احملدثة واملتوافقة مع  -األعمال احملاسبة ملؤسسات معايريIFRS  2006سنة.  
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كما مت إصدار حزمة ثالثة من القواعد واألنظمة احملاسبية خصيصاً لشركات املسامهة يف وقت مت إعادة هيكلة الشركات اململوكة 
  .1998ومت تنقيحها سنة  1990للدولة لالكتتاب العام ومت صياغتها سنة 

احلكومة عن إصدار معايري احملاسبة الصينية اليت طال  إعالن، من خالل 2006الصينية كان سنة  أما التحول التارخيي للمحاسبة
،مع احتفاظه خبصائص ومميزات متيـز الواقـع    IFRSانتظارها من قبل مؤسسات األعمال، ليتماشى مع معايري التقارير املالية الدولية 

لزامها على مجيع الشركات الصينية املدرجة يف أسواق املال وتدرجييا على مجيع والظروف االقتصادية للصني، هذه القواعد اجلديدة مت إ
  .الشركات األخرى

  :هيئات املعايرة احملاسبية يف الصني -2
أو ) ASC(خالفاً ملا حيدث يف الدول الغربية املتقدمة، السلطة لصياغة وإصدار معايري احملاسبة ليست مجعية احملاسبة يف الصـني  

، بل وزارة املالية هي املسؤولة عن التنظيم والتحكم ومراقبة إصالح وتطـوير مهنـة   )CICPA(ين للمحاسبني القانونيني املعهد الصي
مبثابة السلطة اإلدارية املفوضة من قبـل وزارة املاليـة   ) CICPA(احملاسبة يف الصني، حيث اعترب املعهد الصيين للمحاسبني القانونيني 

  .كومة واحملاسبني املهنينيليكون مبثابة اجلسر بني احل
الذي يوضح مصادر تشريع النظام احملاسيب الصيين املستمدة أساساً من وزارة املالية اهليئة املشـرفة وإدارة  ) 01(ومن خالل رقم 

  .الدولة للصناعة الضرائب اليت تعترب من أهم مستعملي القوائم املالية باإلضافة إىل شركات التدقيق اخلارجي ووزارة التجارة وإدارة
  السلطات احلكومية يف النظام احملاسيب الصيين ): 1(رقم  جدول

 الدور واملهام السلطة

  .صياغة وإصدار وإدارة املعايري احملاسبية  )MOF( وزارة املالية
 .مشاركة مباشرة مع الشركات

  )SAT( إدارة الدولة للضرائب
  .حتصيل الضرائب

  .ب واحملاسبةالسلطة اهلامة املتعلقة بالضرائ
 .التدقيق احملاسيب

 إدارة الدولة للصناعة والتجارة
)SAIC(  

  .الرخص التجارية
 .تستعرض البيانات املالية للشركات على أساس سنوي

  .جتري املراجعة السنوية اإلجبارية من قبل طرف ثالث  )CPA(شركة التدقيق اخلارجية 
  .حاملوافقة على توزيع األربا  )MOC(وزارة التجارة 

  .Accounting in China, Inter China Magazine May 2009, p 02 :املصدر
  

  )CAS-IFRS(املعايري احملاسبية الصينية ومعايري التقارير املالية الدولية  -3
ـ 1978على الرغم من عالقاا االقتصادية مع دول أخرى سنة  ة ، إال أن الصني الشعبية مل تكن عضواً يف اللجنة الدائمة للجن

وافقـت   1997وبعد انضمامها إىل اللجنة الدائمة سـنة  . 1997معايري احملاسبة الدولية ومل تعتمد أية معيار حماسيب دويل حىت سنة 
  .على الئحة ملواءمة بعض املبادئ الصينية املقبولة عموماً مع املعايري احملاسبية الدولية 1998احلكومة الصينية سنة 

منذ انفتاحها على لالستثمارات األجنبيـة سـنة    IAS-IFRSاحملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل على اعتماد الصني ملعايري  
أصدرت  1980، وقد شكل النمو السريع لألسواق املالية والتجارة الدولية هلا أهدافاً جديدة إلعداد التقارير املالية، ويف سنة 1979

  .17احملاسبية للمشاريع املشتركة يف الصني وزارة املالية الصينية أول جمموعة من اللوائح
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نظام حماسبة خاص ملؤسسات االستثمار األجنيب واملعايري احملاسبية األساسـية ملؤسسـات األعمـال،     1992كما صدر سنة 
لصني وأكثر انسجاماً وبتمويل من البنك الدويل بدأت وزارة املالية مشروع لتطوير املعايري احملاسبية اليت تتوافق مع التنمية االقتصادية ل

  .1993مع املعايري الدولية سنة 
معياراً حماسبياً صينياً، باإلضافة إىل دعم املبـادئ التوجيهيـة، ويف    16أصدرت وزارة املالية  2001إىل غاية  1997ومن سنة 

لفئات من كيانات مثل املؤسسات  نشرت وزارة املالية عدة أنظمة حماسبية شاملة حمددة ملتطلبات احملاسبة واإلبالغ املايل 2001سنة 
  .الكبرية واملؤسسات املالية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

يف السنوات األخرية، أعلنت وزارة املالية رمسيا صدور معايري  IFRSوبعد االحتاد األوريب وأستراليا وهونغ كونغ اليت اعتمدت 
وهي تتماشى مع معايري اإلبالغ املـايل   IFRSطي تقريباً كل مواضيع ، هذه املعايري تغ2006فيفري  15يف  CASاحملاسبة الصينية 

  .18الدولية باستثناء بعض التعديالت اليت ختص البيئة الصينية
  IFRSمع  CASتقارب املعايري احملاسبية الصينية  -4

ة يف عملية التوافق احملاسيب الـدويل  ألمهية كبري IFRSمع معايري التقارير املالية الدولية  CASإن لتقارب معايري احملاسبة الصينية 
لسببني أوهلما تزايد أمهية الصني على االقتصاد العاملي كقوة اقتصادية جديدة بارزة، حيث تشري اإلحصائيات والتحلـيالت جتـاوز   

الفكر الرأمسـايل و   وثانيها أنه اقتصاد كخليط ميزج بني. 2020الصني للواليات املتحدة األمريكية كأكرب اقتصاد يف العامل قبل سنة 
  .االقتصاد املوجه

عملت الصني على يئة البيئة احمللية إلجناح هذا التقارب، فباملقارنة مع االقتصاديات الغربية املتقدمة  IFRSيف سبيل التقارب مع 
وي تقريبا عدد احملامني يف والية كانت الصني تتميز بأا أقل تطوراً يف محاية الدائنني واملسامهني، فكان عدد احملامني يف كل الصني يسا

  .19كاليفورنيا األمريكية لوحدها وبالتايل فعدم محاية املستثمر يكون سبباً يف ضعف بيئة املعلومات للشركات الصينية
عملت الصني علـى   IFRSعدم وجود امليزات املؤسسية اليت تعترب ضرورية، فلنجاح التقارب مع معايري التقارير املالية الدولية 

حتسني شفافية الشركات الصينية من خالل تفعيل اإلفصاح املايل لتحقيق منافع املستثمرين وللسماح للشـركات الصـينية بـدخول    
  .األسواق األوروبية اليت تشدد على ميزة الشفافية

وافز أكرب لتجنب ويدفع إدارة األرباح للشركات اليت لديها ح IFRSإن تطبيق حماسبة القيمة العادلة خطوة أخرى للتقارب مع 
اخلسائر، وتساهم القيمة العادلة يف دعم تغليب اجلوهر االقتصادي على الشكل القانوين هذا التطبيق يزيد يف شفافية املعلومات املاليـة  

  .املقدمة ملستخدمي املالية ويعطيها أكثر مصداقية
  :20منافع وفوائد IFRSدولية مع التقارير املالية ال CASوقد أعطى تقارب املعايري احملاسبية الصينية 

 زاد من أمهية قيمة أرباح الشركات وبالتايل جذب رأس املال املستثمر األجنيب يف ظل اخنفاض الدعم احلكومي؛ -
ساهم يف التضييق الفجوة يف القدرة التنافسية للشركات املتفاوتة يف الدعم  IFRSإن تقارب املعايري احملاسبية الصينية مع  -

 احلكومي؛
يئة املعلومات املالية لسوق رأس املال يف الصني مما يساهم يف منو االقتصادي املستدام وذلك من خالل تفعيل اإلفصاح حتسن ب -

 والكشف الطوعي الذي ساعد على تدفق املعلومة املالية لبيان مستشمري األسهم؛
 .ناشئة كالربازيل واملكسيك واهلند وتركياهلا آثار مفيدة على االقتصاديات ال IFRSأصبحت جتربة الصني يف جمال التقارب مع  -

  :أسباب تبين النظام احملاسيب الصيين ألسلوب القياس بالقيمة العادلة  -5
  21:إن لتطبيق القيمة العادلة يف الصني  عدة أسباب نذكر منها
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  وثوقية، واليت تشكل اهلدف العادلة أداة قياس واقعية لقيم األصول من خالل تركيزها على الصحة والرتاهة وامل القيمةتعترب
 النهائي ملمارسة احملاسبة يف الصني، وبالتايل تساعد مستعملي القوائم املالية يف اختاذ قرارات اقتصادية رشيدة ومعقولة،

  فبعد دخول الصني للمنظمة العاملية للتجارة، كانت للصني : الذي شهدته الصني عزز يف تطبيق القيمة العادلة والنموالتطور
التعامالت والتبادالت التجارية مع الدول املتقدمة اليت كانت متحفظة ومترددة باالعتراف بوضع االقتصاد الصيين،  معظم

وبالتايل أصبح اإلفصاح الشفاف للمعلومات احملاسبية وسيلة فعالية إلزالة أي غموض أو تردد من قبل الدول املتقدمة جتاه 
 االقتصاد الصيين؛

  التقارير املالية الدولية مع إدخال وتفعيل منهج القيمة العادلة؛ ملعايري الدويلالتوجه 
 بني معايري احملاسبة الصينية ومعايري التقارير املالية الدولية، حيث مل يتم قبول اقتصاد السوق للصني من قبل معظم  االختالفات

م تطبيق القيمة العادلة يف تضييق الفجوة الدول، مما ساهم تأخرها يف االندماج مع آليات العوملة االقتصادية، لذلك يساه
  .واالختالف بني الصني والدول املتقدمة األخرى

  :مراحل تطبيق النظام احملاسيب الصيين ألسلوب القياس بالقيمة العادلة  -6
  22:مر تطبيق القيمة العادلة يف الصني بثالث مراحل رئيسية متثلت يف  

  ): 2000-1998(مرحلة التوصيات .6-1
صـادرة عـن   زت بتبين وزارة املالية والتشجيع بقوة ملنهج القيمة العادلة، حيث بدأت بالظهور يف مبادئ احملاسبة املشاريع الومتي

  :وكان لتوصيات تطبيق القيمة العادلة سببني رئيسيني مها، 1998وزارة املالية سنة 
 ئمة لتطبيق القيمة العادلة وذلك من خالل تنظيم حيث أصبحت البيئة مال: املتنامي التنمية االقتصادية يف الصني الصعود

هيكل السوق وإنشاء نظام املؤسسات احلديثة مع انضمام الصني ملنظمة التجارة العاملية الذي أعترب مبثابة عامل مهم آخر، 
إىل املبادئ  حيث أصبح الزما أن تكون الصني متصلة مع اريات يف العامل، وبالتايل فمن الطبيعي إدخال القيمة العادلة

 .احملاسبية
  توجه معايري احملاسبة الصينية حنو التوافق مع معايري التقارير املالية الدولية خالل تلك الفترة اليت أصبحت تنادي بتطبيق القيمة

 .العادلة كأداة للقياس احملاسيب
   ):2006-2001(مرحلة التراجع .6-2

يف قياس أرباح املؤسسات وذلك حبكم احنرافها واستغالهلا كطريقة من طرق حيث مل تكن القيمة العادلة واقعية وذات مصداقية 
الغش والتدليس خصوصا بالنسبة للشركات املدرجة يف البورصة، مما أدى بوزارة املالية لتعديلها وجتنب تطبيقها وذلك مـن خـالل   

  :عادلة لسببنيويرجع التعديل يف توظيف طريقة القيمة ال، وء والرجوع إىل القيمة الدفتريةاللج
 السوق الغري نشط الذي زاد من فرص التالعب يف القيمة العادلة؛ عنصر 
  العادلة مطالب املستثمرين واملسامهني الباحثني عن معلومات حماسبية آمنة ودقيقة وذات مصداقية، لذلك مت  القيمةمل تليب

 .لي املعلومات احملاسبية واملؤسساتإعادة مبدأ التكلفة التارخيية من أجل جتنب أي نتائج سلبية على مستعم
   ):2006بعد (مرحلة إعادة التطبيق .6-3

واليت شددت مرة أخرى على تطبيق القيمة العادلة، نظراً للتطـور السـريع    2006من خالل املعايري احملاسبية الصادرة بعد سنة 
أسواق املال، مما أصبح الزماً تقييم دقيق للمخاطر املاليـة   القتصاد املعرفة واقتصاد املعلومات، وظهور عدد كبري من األدوات املالية يف

  .وحتديد فرص االستثمار
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م أفرزت عوملة التنظيم احملاسيب العاملي تطبيقا ملعايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل، هذا التطبيق أدى  بـدوره إىل التـزا  
  .املمارسات احملاسبية اليت كانت غائبة يف السابقالصني بتطبيق شامل للقيمة العادلة يف 

و شهدت الصني كباقي دول العامل، التقدم السريع الستخدام القيمة العادلة نتيجة لألمهية املتزايدة لألدوات املالية بسبب ظهـور  
اليت تعتمد علـى جـودة املعلومـة     القطاع املايل القوي يف مجيع أحناء العامل والتحول إىل اقتصاديات فائقة التكنولوجيا والقطاعات

  .احملاسبية
ظ وتعترب جتربة الصني مثاالً جيداً للدول الناشئة والنامية مثل اجلزائر، بالرغم من اختالف البيئة القانونية واالقتصادية، لكن املالح

تمثلة يف وزارة املالية، لكن الزالـت وزارة  أن هناك اتفاق يف اهليئة املشرفة على تطبيق القيمة العادلة سواء يف الصني أو يف اجلزائر وامل
املالية اجلزائرية أو جملس احملاسبة الذي يعترب حتت وصاية وزارة املالية مل يساهم حىت اآلن يف إزالة الغموض حول كيفيـات وآليـات   

اسبية أخرى، فحىت اآلن الزالت القيمة تطبيق القيمة العادلة يف اجلزائر، بالرغم  من أن النظام احملاسيب املايل قد نص على بدائل قياس حم
  .العادلة جمرد نصوص بدون خطوات فعالة و توجيهات رمسية من اجلهات الوصية لتشجيع تطبيقها على مجيع املؤسسات

  :وقد سامهت  عدة عوامل يف جناح تطبيق هذا األسلوب يف الصني منها   
  القيمة العادلة بالرغم من الصعوبات اليت واجه تطبيقها مما أدى التحفظ إصرار والتزام وزارة املالية الصينية على إجناح تطبيق

 على تطبيقها لسنوات سابقة؛
 يئة البيئة املالئمة لتطبيق القيمة العادلة وذلك من خالل تنظيم األسواق الصينية؛ 
 طبيق القيمة العادلة، هذا االرتباط يشكل ارتباط االقتصاد الصيين باقتصاديات الدول املتقدمة إحدى العوامل املهمة يف جناح ت

الوثيق حتم على الصني بإزالة التحفظ وانتهاج اإلفصاح املايل الشفاف وذلك من خالل تفعيل تطبيق القيمة العادلة يف 
 .املبادئ احملاسبية الصينية

  يات يف اجلزائر، نقترح مجلة من التوصالقيمة العادلة لذلك ومن أجل حتقيق فعالية يف تطبيق أسلوب:  
  ضرورة االستفادة من اخلربة الصينية يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية وذلك من خالل إصدار معايري حماسبية صينية تتوافق

 مع املعايري احملاسبية الدولية ؛
 الوصية على  إن التشابه بني الصني واجلزائر يف التنظيم احملاسيب هو من ناحية اإلشراف، فكال الدولتني وزارة املالية هي

التنظيم والتنظري احملاسيب، لكن ما يعاب على وزارة املالية اجلزائرية هو اجلمود باملقارنة مع الصني، فمنذ إصدار وتطبيق 
النظام احملاسيب املالية مل نشاهد حتركات جدية لزيادة فعالية تطبيق النظام احملاسيب وذلك من خالل إضافة الشروحات لبعض 

 ة واملعقدة اليت تضمنها النظام احملاسيب ومن بينها إشكالية القياس احملاسيب يف ظل القيمة العادلة ؛املفاهيم الغامض
  من الضروري حتديد موقف اإلدارة اجلبائية حول مفهوم القيمة العادلة باعتبارها املستفيد األول واألساسي من القوائم املالية

 .ادلة يف اجلزائر كخيار ثانوي من قبل احملاسبني املهنيني يف اجلزائر، هذا الغموض جعل تطبيق القيمة الع
   ينبغي تنظيم األسواق، ألن ذلك من الشروط األساسية لنجاح تطبيق القيمة العادلة، مسترشدين بالتجربة الصينية اليت

  .اختذا من اإلجراءات األولية واألساسية لتطبيق القيمة العادلة يف الصني
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The importance of accounting measurement with  fair value under the 

International Accounting Standards (IAS/IFRS) 
 

)*   (  
 

  
 

 لقدرتها علـى  المبادئ التي تعتمد عليها المحاسبة في عملية القياس ن التكلفة التاريخية تعتبر من أهم رغم أ 
 أو االكتسـاب  لحظة وصحتها دقتها في شك موضع التبادل، وهي ليست لحظة وقوعه وقت للحدث الفعلي الواقع تمثيل

 كثيراً أو قليالً ينحرف الماضي، الذي من شيئاً مسجلةال القيمة تصبح التملك، إال أن عيوبها تظهر بعد مرور الزمن، إذ
خاصة في تقييم األصول الثابتة والمالية بقيمها الحقيقية التي تعكس حقيقتها فـي الوقـت الحـالي،      الحالية، قيمته عن

 لقياس بالتكلفـة مبدأ ا تطبيق عن الناتجة الثغرات بديل لتغطية عن بالبحث الدولية المحاسبية الهيئات بدأت لذلك، ونتيجة
 أصـبح  الـذي  العادلـة  القيمة وهو مبدأ مبدأ جديد يميل إلى الواقعية في تقييم األصول تم التحولا نه التاريخية، ومن

، ويظهر ذلك جليا في بعض المالية للعمليات المحاسبية المعالجة عند ولإلفصاح وللقياس لالعتراف هاماً ومقياساً أساساً
 ).IAS/IFRS( معايير المحاسبة الدولية

    

 القياس المحاسبي، القيمة العادلة، المعايير المحاسبية الدولية، التكلفة التاريخية.. 
Abstract : It's well known that the historical cost is one of the most important principles on which 
they depend on accounting measurement process for their ability to represent the actual reality of 
the event and the time of occurrence for the moment exchange, which is accuracy and validity in 
the moment of the acquisition or acquisitions, but that its Defects appear with the passage of time. 

As a result of this Defects,  the International accounting institutions started searching for an 
alternative to cover the gaps resulting from the application of the principle of measurement at 
historical cost . That's what made it necessary to switch to a new principle tends to realism in the 
valuation of assets which the principle of fair value, which became the basis and an An important 
tool to measure for the recognition and disclosure when the accounting treatment of financial 
operations, and clearly demonstrates it in some standards accounting International (IAS / IFRS). 
 
Keywords : Accounting measurement, fair value, international accounting standards, the 
historical cost.. 

 
 

يف أوائل السبعينيات من القرن املاضي انطلقت بعض اجلهود واحملاوالت لوضع أسس دولية ملهنة احملاسبة أدت تدرجييا إىل نشوء 
احملاسبة الدولية لتكون املرشد يف حتديد الطرق املناسبة لقياس األحداث املالية وعرضها واإلفصاح عنـها يف القـوائم    مبعايريما يعرف 

الدولية ومن قبل جلنة املعـايري احملاسـبية   وتقع مسؤولية إصدار وتطوير معايري احملاسبة الدولية على عاتق جملس معايري احملاسبة . املالية
  .يسعي من خالل هذه املعايري إىل حتقيق التوافق يف املمارسات احملاسبية على املستوى الدويل الذيالدولية 

احملاسبة الدولية على معاجلتها تعدد بدائل القياس احملاسيب باعتبار القياس أحـد الوظـائف   ومن بني املواضيع اليت عملت معايري 
فكل بديل سوف يؤدي إتباعه للوصول إىل نتائج خمتلفة للعناصر احملاسبية يف القوائم املالية وبالتـايل اخـتالف   . للمحاسبةاألساسية 

تالف طريقة القياس  املستخدمة، وتعترب التكلفة التارخيية مـن أهـم املبـادئ    القرارات املتخذة من قبل مستخدمي القوائم املالية باخ
ـ  ة احملاسبية ملا هلا من درجة موثوقية عالية أكثر من أي أساس آخر للقياس،  ولكن مع تطور العوملة االقتصادية واألسواق املالية العاملي

  على القوائم املالية إىل معلومات مفيدة ومالئمة تساعدهم وتزايد عدد وحجم الشركات املتعددة اجلنسيات زادت حاجة مستعملي
_______________________ 
eMail :   (*) : dr.gourine.hadj@gmail.com 
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  .اختاذ قرارام أكثر من التكلفة التارخيية
اليت توفرها احملاسبة أكثر من مدى موثوقيتها لذلك مت التوجه حنو القيمة العادلة فأصبح من الضروري التوجه إىل مالئمة املعلومة 

القيمـة  ومع إصدار جملس معايري احملاسبة الدولية لبعض املعايري احملاسبية اليت تناولت القيمة العادلة أصبح من املهم االنتقال إىل القياس ب
  .العادلة

  :التالية وعلى ضوء ما سبق نطرح اإلشكالية
 معايري احملاسبة الدولية ؟ يف ظلما مدى أمهية مدخل القيمة العادلة يف القياس احملاسيب 

 لقد عملت املعايري احملاسبية الدولية على توجيه األنظمة احملاسبية يف خمتلف الدول حنو االنسجام والتوافق يف  :أمهية البحث
مرن ويتالءم مع كل املتغريات وحيقق يف نفس الوقت مبدأ العدالة  املمارسات احملاسبية مما يتطلب استخدام أسلوب قياس يكون

يف القياس احملاسيب، لذا نرى توجه املعايري احملاسبية الدولية إىل تاليف عيوب القياس بالتكلفة التارخيية من خالل استخدام أسلوب 
  .جديد يسمى القياس بالقيمة العادلة 

 أمهية القياس بالقيمة العادلة يف ظل معايري احملاسبة الدولية يف الوقت الراهن كبديل  إبراز يهدف هذا البحث إىل :أهداف البحث
  :لعملية القياس بالتكلفة التارخيية وذلك من خالل

 .التعريف مبختلف املفاهيم املتعلقة بالقياس بالقيمة العادلة -
 .أسباب التحول من القياس بالتكلفة التارخيية للقياس بالقيمة العادلة -
  .طار التطبيقي للقيمة العادلة يف ظل معايري احملاسبة الدوليةاإل -
 الدراسات يف املناهج املعتمدة مع ومتاشيا ،البحث  إشكالية على واإلجابة البحث جوانب مبختلف اإلحاطة قصد :منهج البحث 

 اجلوانب خمتلف وحتليل فوص التحليلي، دف الوصفي بإتباع األسلوب االستنباطي وذلك املنهج على اعتمدنا االقتصادية
  . وكذا عرض خمتلف التطبيقات املتعلقة بعملية القياس بالقيمة العادلة النظرية للموضوع

  : ومن أجل اإلملام جبوانب هذا البحث عمدنا إىل تقسيمه كما يلي
  ماهية القيمة العادلة -1
 يف ظل معايري احملاسبة الدولية اإلطار التطبيقي للقيمة العادلة -2

  

 
مل  أـا عد القيمة العادلة من بني بدائل القياس احملاسيب اليت تغطي الثغرات الناجتة عن تطبيق التكلفة التارخيية ورغم مزاياها إال ت

األصول كاملمتلكات ، حيث متحورت هذه االنتقادات حول صعوبة تقدير القيمة العادلة لبعض بنود تسلم من االنتقاد من قبل املهنيني
  .االستثمارية وبعض بنود االلتزامات

I- مفهوم القيمة العادلة  
 بنيـة  يف شـامال  تغيريا وأحدث جديدة، وأطر آفاق إىل التقليدية احملاسبية النظرية نقل قد العادلة القيمة مفهوم أن يف جدال ال
 اليت األخرية الثالثة العقود خالل احملاسبية النظرية على احلاصلة تطوراتلل نتاجا ذلك وكان . طويل اجل إىل ومدلوالا املالية البيانات
  .الثالثة األلفية بداية يف التطبيق موضع وضعت اليت العادلة بالقيمة املتعلقة الدولية احملاسبية املعايري يف بلورا ومت نضجت
I.1. لقيم العادلة ومن أمههالقد تعددت التعاريف اليت أعطيت ملفهوم ا: تعريف القيمة العادلة:  
 وراغبـة  مطلعة أطراف بني حقيقية تبادلية عملية خالل من األصل شراء أو بيع بواسطته يتم الذي املبلغ ذلك أا على لألصل العادلة القيمة تعرف -

  .1التصفية ظروف عن بعيداً التبادل، يف
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مطلوبات بني طرفني على إطالع ورغبة وليسوا ) دفع(تسوية  وأ) بيع(ق عليه الستبدال املوجودات اتفيتم االاملبلغ الذي ي ه -
  .2ذوي مصلحة

 أطـراف  بني حقيقية تبادلية عملية يف األصل تبادل قيمة أا على العادلة القيمة )107( رقم األمريكي احملاسبة معيار عرف -
  .3اجلربي البيع أو التصفية حاالت يف العملية هذه تكون أن دون التعامل، يف راغبة

معيار إعـداد التقـارير   ) 2011ماي (أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية : IAS13تعريف القيمة العادلة حسب املعيار  -
ار تعريفا جديدا للقيمة العادلة وحيل حمل املعايري الفرديـة يف  يقدم هذا املع ،بعنوان قياس القيمة العادلة) IAS13(املالية الثالث عشر 
للتقييم بالقيمة العادلة ويعرف معيار إعـداد   كما يعترب هذا املعيار كإطار تصوري،د معاجلة عناصر القوائم املالية متطلبات قياسها عن

 عمليـة  يف التـزام  حتويل لقاء دفعه أو أصل، بيع لقاء استالمه سيتم الذي السعر 4:التقارير املالية الثالث عشر القيمة العادلة على أا
  .القياس وقت يف وقالس متعاملي بني منظمة

 أسـاس  تقيـيم  ،تأخذ يف احلسبان خصائص األصل أو اخلصم حمل القياس  أن العادلة للقيمة اهقياس عند املؤسسة من ويتطلب
 بعني األخذ مع للقياس املالءمة التقنيات تقييمااللتزام،  أو لألصل األساسي السوق ،املالية غري لاألصو خيص فيما ذاوه للقياس، املالئم

ألن املشاركني يف السوق يعتمدون على هذه اخلصائص عند القيام بعمليـة   .األساسي السوق يف الالزمة املعلومات توفر مدى عتباراال
 .القياس

  :العادلة القيمة حتديد يف مستعملة طرق ثالث املعيار ذاه يقدم كما
 . يشـمل  الذي املعامالت سوق عن الناجتة األخرى املالئمة واملعلومات األسعار من كل الطريقة ذهه تستعمل :السوق طريقة 

 .القياس حمل وااللتزامات لألصول لةثمما أو ةمشا والتزامات أصول
 مـا  أو القياس، حمل االلتزام أو لألصل اخلدمية القدرة نفس الستبدال حاليا املطلوب املبلغ الطريقة ذهه تعكس :التكلفة طريقة 

  .احلالية االستبدال بتكلفة تسمى
 للمبـالغ  احلالية السوقية التوقعات يعكس واحد، حايل مبلغ إىل املستقبلية املبالغ حتويل على الطريقة ذهه وتقوم  :الدخل يقةطر 

 .االستحداث طريقة باستخدام وهذا ،املستقبلية
 حتديـد  فيـتم  األسعار هذه توفر عدم حاالت ويف ، املطلوبة أو املعروضة األسعار خالل من بند ألي العادلة القيمة تقدير ويتم

  تقديري بشكل للبند العادلة القيمة
I.2 .5:عند تطبيق قياس القيمة العادلة لبد من توفر الشروط التالية: شروط حتديد القيمة العادلة 

 تقييم أسلوب باستخداماملالية نشطا تتحدد القيمة العادلة األداة إذا مل يكن سوق ) بورصة األوراق املالية(سوق نشط  وجود -أ 
 .مالئم يعتمد على معامالت السوق الفعلية

 .توفر الكوادر املؤهلة للتعامل مع القيم العادلة -ب 
وذلك لألخذ بروح نص  ،توفر قوانني وتشريعات تساهم يف ضبط أخالقيات إدارات الشركات املطبقة ملعايري القيمة العادلة - ج 

 .ر وليس بنصه ارد فقط يااملع
ظروف  ة تامة ومن دون ضغوط وال يكون هناك ظروف غري طبيعية مثل التصفية أو اإلفالس أون تتم العملية التبادلية حبريأ -د 

 .احتمالية
 .منفعة لنفسه أن تتم الصفقة بني أطراف غري ذوي عالقة ومستقلني وكالمها يعمل للحصول على أكرب -ه 

I.3. 6:تقوم القيمة العادلة على عدة مقومات وهي: مقومات القيمة العادلة  
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 :ومتثل القيمة اليت متكن املؤسسة من احلصول على األصل وفق عدة طرق: ميكن مبادلة األصل ا قيمة -أ
 .القيمة العادلة هي مقدار النقدية وشبه النقدية اليت تدفع مقابل احلصول على األصل نقدا -
على األصل مقابل أصول  ند احلصولالقيمة العادلة لألصل الذي مت اقتناؤه مساوية للقيمة العادلة لألصل املتنازل عنه وهذا ع -

 ). مماثلة أو غري مماثلة( أخرى
  .ومتثل القيمة اليت تتحملها املؤسسة مقابل إطفاء االلتزام: قيمة سداد االلتزام  -ب
أي أن القيمة جيب أن تتحدد يف ضوء عملية فعلية قد متت ملبادلة األصل أو االلتزام وفـق  : وجود عملية تبادل حقيقية -ج

  .ق املبادلةطر
، طرارية للمؤسسـة ضاحلاجة اال(وتكون مصادر اإللزام متنوعة مثل : أن تكون عملية املبادلة متت بناء على إلزام املؤسسة -د

  .مها إال إجراء العملية بغض النظر عن السعر الذي تتم به العمليةاوبذلك ال يوجد للمؤسسة خيار أم) وجود وكيل وحيد لألصل
I.4.  يف تاريخ  ،يهدف مفهوم القيمة العادلة إىل إظهار بنود احلسابات املختلفة بالقيمة األقرب إىل الواقع: العادلةأهداف القيم

إعداد امليزانية حبيث مفهوم القيمة العادلة يكون مبين على أساس أن املؤسسة مستمرة يف أعماهلا ألجل غري حمـدود وبالتـايل القيمـة    
  .تتسلمه أو تدفعه املؤسسة يف عملية إجبارية أو تصفية غري اختيارية أو مضطر للبيع العادلة ال متثل املبلغ الذي سوف

  7:تقيس املؤسسة أدواا املالية بالقيمة العادلة لعدد من العمليات الداخلية وذلك
 .من أجل اختاذ قرارات استثمارية وجتارية -
 .العمل على إدارة وقياس املخاطر -
 .تكريسه خلطوط األعمال املتنوعة حتديد كمية رأس املال الذي جيب -

II- أمهية القياس احملاسيب بالقيمة العادلة.  
 ملا توفره من معلومات مالئمة وهـذا  لقد اجته جملس معايري احملاسبة الدولية إىل تشجيع التوسع يف استخدام القيمة العادلة نظراً   

  .يرغب به املستثمرون واملقرضون من أجل اختاذ قرارات سليمة ما
II.1. 8:من بني األسباب اليت أدت إىل التحول إىل القياس بالقيمة العادلة ما يلي: أسباب التحول إىل القيمة العادلة  

حيتاجون  نتقدم اخلدمات املطلوب منها بالنسبة للمستثمرين الذيبالتكلفة التارخيية ئم املالية امل تعد القيم اليت تظهر يف القو -أ 
 قتصاديةومن هنا كان البحث عن البديل الذي يقارب بني القيم اال ،وقائع االقتصادية الختاذ قرارات سليمةإىل معلومات عادلة متثل ال

إذ أصبح االقتصاد وثيق  ،املفاهيم بني احملاسبني و االقتصادينيلتقريب فكانت حماسبة القيمة العادلة هي اخليار األمثل  ،احملاسبيةو القيم 
أو الدخل القومي  االئتماناالستثمار أو حجم االنفاق أو حجم مدى ور دراسة عن العرض أو الطلب أو الصلة باحملاسبة فال ميكن تص

أو السياسة النقدية وغري ذلك من املواضيع دون توفر معلومات مالية دقيقة وذات موثوقية ومكتملة من حيث النوعية أو الكمية 
 .ومقدمة يف أوقاا املناسبة

يعكس الوضع منهج بصفته  ،ة يف االعتراف والقياس هو األكثر إغراء للمهنيني وواضعي املعايرييعد منهج القيمة العادل - ب 
بينما تستند مرجعية التكلفة التارخيية يف التقرير عن البيانات  ،ويعد املقياس األفضل واألكثر مالئمة الختاذ القراراتمؤسسة، احلقيقي لل

لكنها تصبح أقل موثوقية مع مرور الوقت وال تتوافر فيها خاصية املالئمة الختاذ  هاتبداييف إىل معلومات تكون موثوقة  ،املالية
ألا تكتفي باإلبالغ عن السجل التارخيي للموجودات واملطلوبات دون أن تقدم معلومات , القرارات بعد فترة من وقوع احلدث

منهج  بإتباععن كل العمليات واألحداث املاضية واحلاضرة  كما أن استخدام القيمة العادلة يف التقرير ،حديثة عن قيمتها احلاضرة
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يف حني أن التكلفة التارخيية تشتمل على سلة من التقييمات والفرضيات واملسلمات  ،تقيمي حيسن من خاصية القابلية للمقارنة
 .املختلفة اليت ال ميكن معها إجراء املقارنات بدرجة عالية من الدقة والثقة

 ).األدوات املالية بشكل عام(ة خصوصا إذا تعلق األمر بالنسبة ألسعار األسهم والسندات املالية ؤكفتعترب أداة قياس  -ج 
فر معلومات أكثر مالئمة ومتماشية مع وجملس معايري احملاسبة الدولية بلجنة األوراق املالية اليت تريد معايري حماسبية ت ارتباط -د 

 .حالة االقتصاد
احلوكمة، حيث عرفت احلوكمة على أا التطبيق الفعلي للنشاط االقتصادي والسياسي  تعزز القيمة العادلة من مبادئ - ه 

رة واإلداري من أجل إدارة أعمال الدولة على كافة املستويات ، فهي جمموعة من القوانني و القواعد و املعايري اليت حتدد العالقة بني إدا
سامهني الذين يولون أمهية للمؤسسة يف إتباع سياسات واضحة تتسم املؤسسة و أصحاب املصاحل املرتبطة ا، وعلى رأسهم امل

بالشفافية و العدالة يف تعامالا وأدائها، ونظرا ملا توفره احلوكمة من ثقة يف طريقة وأسلوب تعامل إدارة املؤسسة مع أصحاب 
 دف إىل الشفافية و تقدمي معلومات عن الوضعية املصاحل، فإن القيمة العادلة تعزز من مبادئ  احلوكمة، باعتبار القيمة العادلة

  .احلقيقية للمؤسسة هذا ما يدعم احلوكمة
II.2.  إرشاد وتوجيـه   ،س القيمة العادلة خطوة أوىل جيدة حنو تطويرايعترب التوجه حنو مقي: القيمة العادلةالقياس بالتوجه حنو

مع ذلك فمازال هناك  ،اسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكيةوذلك من قبل جملس معايري احمل ،حتسيين لتقدير القيم العادلة
ولقد طالب الس االستشاري ملعايري . لتطبيقالكثري من العمل ينتظر القيام به قبل أن تصبح تقديرات القيمة العادلة موثوق ا وقابلة ل

بسبب أنه يرى أن معلومـات   ،استخدام أكرب ملقياس القيمة العادلة يف القوائم املاليةاحملاسبة املالية األمريكي املتعلق باملالئمة واملوثوقية 
حيث أن مثل هذه املقـاييس  . القيمة العادلة أكثر مالئمة وصلة لكل من املستثمرين واملقرضني مقارنة مع معلومات التكلفة التارخيية

كما تسهل بشكل أفضل تقييم أدائها املاضي والتوقعـات   ،اا املاليةتعكس بشكل أفضل الوضع املايل احلاضر للمؤسسة الناشرة لبيان
  9.املستقبلية

فإن القيم العادلة ينتج عنها معلومات أكثـر   ،أما خبصوص تأثري استخدام تقديرات القيم العادلة يف خصائص املعلومات احملاسبية
 :التالية وذلك كما يتضح يف اجلدول و موثوقيةمالئمة 

  مقارنة بني القيمة العادلة والتكلفة التارخيية من حيث املالئمة واملوثوقية) 1(جدول رقم 
  التكلفة التارخيية  القيمة العادلة  البيان

املالئمة
تعكس معلومات تتعلق بأداء املؤسسة وذلـك بالنسـبة للقـرارات      

اإلدارية املتعلقة باالحتفاظ باألصول أو االلتزامات وباملثل القـرارات  
  .تناء أو بيع األصول وكذلك حتمل الديون وتسديدهااملتعلقة باق

وذلك فقط فيما يتعلق بقرارات املؤسسة تعكس معلومات تتعلق بأداء 
بينما تتجاهـل   ،اقتناء أو بيع األصول أو حتمل الديون أو تسديدها

تأثريات القرارات املتعلقة باالستمرار يف حيازة األصـل أو حتمـل   
  .االلتزامات

املوثوقية
ب حتديد األسعار السوقية اجلارية من أجل التقرير عن القيم وهذا تتطل  

بدوره قد يتطلب الدخول يف تقديرات مما قد يؤدي إىل مشـكالت  
  .تتعلق باملوثوقية

تعتمد على القيم املثبتة يف البيانات املالية على أسعار املعامالت الفعلية 
  .دون اإلشارة إىل البيانات السوقية احلالية

التفسري
القيمة العادلة تعترب مفهوم حديث النشأة ويسوده بعض الغموض ال   

باإلضـافة إىل أن   ،ميكن فهمها عند مجيع مستخدمي القوائم املالية
  .القيمة العادلة صعبة القياس وجيب توفر شروط لتحديد القيمة العادلة

إن املعلومات احملاسبية الناجتة عن هذا النموذج هي معلومات قابلـة  
ألن التكلفة التارخيية متتاز بسهولة التطبيق والفهم  ،ري بوضوحللتفس

  .لدى مجيع مستخدمي القوائم املالية

 18-17مرجع سبق ذكره ص , تامر بسام األغا ،ماهر موسى درغام :املصدر
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ن قبل مستخدمي البيانات يدة يف العديد من القرارات املتخذة مفباإلضافة إىل ما تقدم ذكره فإن معلومات القيمة العادلة تعترب م
 10:املالية حيث أا يف كثري من احلاالت تؤدي إىل اآليت

 .تعكس تقدير األسواق املالية القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألدوات -
عن اهلدف  معلومات القيمة العادلة من إجراء مقارنات بني أدوات مالية هلا غالبا نفس اخلصائص االقتصادية بغض النظر متكن -

 .منها ومىت مت إصدارها أو شرائها ومن قام بذلك
توفر القيمة العادلة أساسا حمايدا لتقييم كفاءة اإلدارة يف تسيري األموال عن طريق توضيح تأثريات قراراا بالشراء أو البيع أو  -

 .االحتفاظ ا أو سدادها
III- املزايا واالنتقادات املوجهة للقيمة العادلة 

رغـم   ،ر مفهوم القيمة العادلة إىل فتح نقاش يف الوسط احملاسيب واملايل حول املزايا وعيوب القياس بالقيمـة العادلـة  أدى ظهو
إال أن  11.ظهورها يف البداية ملعاجلة نقائص التكلفة التارخيية اليت تفتقد خلواص املالئمة والقابلية للمقارنة وإمكانية االعتمـاد عليهـا  

  .من العيوب  ببعض  اتسم مثله مثل بقية املقاييس احملاسبية  منوذج القيمة العادلة
III.1. منـها  يعاين اليت القصور أوجه لتاليف أفضل كبديل العادلة القيمة حماسبة استخدام جاء: مزايا القياس بالقيمة العادلة 

  12:وهي البيانات، ملخرجات مزايا ودف حتقيق التارخيية التكلفة مبدأ
 األعمـال  ونتيجـة  املـايل  املركز عن املالية للقوائم العادل للتعبري أقرب وهي االقتصادي املنشأة واقع عادلةال القيمة تعكس -

  .امللكية حقوق يف والتغريات النقدية والتدفقات
 لسوقيةا األسعار أخذ يتم حيث االقتصادي، الدخل عن تعرب فإا العادلة القيمة أساس على وااللتزامات األصول تقييم مت إذا -

  .االعتبار بعني
  .املال رأس على احملافظة مفهوم مع العادلة القيمة تطبيق يتفق -
  .للمنشأة االقتصادي والربح القيمة ملفهوم بالدقة يتميز مقياسا املدخل هذا يوفر -
  .النقد لوحدة الشرائية القوة تغريات العادلة القيمة حماسبة تراعي -
 بنتـائج  للتنبـؤات  أفضـل  وأساسا املالية التحليالت وإجراء القرارات الختاذ مالءمة أكثر عادلةال القيمة معيار استخدام يعد -
  .النقدية والتدفقات األعمال
  .العادلة القيمة تستخدم اليت املتشاة املنشات بني املقارنات إجراء يف العادلة القيمة على املبنية املعلومات تساعد -
  .املنشأة لقيمة مستقبلية تنبؤية ونظرة بوعي ثمريناملست العادلة القيمة تزود -

III.2.يف العادلـة  القيمة اعتماد أن إال العادلة، القيمة الستخدام ذكرها السابق املزايا من الرغم وعلى :عيوب القيمة العادلة 
أسـاس   على عديدة انتقادات تواجه عادلةال القيمة الزالت مث ومن املايل، واإلفصاح والقياس لالعتراف متكامال برناجما يقدم مل القياس

  :13االنتقادات هذه أهم ومن مالءمتها، عدم
 .متباينة قياس أسس وإتباع الشخصي التحيز عنصر من كبري قدر على ينطويان ا واالعتراف العادلة القيمة حتديد إن -
 .رخييةالتا التكلفة قياسها على ويعتمد سوقية أسعار هلا ليس االستثمارات من كثري هناك -
 يف برغبة املنشأة يتعلق ما منها خمتلفة، وقياس طرق وذات معقدة تعد باالستثمارات يتعلق فيما العادلة القيمة حماسبة تطبيق إن -

  .العادلة القيمة تقدير مبوضوع يتعلق ما باالستثمارات ومنها االحتفاظ
 .املطلوبة والدقة الثقة املقدرة القيمة يفقد مما املقدرين قبل من التقديرات ختتلف قد -
  .منها املرجوة املنافع عن التقدير تكاليف تزيد قد -
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 .إمهال مبدأ احليطة واحلذر يف معاجلة األرباح غري احملققة والتعامل معها بنفس الطريقة مع اخلسائر غري احملققة -
 .حول تذبذب يف املعلومة املالية انطباعتذبذب القيم يف السوق ميكن أن يعطي  -
سسة عند استخدام القيمة العادلة لتقييم األصول اليت ليس هلا سوق نشط إىل مناذج تقييم داخلية يكون للمسريين قد تلجأ املؤ -

 .هذا األمر قد يكون له تأثري سليب على موضوعية وحياد التقييم وبالتايل على املوثوقية وقابلية املقارنة ،تأثري يف وضع فرضياا
قيمة العادلة لبعض األدوات املالية املعقدة مما جيعل فهم املعلومة املالية صعبا يف بعض األحيان ال تحديدصعوبة الطرق املستخدمة ل -

 .على املستخدمني
قد يؤدي التذبذب يف النتائج بسبب تطبيق القيمة العادلة والتقلبات يف السوق إىل إجياد غموض يف نظرة املستثمرين ألداء  -

 .املؤسسة
إىل جهات خمتصة يف التقييم مما يترتب  ة وقد تلجأ املؤسس, يترتب عنه وضع منوذج قياس طويل األمدتطبيق منوذج القيمة العادلة  -

كما يتطلب القياس بالقيمة العادلة تطوير نظام املعلومات يف املؤسسة ليستجيب ملتطلبات التقييم  ،عنه تكاليف تعترب مرتفعة
 .اجلديدة

طر املؤسسة إىل اإلفصاح عن معلومات حول النماذج واألنظمة الداخلية املستخدمة يف عند استخدام التقييم بالقيمة العادلة قد تض -
 .هذه املعلومات قد تكون مفيدة بالنسبة ملنافسني ،تقييمال

القصري وال يستجيب حلاجات املدى ميكن االعتماد عليه يف  ،التقييم بالقيمة العادلة يستند إىل وجود السوق وهذا األخري -
 .على املدى البعيد لتسيرياملؤسسات يف ا

 .التقييم بالقيمة العادلة ووضع الفرضيات حتت مسؤولية املسريين وهذا يترتب عنه تكاليف متابعة ورقابة -
منوذج القيمة العادلة مل يتوصل إىل حل من أجل تقييم األصول غري امللموسة املولدة داخليا مثل رأس املال البشري وعالقته مع  -

 .الزبائن
 

 
 إصدارورد قياس القيمة العادلة يف معايري احملاسبة الدولية يف أكثر من معيار حماسيب و قد عمل جملس معايري احملاسبة الدولية على 

حملاسبة الدولية خاصة يف ظل انتشار األسواق املاليـة و تعقـد   اليت تطبق القيمة العادلة وقبله جلنة معايري ا املعايريو تعديل العديد من 
تطبيق القيمة العادلة ومعارضة بعض املؤسسـات تطبيقهـا    املترتبة عناملشاكل احملاسبية، حبيث أن التعديالت جاءت بعد االنتقادات 
  .نضراً لصعوبة حتديد القيمة العادلة لألصل أو االلتزام حمل القياس

I- العادلة حماسبة القيمة  
تعترب القيمة العادلة أكثر فائدة من بدائل القياس التقليدية يف قياس بعض عناصر األصول وااللتزامات خصوصاً تلـك املتعلقـة   

شجع جملس معايري احملاسبة الدولية على التوسع يف استخدام القيمة العادلة  لتشمل عدة مواضـيع سـواء    لقد. بقياس األدوات املالية
التزامات عقـود  (أو املطلوبات التأمينية ) حماصيل وموجودات بيولوجية(االستثمارات العقارية ،املوجودات الزراعية لية ،األدوات املا

  ).التأمني
I.1. اجته النظام احملاسيب الدويل إىل خيار القيمة العادلة يف عدة معـايري  : استخدام القيمة العادلة يف املعايري الدولية للمحاسبة

، بعد 14إلعادة تقييم االستثمارات الثابتة IAS16السادس عشر  الدويلث كان أول استخدام هلا يف إطار املعيار احملاسيب حماسبية، حي
  .ذلك أصبح استعمال النظام احملاسيب ملفهوم القيمة العادلة ملحوظا و أصبحت أكثر استخداما
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  استخدام القيمة العادلة يف املعايري الدولية للمحاسبة):2(جدول
  استخدام القيمة العادلة يف القياس  املعايري احملاسبية

IAS16 املمتلكات، املصانع واملعدات  
 اعادة مببلغ واملعدات املمتلكات بند يظهر أن جيب باألصل، األويل االعتراف بعد: من املعيار)33(، )27( الفقرة نصت
 الحقة خسائر وأية الحق متراكم استهالك أي منها امطروح التقييم إعادة بتاريخ العادلة القيمة تساوي اليت التقييم

  .القيمة اخنفاض يف متراكمة
IAS17  تقييم األصول يف إطار عقود إجيار التمويل يف البيانات املالية للمستأجر مبقدار قيمتها العادلة   عقود اإلجيار  

IAS18 ل املستلم أو القابل لالستالم، و تسجيل الفرق بني القيمة العادلة و القيمة االمسية التسجيل احملاسيب بالقيمة العادلة للمقاب  األنشطة العادية إيرادات
  .  للمقابل املستلم كإيراد مايل

IAS20  التقييم بالقيمة العادلة لإلعانات احلكومية غري النقدية   اإلعانات احلكومية  
IAS21 ب أن تسجل بعملة التقرير و باستخدام سعر صرف بني العملتني بتاريخ املعاملة املعامالت بالعملة األجنبية جي  آثار التغريات يف أسعار الصرف.  

IAS26 منافع برامج عن والتقارير باحملاسبة 
  التقاعد

 األوراق حالة ويف العادلة، بالقيمة التقاعد منافع برامج استثمارات تسجيل إلزام على املعيار من  32 الفقرة نصت حيث
 الستثمارات العادلة للقيمة تقدير يتوافر ال عندما ولكن السوقية، القيمة هي العادلة القيمة فان ول،للتدا القابلة املالية

  .العادلة القيمة استخدام عدم أسباب عن اإلفصاح فيجب الربامج،
IAS28  ا يف املؤسسات الزميل  تقييم املسامهات يف الشركات الزميلةتها العادلة مة املدرجة يف البورصة جيب اإلفصاح عن قيإذا توفرت للمؤسسة أسعار معلنة ملسامها.  

IAS32 املالية ألدواتا  

 من جمموعة العادلة لكل القيمة عن معلومات عن تفصح أن املنشأة على جيب املعيار هلذا وفقًا والعرض، اإلفصاح
 سعرها فإن نشط سوق يف تداوهلا يتم ليةاملا األداة كانت إذا ما حالة ففي املالية، واملطلوبات املالية املوجودات جمموعات

 آخر سعر فإن والبيع، الشراء لعروض اجلارية األسعار توافر عدم حالة ويف .العادلة للقيمة املناسب األساس ميثل السوقي
 حدوث تاريخ بني االقتصادية الظروف يف كبري تغري حدوث عدم بشرط العادلة القيمة لقياس مناسبا أساسا متثل عملية

 املناسب فمن متقابلة، ومطلوبات مبوجودات باالحتفاظ املنشأة قيام حالة يف أما املالية، البيانات إعداد وتاريخ لعمليةا
  العادلة القيم الحتساب كأساس السوق أسعار متوسط استخدام

IAS36 القيمة القابلة للتحقق(لقيمة االستردادية لألصل ينص هذت املعيار على ضرورة اعتماد القيمة العادلة خاصة عند حساب ا  اضمحالل قيمة األصول (
  . أو قيمته االستخدامية أيهما أكرب تكاليف البيع ناقصقيمته العادلة (واليت تساوي 

IAS38 االستثمارات غري امللموسة  
 عند ولاألص إظهار يف العادلة القيمة اىل الوصول ألسس حتديدا ويتضمن امللموسة، غري باألصول خاص املعيار هذا

 سعر هو السعر هذا يكون ما وعادة العادلة للقيمة مقياس أفضل وهي نشط سوق يف املدرجة لألسعار املبدئي االعتراف
 العادلة بقيمته املقتىن األصل قياس فيتم أخر أصل مقابل ملموس غري أصل اقتناء مت اذا املعيار هلذا ووفقًا احلايل، العرض
  .األصول كتل لتقييم نشطة سوق توافر بشرط

IAS40 ا بعد تسجيلها األويل بالتكلفة بقيمتها العادلة عقارات التوظيف وتبعا معني بتاريخ ميكن للمؤسسة أن تقيم عقارات التوظيف اليت حتتفظ 
  آلخر وقت من األسواق أحوال لتغري

IAS41 د القوائم املالية بقيمتها العادلة بعد خصم مصاريف البيععند التسجيل األويل و عند إعدا ةتقييم األصول البيولوجي  ةاألصول البيولوجي  
IFRS1  تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير

  القيمة الظنية أو احملتملة = القيمة العادلة  املالية للمرة األوىل

IFRS2 دمات املستلمة  قيمة البضائع واخل= القيمة العادلة للدفعة املرتكزة على األسهم   الدفع  على أساس األسهم  

IFRS9 املشتقات واألدوات املالية الذي  
 IAS39عوض 

 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها عدم حال يف املضافة العادلة بالقيمة أويل بشكل املالية األصول قياس يتم  
 تقسم يتم فإنه، مالية فترة كل اية يف يتم الذي املالية لألدوات الالحق التقييم حالة يف أما العمليات، تكلفة أو اخلسارة
  :رئيسيني تصنيفني إىل  املالية األصول

  .اخلصم أو العالوة بعد الصافية القيمة وهي .املطفأة بالتكلفة تقاس أصول  -
 ويتم العادلة، بالقيمة ) والدين واملشتقات، امللكية، (املاليةاألدوات  باقي تقاس حيث العادلة، بالقيمة تقاس أصول -

  .السنوية واخلسائراألرباح  يف العادلة القيمة يف بالتغريات االعتراف
 العامة املسامهة عن الشركات الصادرة املالية القوائم معلومات ومالءمة موثوقية على العادلة القيمة حماسبة تطبيق أثرمجسل حسن النجار، : املصدر

  .2013،  3العدد  9، الة األردنية يف إدارة األعمال، الد املاليني واملديرين احلسابات قيقمد نظر وجهة من تطبيقية الفلسطينية دراسة
  

I.2. تغطي حماسبة القيمة العادلة املواضيع التالية :ملواضيع املقاسة بالقيمة العادلة أهم ا:  
مايل أو أداة حق ملكية ملؤسسة  هي عقود تؤدي إىل نشوء أصل مايل ملؤسسة ما و يف نفس الوقت نشوء التزام: املالية األدوات -أ 

  15.أخرى
  .املالية عند نشؤها بالتكلفة  األدواتتقيد  -
  16:املالية بعد نشؤها فان املعيار احملاسيب يصنف املوجودات املالية على النحو التايل األدواتألغراض قياس  -
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   :املوجودات املالية احملتفظ ا ألغراض املتاجرة:  اموعة األوىل
يف املدى القصري مـن   ك املوجودات املالية اليت تشتريها املؤسسة ويكون الغرض األساسي من اقتنائها هو حتقيق األرباح وهي تل

خالل التغري يف أسعارها، حيث يتم قياس وتقومي هذه املوجودات عند إعداد القوائم املالية بالقيمة العادلة ويتم االعتـراف باألربـاح   
  .ية التقومي يف قائمة الدخل يف الفترة اليت حتدث فيهاواخلسائر الناجتة من عمل

  :املوجودات املالية احملتفظ ا لتاريخ االستحقاق:  اموعة الثانية
ومتثل املوجودات املالية اليت يكون لدى املؤسسة النية أو القدرة على االحتفاظ ا لتاريخ استحقاقها وجيـب أن يـتم قياسـها    

  .فأة مطروحا منها أية خمصصات معدة ملقابلة االخنفاض يف قيمتهاوإظهارها بالتكلفة املط
  :القروض واملدينون الذين أنشأم املؤسسة:  اموعة الثالثة

ومتثل املوجودات املالية اليت تنشئها املؤسسة عن طريق تزويد املقترض باألموال أو تقدمي اخلدمات وبطريقـة مباشـرة، وجيـب    
  .نها أية خمصصات معدة ملقابلة االخنفاض يف قيمتهاقياسها بالتكلفة مطروحا م

  :للبيع ومتثل هذه املوجودات اليت ليست ) اجلاهزة(املوجودات املالية املتوفرة :  اموعة الرابعة
  ا للمتاجرة حمتفظ 
 ا لتاريخ االستحقاق حمتفظ. 
 قروض أو مدينون.  

يف أي وقت حتقق عائدا ا أو ترغب ببيعها عند احلاجة، وجيب  ؤسسةيعها املاملوجودات املالية اليت ميكن أن تب تلكواملقصود ا 
مي أن يتم قياسها وتقوميها بالقيمة العادلة مطروحا منها أية خمصصات معدة لقاء تدين قيمتها، والربح أو اخلسارة الناجتة من عملية التقو

و يف بند منفصل ضمن حقوق امللكية حتت مسمى أرباح أو خسائر غـري  يتم االعتراف ا أما يف قائمة الدخل للفترة اليت حدثت ا أ
  .حمققة

أو املستأجر مبوجب ( املالك أو كالمها حمتفظ ا من قبل)أو جزء من مبىن (هي أراضي أو مباين  17:االستثمارات العقارية - ب 
لرأمسالية الناجتة عن ارتفاع قيمة العقار إما من عملية تأجري العقار للغري أو من األرباح ا إيرادلتحقيق ) عقد إجيار متويلي

 .الرأمسالية 
يف حالة اختيار املؤسسة منوذج القيمة العادلة لتقييم االستثمارات العقارية يتوجب عليها حتديد القيمة العادلة للعقار مسـتخدمة  

  :التالية األسساملعايري و
على املؤسسة التأكد من أن القيمة  13إلبالغ املايل الدويل رقم عند قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مبوجب معيار ا -

اليت يستخدمها املتعاملني بالسوق عند تسعري  األخرىحالية، و االفتراضات  إجيارالعادلة تعكس القيمة االجيارية لعقود 
 .االستثمارات العقارية يف ظل ظروف السوق احلالية 

عدم تقييم مكونات العقار بشكل منفصل، فعلي سبيل املثال ال تقييم املصاعد  عند حتديد القيمة العادلة للعقار يتوجب -
 .منه بشكل مستقل، بل يقيم البناء كوحدة واحدة أساسيااملوجودة يف البناء و اليت تعترب جزء 

 .تعكس القيمة العادلة للعقار وضع السوق احلقيقي والظروف السائدة بتاريخ امليزانية  أن -
لالسـتثمارات العقاريـة    األويلذج  القيمة العادلة لتقييم االستثمارات العقارية يتم يف الفترات التالية للقياس عند استخدام منو

و تعترب هذه املـرة  . االعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للعقار يف بيان دخل الفترة اليت حدث فيها التغري
 .غري املالية كأرباح تظهر يف قائمة الدخل األصوليري احملاسبة الدولية باالعتراف بالتغري يف قيمة اليت تسمح معا األوىل
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 18:احملاصيل الزراعية واملوجودات البيولوجية -ج 
تظهر بالقيمة العادلة بعد ترتيل مصاريف البيع ويؤخذ التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل شريطة تقدير القيمـة العادلـة     -

  .شكل يعتمد عليهب
صايف التدفقات النقدية  أساسفحص ملدى كفاية االلتزامات الناشئة عن العقود التأمينية على  إجراءيتم  :التزامات عقود التأمني -د 

 .املستقبلية املخصومة وأخذ أي عجز قد حيدث يف بيان الدخل
II-:املعاجلات األساسية اليت تترتب عن تطبيق القيمة العادلة  

أهم املعاجلات اليت تقترحها معايري احملاسبة الدولية فيما يتعلق بتطبيق القيمة العادلة، وذلك مـن خـالل    نتطرق إىل سنحاول أن
بانتظام كاف لكي ال تبتعد القيمة احملاسـبية   إجراؤهاالتقييم اليت تكتسي طابع الدورية حيث يتم  إعادةاحلديث عن خسائر القيمة مث 

   الصافية عن القيمة العادلة
II.1. خسارة القيمة هي  تقدير للنقص الذي ميكن أن تتعرض له أصول و موجودات املؤسسـة مـن   : معاجلة خسائر القيمة

  .مبلغها القابل لالسترداد أقل من قيمتها احملاسبية الصافية جيعلجراء أحداث خارجية أو داخلية مبا 
مة األكرب من بني قيمته االستعمالية من جهة  و قيمته العادلة بعد و ميكن تعريف القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما بأا القي -

  19:خصم  أعباء البيع منها ، أي أا متثل املبلغ األعلى و األقصى الذي يرجى احلصول عليه من األصل 
 اية فترة االستعمال سواء باستعماله إىل 
 أو بالتنازل عنه بعد طرح أعباء البيع  
ة أو قيمة املنفعة ألصل ما، القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من استعماله و من بيعه بعـد  القيمة االستعمالي ومتثل

  .املدة املتوقعة الستعماله
ال حتتـاج  . ونالحظ هنا أنه جيب ختفيض قيمة األصل فقط إذا كانت قيمته القابلة لالسترداد أقل من قيمته احملاسبية الصـافية  

إىل حساب القيمة القابلة لالسترداد يف اية كل دورة ، بل يكفي أن تقوم باختبار اخنفاض القيمة إن وجـدت   بذلكقيام املؤسسة لل
  . مؤشرات تدعوا إىل االعتقاد  بفقد األصول لقيمتها 

نولـوجي و  و قد تكون هذه املؤشرات خارجية ،مثل اخنفاض قيمة األصل يف السوق أو حدوث تغيريات مهمة يف احملـيط التك 
التجاري و القانوين للمؤسسة أو ارتفاع كبري يف معدالت الفائدة أو جتاوز صايف املركز املايل ملؤسسة مسـعرة يف البورصـة لقيمـة    
رمسلتها املالية فيها، كما قد تكون هذه املؤشرات داخلية ، مثل تعرض األصول للعطب و التقادم أو حـدوث تغـريات معتـربة يف    

أو تراجع مستوى جناعتها االقتصادية مقارنة بالتقديرات ، و من مث إذا أدى اختبار االخنفاض إىل  املستقبلياحلايل أو مستوى استعماهلا 
حساب قيمة قابلة لالسترداد لألصل أقل من قيمته احملاسبية تسجل خسارة القيمة و تطرح من قيمـة األصـل كمـا تطـرح منـه      

ت مدة االستعمال غري احملدود مثل احملل أو األصول غري اجلاهزة بعد لالستعمال مثل األصول بالنسبة  لألصول املعنوية ذا. االهتالكات
يف طور التطور، يعترب القيام باختبار االخنفاض يف هذه احلالة إجباريا، و البد أن يتم آليا يف اية كل سنة سواء وجـدت مؤشـرات   

  20.اخنفاض أو ال
القيمة العادلة صـعبا        سترداد يطرح كثريا من املشاكل التقنية اليت جتعل تطبيق مفهوم من الواضح أن حتديد القيمة القابلة لال

و لكن هناك بعض األصول ليس هلا أسواق مما جيعل معرفة القيمة . إال يف البيئات املتطورة املتميزة بوجود أسواق فعالة و ذات شفافية
  .السوقية هلذه األصول أمراً صعبا

ملشكلة اخنفاض القيمة دون احلديث عن صعوبة إضافية تطرحها األصول اليت تشكل جزءا من كل متكامـل   وال ميكن التعرض
بل تساهم يف عملية إنتاج السلع و اخلدمات مـع غريهـا مـن    . حبيث أا ال تولد تدفقات نقدية حمددة ميكن ختصيصها هلا وحدها
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و املثال الذي ميكن تقدميه لذلك هو املنجم الذي يستعمل سكة حديد . كاألصول مبا ميكن من احلصول على التدفقات النقدية من ذل
قادرة على توليد تدفقات نقدية بصفة مستقلة و تصبح قيمة التنازل عنها بذلك مساوية لصفر و قيمتها االستعمالية غـري   غريفيجعلها 

هو ربط هذا النوع من األصول بأقرب جمموعـة أصـول    قابلة للتحديد بصفة مستقلة عن قيمة املنجم ، و احلل املقترح يف هذه احلالة
  .21.تولد تدفقات نقدية مستقلة، وهو ما يعين يف املثال السابق ربط سكة احلديد باملنجم لتحديد القيمة االستعمالية لكليهما

II.2 .ا بتكلفتها األصلي التثبيتاتإن إعادة تقييم : إعادة التقييم عمليةـا   اليت مت تقييمها لدى حياز ة هي معاجلة مـرخص
  .حسب معايري احملاسبة الدولية 

يف قياس األصول بالقيمة العادلة حمل القيمة احملاسبية الصافية ، و ميكن حتديد القيمة العادلـة بالنسـبة    التقييمتتمثل عملية إعادة 
انطالقا من معرفتهم به و بقيمته السوقية ، و  لألصول اليت هلا سوق فاعل عن طريق تقييم اخلربة الذي يعطيه خرباء التقييم هلذا األصل

هو احلال بالنسبة لألراضي و املباين ، أما بالنسبة لألصول اخلاصة اليت ال تكون موضوع صفقات منتظمة يف أسواق فاعلة فإن قيمتـها  
عليه فإن القيمة املعاد تقيمها  تتحدد على أساس تكلفة اإلحالل أو على أساس مردودية األصل انطالقا من معطيات استعماله احلايل، و

  .تدل إذن على القيمة العادلة لألصل أي قيمته السوقية أو االستبدالية
املشكلة له يعاد تقييمها، و تشكل القيمة املعاد تقديرها قاعـدة   األجزاءالثابتة مثال فإن كل  األصولمن  عنصرفعند إعادة تقييم 

بالقيمة العادلة قد يزيد من صعوبات إدارة الضرائب يف التأكد من صحة هذا التقيـيم   كما أن تقييم بعض األصول. جديدة لالهتالك
أو عند احملاسبة عن الفوائض اخلاصة بالتنازل . على اعتبار أن القواعد اجلبائية تعتمد يف ذلك أساسا على التكلفة التارخيية يف االهتالك

  22.عن األصول الثابتة
III - لقياس القيمة العادلة حسب املعيار  أساليب التقييم املستخدمةIFRS13  

 من بدال وااللتزامات قياس األصول يف العادلة القيمة أسلوب بتبين الدولية احملاسبة معايري لس احلديث التوجه املعيار هذا جيسد
 واحد إطار وحتديد العادلة، ةللقيم ومفصل واضح تعريف إعطاء إىل املعيار هذا هدفكثرية؛ و سلبيات أظهرت اليت التارخيية التكلفة
  .العادلة القيمة مبقياس املتعلقة اإلفصاح متطلبات حتديد إىل يهدف كما .العادلة لقياس القيمة للمعايري

III.1. الـذي  من املعايري احلديثة و) 13( املايل الدويل رقم اإلبالغيعترب معيار : تقدمي معيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث عشر
عن قياس القيمة العادلة ، و تزداد أمهية هذا املعيار مع التوجه املتزايد حنو  اإلفصاحو االلتزامات و  لألصولياس القيمة العادلة يتناول ق

و قد كانت معايري اإلبالغ املايل الدولية قبل صدور هذا املعيار حتتوي على متطلبات متباينـة  . مفهوم القيمة العادلة و بشكل مستمر
عدم االتساق يف املمارسات املتعلقة بقياس القيمة العادلـة و   إىل أدىعنها، مما  اإلفصاحة العادلة لألصول و االلتزامات و لقياس القيم

و جاء املعيار كمشروع مشترك بـني جملـس   . ختفيض قابلية املعلومات الواردة يف التقارير املالية للمقارنة إىل يؤديعنها مما  اإلفصاح
عن املعلومـات   اإلفصاحلتطوير متطلبات عامة لقياس القيمة العادلة و  األمريكيدولية و جملس معايري احملاسبة املالية معايري احملاسبة ال

  1/1/2013.23و يبدأ سريان مفعول هذا املعيار اعتبارا من .املتعلقة بقياس القيمة العادلة 
  :هو ما يلي) 13(إن اهلدف من معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم : هدف املعيار -أ
 .تعريف القيمة العادلة  -
 .حتديد إطار مفاهيمي واحد للمعايري الدولية لقياس القيمة العادلة  -
 .حتديد متطلبات اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة  -

ة العادلـة أو  عندما تتطلب أو تسمح معايري اإلبالغ املايل الدولية األخرى بقياس القيم املعياريتم تطبيق هذا :  نطاق املعيار -ب
  .واليت تقاس بالقيمة العادلة  أساسياإلفصاح عن قياس القيمة العادلة، لألصول و االلتزامات املالية بشكل 
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  :وال ينطبق هذا املعيار على قياس القيمة العادلة و اإلفصاح عنها ملا يلي
 IFRS2و اليت تقع ضمن نطاق  األسهمعمليات املدفوعات على أساس  -
  IAS17معيارجيار و اليت ختضع لنطاق عمليات عقود اال -
أو  IAS2" املخزون" املقاييس اليت تشابه القيمة العادلة لكنها ليست بقيمة عادلة ،مثل صايف القيمة القابلة للتحقق ضمن معيار -

 "االخنفاض يف قيمة املوجودات" IAS36القيمة من االستخدام اليت تقع ضمن نطاق معيار 
، كما ال تنطبق متطلبات "منافع العاملني" IAS19الواردة يف هذا املعيار ال تنطبق على معيار رقم كما أن متطلبات اإلفصاح  -

 IAS26 اإلفصاح على خطط منافع التقاعد املقاسة بالقيمة العادلة مبوجب معيار
اد تساوي القيمة العادلة ال تنطبق متطلبات اإلفصاح الواردة ذا املعيار على األصول اليت تكون هلا القيمة القابلة لالسترد -

  "االخنفاض يف قيمة املوجودات" IAS36مطروحا منها تكاليف التخلص من األصل مبوجب معيار احملاسبة 
III.2. اهلدف من استخدام تقنيات التقييم هو حتديد السعر الذي تتم به صفقة بيع أصل أو حتويل خصم بـني  : تقنيات التقييم

  24:و يف ظل ظروف السوق احلالية ،و هناك ثالث طرق تقييم مستخدمة على نطاق واسع هي لقياسااملشاركني يف السوق يف تاريخ 
وفق هذه الطريقة تستخدم األسعار اليت يقدمها السوق باإلضافة إىل املعلومات ذات الصلة عن الصفقات اليت  :طريقة السوق -

 تنطوي على أصول أو خصوم مطابقة أو مشاة
 )يشار إليها بتكلفة اإلحالل اجلارية (املبالغ املطلوب حاليا لتعويض اخلدمات اليت يقدمها األصل و تعكس  :طريقة التكلفة -
وفق هذه الطريقة حتول املبالغ املستقبلية املتمثلة يف املداخيل أو التدفقات النقدية املستقبلية الداخلة  و اخلارجة إىل  :طريقة الدخل -

 .العادلة وفق هذه الطريقة تعكس توقعات السوق احلالية للمبالغ املستقبلية ،القيمة) مستحدث(مبلغ حايل واحد خمصوم
تستخدم املؤسسة طريقة تقييم واحدة كما ميكنها أن تستخدم عدة طرق تقييم بالتزامن، و تطبق طريقـة التقيـيم املسـتخدمة    

ي أن يكون مربرا بنتائج قياس أكثـر متثـيال للقيمـة    باستمرار و ثبات و أي تغيري يف طريقة التقييم املتبعة أو يف طريقة تطبيقها ينبغ
  .العادلة 

III .3 .عند استخدام تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة ختتار املؤسسة املعطيات اليت تتالءم مـع  : مدخالت تقنيات التقييم
م مماثل ، ويصنف معيـار إعـداد   خصائص األصل أو اخلصم و اليت يعتمد عليها املشاركون يف السوق عند الدخول يف أصل أو خص

  25:التقارير املالية الثالث عشر مدخالت تقنيات التقييم إىل ثالثة مستويات
  تعطى األولية للمعطيات اليت تقدمها األسواق النشطة ممثلة يف األسعار املعلنة لألصول و اخلصوم املطابقة :  املستوى األول -
غري األسعار املعلنة لألصول و اخلصوم املطابقة ويتضمن األسعار املعلنة ألصول و يتمثل يف املدخالت األخرى  :املستوى  الثاين -

خصوم مماثلة يف أسواق نشطة ،و األسعار املعلنة لألصول و اخلصوم املطابقة أو املماثلة يف أسواق غري نشطة باإلضافة إىل 
 مدخالت أخرى كمعطيات السوق حول األصول و اخلصوم حمل التقييم

يتمثل يف املعطيات غري املالحظة حول األصل أو اخلصم ، و تستخدم عندما ال تتوفر املعطيات املالحظة ، كما : لثالثاملستوى ا -
ينبغي أن تعكس املدخالت من املستوى الثالث االفتراضات اليت يضعها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل أو اخلصم مبا 

غري املالحظة هي مدخالت تستخدم عندما ال تتوفر معطيات عن السوق، و يتم  واملدخالت. فيها االفتراضات حول املخاطر
 .تطويرها باالعتماد على أفضل املعلومات املتاحة حول افتراضات املشاركني يف السوق عند تسعري األصل أو اخلصم
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IV-   القياس بالقيمة العادلة وفق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية)IFRS13  (  
و  األصـول إطار تصوري للقياس بالقيمة العادلة، فلقـد تنـاول قيـاس     IFRS13يعترب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

  .االلتزامات و كذا أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة
IV.1. ا اقت: القيمة العادلة عند االعتراف األويل سعر (ناء األصل أو حتمل اخلصم قد ختتلف القيمة العادلة عن القيمة اليت مت

،و من أجل حتديد ما إذا كان هناك اختالف بني القيمتني تعتمد املؤسسة على عوامل مرتبطة بالصفقة و األصل أو اخلصم ، ) الصفقة
  :و هذه بعض احلاالت اليت ميكن أن خيتلف فيها سعر الصفقة عن القيمة العادلة عند االعتراف األويل

 .ني أطراف ذات عالقة خاصةإذا كانت الصفقة ب -
 إذا متت الصفقة حتت اإلكراه ألحد الطرفني أو كان البائع مكرها لقبول السعر -
 السوق الذي تتم فيه الصفقة خيتلف عن السوق الرئيسي -

ف إذا ثبت أن سعر الصفقة خيتلف عن القيمة العادلة لألصل أو اخلصم تعترف املؤسسة بالربح أو اخلسارة الناجتة عن االخـتال 
  ضمن حساب النتيجة

IV.2. القياس العادلة لألصول غري املالية  
يعرف األصل وفق اإلطار التصوري لس معايري احملاسبة الدولية على أنه موارد خاضعة لسيطرة املؤسسة نتيجة أحداث  -أ 

 .ماضية و يتوقع أن تتدفق منافعها االقتصادية املستقبلية على املؤسسة
ة املستقبلية املتضمنة يف األصل يف إمكانية املسامهة بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتقيق تدفقات نقديـة و  تتمثل املنافع االقتصادي
كمـا  . وميكن أن تكون كذلك ملشاركتها يف العملية اإلنتاجية كجزء من النشاطات التشغيلية للمؤسسة. ما يف حكمها إىل املؤسسة

أو ما يف حكمها أو القدرة على ختفيض التدفقات النقدية اخلارجة، مثلما تؤدي طريقة  ميكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إىل نقدية
تصنيع بديلة إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج تستخدم املؤسسة أصوهلا عادة إلنتاج سلعاً أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات 

ات و احلاجات فأن العمالء مستعدون للدفع مقابل ذلك و عليـه  العمالء، و ألن هذه السلع و اخلدمات قادرة على إشباع هذه الرغب
  .فهم يسامهون يف التدفقات النقدية للمؤسسة

ميكن للمنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة يف األصول أن تتدفق على املؤسسة بعدة طرق، فعلى سبيل املثـال ميكـن لألصـل    
  26:أن 

 أو خدمات تباع من قبل املؤسسة  يستخدم مبفرده أو مع أصول أخري إلنتاج سلع -
 يستبدل مع أصول أخري -
 يستخدم لسداد التزام -
  يوزع على أصحاب املؤسسة -

حتديد القيمة العادلة لألصول غري املالية يأخذ يف احلسبان قدرة املشاركني يف السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل  - ب 
املقصود هنا بأعلى و .  السوق و الذي يستخدمه بنفس الشكل أعلى و أفضل استخدام لألصول و بيعه إىل مشارك آخر يف

  27:أفضل استخدام ألصل غري مايل أن 
االستخدام الفعلي لألصل و يأخذ بعني االعتبار اخلصائص املادية لألصل اليت  يأخذها املتعاملني بالسوق بعني االعتبار  إمكانيات -

 .عند تسعري األصل، مثل موقع وحجم املباين
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قيود قانونية على استخدام األصل سيأخذها املتعاملني  أيبعني االعتبار  األخذيص القانوين لالستخدام متاح، و يتم و الترخ -
 .بالسوق باالعتبار عند تسعري األصل، حيث ختتلف التشريعات باختالف املناطق

 إمكانياتان استخدام األصل الذي تتوفر به ك إذابعني االعتبار فيها  األخذاجلدوى املالية من استخدام األصل متوفرة، حيث يتم  -
) باالعتبار تكاليف حتويل األصل ليصبح جاهز لالستخدام األخذمع (االستخدام الفعلي و القانوين سيولد دخل او تدفقات نقدية 

 .لتوليد العائد على االستثمار يف ذلك األصل املوضوع يف االستخدام احملدد له
اءا على النقاط الثالثة السابقة و من خالل منظور املشاركني يف السوق لألصـل حـىت و إن   يتحدد أعلى و أفضل استخدام بن

كانت املؤسسة تعتزم استخدام خمتلف له ، و مع ذلك يعترب أن االستخدام احلايل لألصل من طرف املؤسسة هـو أعلـى و أفضـل    
استخدام خمتلف لألصل من طرف املشاركني يف السوق  استخدام إال إذا كانت هناك عوامل يف السوق أو عوامل أخرى تشري إىل أن

  .قد يؤدي لتعظيم قيمة األصل
IV.3. القيمة العادلة لألصول املالية واخلصوم املالية  

عرف اإلطار التصوري للمحاسبة اخلصوم أا التزامات حالية على املؤسسة نتجت عن أحداث ماضية، و يتوقع أن يترتب على  -أ 
جة من موارد املؤسسة تنطوي على منافع اقتصادية، و يعترب حتمل املؤسسة اللتزام قائم أحد اخلواص الوفاء ا تدفقات خار

الرئيسية ألي عنصر من عناصر املطلوبات، و االلتزام هو واجب أو مسؤولية ألداء أو القيام بعمل ما، و ميكن أن تكون 
شريعي كما هو احلال مع املبالغ املستحقة مقابل سلع أو خدمات مت االلتزامات واجبة األداء قانونا نتيجة لعقد ملزم أو كمطلب ت

  .28استالمها
إذا كانت املؤسسة حتوز جمموعة أصول و خصوم مالية معرضة ملخاطر االئتمان ، و إذا كانت املؤسسة تسري هذه اموعة  - ب 

قياس القيمة العادلة للمجموعة على أساس  على أساس صايف قيمتها بالنظر إىل بالنظر إىل املخاطر املعرضة هلا، ميكن للمؤسسة
 .السعر الذي ميكن استالمه لبيع األصل أو دفعه لتحويل االلتزام يف ظل املخاطر احملددة

IV.4.  القيمة العادلة للخصوم وأدوات حقوق امللكية  
االلتزامات و متثل حقوق  حقوق امللكية هي عبارة عن مصاحل أصحاب املشروع يف املنشأة واليت تتمثل يف زيادة األصول عن -أ 

امللكية الباقي من األصول بعد استعاد االلتزامات،وتؤدي االيرادات إىل زيادة هذه احلقوق وال يعترب مبثابة إيرادات إال ما يزيد عن 
  29.املالك يف أعمال املؤسسة رأس املال الذي استثمره

امللكية سوف يتم حتويله إىل  ضية أن اخلصم أو حقيرتكز قياس القيمة العادلة للخصوم وأدوات حقوق امللكية على فر - ب 
املشارك يف السوق يف تاريخ القياس، على أن يبقى اخلصم مستحقا والتحويل مطلوب للوفاء بااللتزام فاخلصم ال يتم تسديده 

حلقوق ا وىكما أن أداة حق امللكية تبقي مستحقة وأن التحويل يكون على مست. باملقابل وال يتم إطفاؤه بتاريخ القياس
  .وااللتزامات املرتبطة ا فحق امللكية يف هذه احلالة ال يتم إلغاؤه أو إطفاؤه بتاريخ القياس

يف حالة ما مل يتوفر سعر معروض لتحويل خصم أو أداة حق ملكية مماثلة أو مشاة للخصم أو أداة حق امللكية حمل التقيـيم ،و  
ظ ا من طرف آخر كأصل، تقوم املؤسسة بقياس القيمة العادلة للعناصر حمل تقييم من كان هناك خصم أو أداة حق ملكية مماثلة حمتف

خالل منظور املشاركني يف السوق و الذين حيتفظون بالعناصر املماثلة كأصل  أما إذا مل تتوفر جهة حتتفظ بعناصر مماثلـة كأصـول   
  فتعتمد املؤسسة يف حتديد القيمة العادلة على تقنيات التقييم 
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تعترب القيمة العادلة أساس تسجيل املعامالت كبديل للتكلفة التارخيية، وبصفة عامة تكلفة األصل متثل قيمته عند اقتنائه والقيمـة  
العادلة متثل قيمة األصل عند إقفال احلسابات بالرجوع إىل سعر السوق أو القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية لألصل، فحسب 

  .منوذج القيمة العادلة جيب على املؤسسات إعادة تقييم استثماراا يف كل عام
بعد أن قمنا بعرض ماهية القيمة العادلة وجدنا أن هناك آراء معارضة و أخرى مؤيدة لتطبيق القيمة العادلة وكل رأى مبىن على 

املايل للمؤسسة بصدق، وأراء معارضة تـرى أن القيمـة    أسس موضوعية فاآلراء املؤيدة ترى يف القيمة العادلة مرآة عاكسة للمركز
 .العادلة معقدة و صعبة التطبيق لذا جيب عدم التوسع يف استخدامها حماسبيا

تقتضي بعض املعايري الدولية أو تسمح للمؤسسات  بقياس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات أو حقوق امللكية اخلاصة ـا و  
نت هذه املعايري إرشادات حمدودة حول كيفية قياس القيمة العادلة يف حني تضمنت معايري أخرى إرشـادات  اإلفصاح عنها، كما تضم

ملعاجلة هذا املشكل وتوحيد قياس القيمة العادلة ضـمن كافـة    IFRS13 املعيارشاملة ولكنها مل تكن متناسقة على الدوام، لذا جاء 
  .املعايري

  :نتائج البحث
 .قيمة العادلة إىل إظهار احلسابات بقيمة أقرب ما ميكن إىل الواقعدف عملية القياس بال -
يتطلب حتديد القيم العادلة توفر أربع شروط أساسية وهي؛ ضرورة وجود سوق نشطة ، توفر كوادر مؤهلة ، توفر قوانني  -

 .ضغوطوتشريعات تنظم وتضبط أخالقيات العمل ، ضرورة أن يتم التبادل بني الطرفني يف حرية تامة دون 
من بني أهم األسباب اليت جعلت اهليئات الدولية و احمللية تعتمد القيمة العادلة كبديل للتكلفة التارخيية؛ هي حتمية إظهار القوائم  -

تساعد القيمة العادلة على القياس الكفء  املالية بالقيمة احلقيقية العادلة اليت تعكس حقيقة الوضع املايل واالقتصادي للمؤسسة، 
 .ر األسهم والسندات، كما تساهم يف تعزيز احلوكمةألسعا

تطبق القيمة العادلة يف املؤسسات املتطورة اليت هلا قدرة كبري على حتديد التكاليف وخمتلف املعامالت بدقة عالية، وخاصة  -
 .املؤسسات اليت تطبق نظام اجلودة الشاملة

تصاديات العامل الثالث اليت تفتقر ملؤسسات اقتصادية قوية قادرة من الصعب تطبيق القيمة العادلة يف اقتصاديات ضعيفة مثل اق -
 .على املنافسة

 . رغم امليزات الكثرية واملتعددة اليت ختتص ا القيمة العادلة إال أن ا بعض العيوب اليت حتد من وظيفتها -
 .يرتبط مبدأ القيمة العادلة أكثر بنظام احلوكمة -
 .واليت تعرب جمتمعة عن مفهوم القيمة العادلة) IAS/IFRS(عدة معايري للمحاسبة الدولية سواء  لقد مت اإلشارة للقيمة العادلة يف -
 IFRS13 املعيارولكنها مل تكن متناسقة على الدوام، لذا جاء  حول القيمة العادلة إرشادات شاملة احملاسبيةعايري املتضمنت  -

  .ة املعايريملعاجلة هذا املشكل وتوحيد قياس القيمة العادلة ضمن كاف
  .أو مقياس يعكس بصدق القيمة العادلة وحيدد طرق القياس احمدد للقيمة العادلة اآلن ال يوجد مفهوم  حلد -

  :توصيات البحث
 .لتطبيق القيمة العادلة بشكل فعال جيب توفري األطر القانونية والتشريعية اليت تنظم العمل احملاسيب وحىت التجاري -
 . تطبيق هذا املبدأ القيام بإصالحات حماسبية واقتصادية جدية للزيادة من فاعلية القياس بالقيمة العادلةجيب على الدول الراغبة يف -
جيب على اهليئات الدولية املعنية باحملاسبة العمل على التحديد اجليد ملفهوم القيمة العادلة مع ضرورة حتديد طرق وأساليب القياس  -

  .ا
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Fair value accounting and the causes of the global Financial crisis 

 
)*(&)**(&)***( 

 
  

 

 الموجـه  االتهـام  صحة مدى وفحص العالمية، المالية األزمة ثياتحي على االطالع إلى الدراسة هذه هدفت 
 اإلجـراءات  جميـع  على كذلك واالطالع حدوثها، الرئيسي وراء السبب بأنها العادلة القيمةالمحاسبة الخاصة ب لمعايير

وقـد تـم   .الخصوص ذابه األمريكية المالية المحاسبة ومعايير الدولية المحاسبة معايير مجلسي قبل من المتخذة والتدابير
التوصل إلى جملة من النتائج أبرازها انه ال عالقة لمحاسبة القيمة العادلة باألزمة المالية العالمية وال تعتبر سببا فيهـا  

مما دفع بالكثير باالتفاق علـى أن   للتقارير المالية هو تلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات الرئيسيالهدف أن  و
، كما خرجت الدراسة بـبعض التوصـيات مـن    تعزز من الشفافية وتوفر معلومات مالية مفيدةالعادلة  محاسبة القيمة
 أهم الموثوقية تعد مشكلة حيث العادلة القيمة لقياس ومحددة واضحة استرشادية قواعد توفير على العمل أهمها ضرورة

   .العادلة القيمة تطبيق صعوبات
    

 ة العادلة، قياس القيمة العادلة، المعايير المحاسبية الدولية، معيار القيمـة العادلـة،   محاسبة القيم
 .األزمة المالية العالمية، أسباب األزمة المالية

Abstract : The study aimed to explore the merits of theglobal financial crisis, and to examine the 
claim of blaming fair value accounting standards wich concerne the value accounting that is the 
main reason why they occur, and view as well as on all actions and measures takenby IASB, and 
FASB in this regard.It has been reached among the most important results that there is no effect 
ofthe fair value accounting on the global financial crisis and The main objective of financial 
reporting is to satisfy the investors needs by informations, prompting the most to agree that the fair 
value accounting enhances transparency and provides by useful financial informations, and among 
the most important recommandations noted is the importance to have a clear and specific pilot rules 
to measure the fair value when the reliability problem is the main difficulty in fair value practice. 

 
 
Keywords : Fair value accounting, fair value measuring, international accounting criterions, fair 
value criterion,  the global financial crisis, financial crisis reasons, 

 
 

 ،وبدأت التساؤالت أمرهمإليها بشكل جعل اجلميع يف حريه من  مالية كبرية وبدأ الكل ينظر أزمةاألخرية  اآلونة يف ملشهد العا
إىل غريها مـن هـذه   ؟  وما هو احلل ؟ وما هو دور جهات تشريع املعايري احملاسبية؟  منها كيف حدثت األزمة ؟ ومن املسئول عنها

القطاع املايل بل إنه هدد أحد أهم عناصر هـذا   ىومل يقتصر أثرها علعاملية  أزمة ماليةوامل إىل وجود العمجلة من ت وقد أداألسئلة 
   .الثقة القطاع وهو

يف حني  العاملية بأا تعد من أهم أسباب نشوء هذه األزمة العادلة بالقيمة اخلاصة احملاسبةاام معايري  ىعل وقد ثار اجلدل مؤخرا 
آخرون للدفاع ودفع اجلميع للعمل على تبين استخدام حماسبة القيمة العادلة وأا ليست سببا يف األزمة بل جاءت لتسـاهم يف  وقف 

ـ  اط  توفري املعلومات املالئمة لترشيد عملية اختاذ القرارات سواء لإلدارة مبستوياا املختلفة أو لألطراف األخرى ذات العالقة أو االرتب
  .يعين االرتقاء باحملتوى اإلعالمي للتقارير املالية وزيادة جودة املعلومات احملاسبيةباملؤسسة مما 

  

___________________________________________________________ 
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 ا املسئولة عن واجهت معايري احملاسبة بشكل عام ومعايري حماسبة القيمة العادلة بشكل خاص نقدا الذعا  :مشكلة الدراسةبأ
 القيمةالتالعب احملاسيب يف افتراضات  إمكانية أو املاليةيف قياس وتقييم العقارات واألدوات  الفشلسواء من ناحية  األزمةحدوث 

، إذ صرح ذلك علنا الكثري من رؤساء إدارات بنوك والشركات العمالقة والعديد من  بةاحملاس التعقيدات يف معايريأو  العادلة
اهليئات ذات العالقة بتنظيم قطاع األعمال واملهن ذات العالقة ومطالبني بوقف تطبيق القيمة العادلة، هلذا ممكن طرح مشكلة 

  :الدراسة من خالل السؤالني اآلتيني
 دلة دورا يف نشوء األزمة املالية العاملية ؟هل ملعايري حماسبة القيمة العا  
  جهات تشريع معايري احملاسبة الدولية ؟ما اثر األزمة املالية العاملية على  

  على الفرضيتني التاليتني الدراسةتعتمد  :فرضيات الدراسة:  
  .العاملية املالية األزمة إحداث يف مهم دورا وال أثر العادلة القيمة حملاسبة ليس -1
  .جهات تشريع معايري احملاسبة الدوليةثرت األزمة املالية العاملية وبشكل اجيايب على أ -2
 حصلت حيث تعد من أسوء األزمات اليت متر بالعامل منذ عدة عقود، و  اليت األزمة أمهية من البحث أمهية تتضح :أمهية الدراسة

 إليها املوجه األسباب احد البحث يتناول هذا أن حيثو األزمة، هذه ولدت عديدة أسباب هناك يكون قد انه مالحظ هو مما
 كانت البعض يتفهمها كما هي العادلة القيمة حماسبة هل " يطرح الذي يالرئيس السؤال الواضح من خالل االام و إصبع

  . جابة على هذا السؤال؟ وبتايل تكمل أمهية الدراسة باإل" الكاشف هلا كانت أا أم العاملية املالية األزمة حلدوث الرئيس السبب
 الدراسة  أهداف:  

  .اإلحاطة مبفهوم األزمة املالية العاملية ونشأا وأيضا إىل مسببات تلك األزمة  -
  .و أساليب التقييم العادلة القيمةالتعرف على مفهوم   -
 .القيمة العادلة يف األزمة املالية العاملية حماسبةاستعراض دور   -
 )IASB( الدوليـة  معـايري احملاسـبة   جملس قبل من األزمة تلك تداعيات بسبب املتخذة والتدابري اتاإلجراء مجيع عرض  -
  .)FASB( األمريكية املالية احملاسبة معايري وجملس
 على البيانات الالزمة هلذا البحث بالرجوع إيل الكتب والرسائل اجلامعية والبحوث العلمية  احلصوللقد مت  :منهجية الدراسة

رير واملقاالت يف الصحف واالت وذلك من اجل بناء اإلطار النظري للبحث وحتقيق أهدافه، مع حتليل ويف هلذه املقاالت والتقا
  .الدراسات يف ما خيص موضوع هذا البحث

 اواضحة، ارتأين بصورة املطروحة اإلشكالية عن ولإلجابة الدراسة أهداف وحتقيق املوضوع جبوانب  لإلحاطة :لدراسةهيكل ا 
: احملور الثاينمث تطرقنا يف  األزمة املالية العاملية نشأا وأسباا: احملور األولإىل ثالثة حماور حيث تناولنا يف  هذه الدراسة تقسيم

  .تداعيات حماسبة القيمة العادلة على األزمة املالية العاملية: احملور الثالثويف األخري  حماسبة القيمة العادلة و أساليب التقييم
 الدراسات السابقة:  

 ام يف األزمة املالية العاملية": بعنوان ) 2013( غسان  دراسةهدفت هذه ، "حماسبة القيمة العادلة بني الرباءة واال
الدراسة إىل االطالع على حيثيات وأسباب األزمة املالية العاملية، ومعرفة مدى صحة االام املوجه حملاسبة القيمة العادلة بأا 

الرئيسي وراء حدوثها واالطالع أيضا على مجيع اإلجراءات والتدابري اليت اختذها كل من جملس معايري احملاسبة  السبب
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وقد مت استخدام املنهج الوصفي والذي تناول الباحث من خالله أراء اخلرباء . احملاسبة األمريكية ذا الشأن ومعايريالدولية 
  .حول األزمة من منطق علمي

أن هذه األزمة هلا أمهية كبرية حيث متيزت ا من حيث الكـم والنـوع،   : لدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزهاا توصلتوقد 
ومشل تأثريها مجيع القطاعات االقتصادية وذلك من منطق تأثر املصارف ا واليت تعد وسيطا جلميع القطاعات، كما مت التوصل أيضا 

الواليـات  ( دلة بالتسبب باألزمة، وان التفرد السياسي واالقتصادي من قبل قطب وحيد يف العامل إىل انه ال عالقة حملاسبة القيمة العا
  . هو السبب احلقيقي لالزمة) املتحدة األمريكية 

  ،وتوصلت  ".العاملية املالية العادلة واألزمة القيمة معايري بني املتبادلة العالقة": بعنوان ) 2009(  وآخروندراسة مطر
  :أمههالعدد من النتائج كان الدراسة 

 وسـيطا  تعد واليت ا البنوك تأثر منطلق من القطاعات على مجيع أثرت وأا والنوعية، الكم حيث من تتفرد األزمة هذه أن  
 عاجلمي وأكد األزمة، هذه وتداعيات أسباب حتديد على قدرم عدم يف االقتصاديني ملحوظا بني ختبطا هناك وان القطاعات، جلميع

 أظهـرت  الـيت  األدوات إحدى كانت إمنإباألزمة، و بالتسبب العادلة القيمة ملعايري عالقة هناك ليس انه على عينة الدراسة فيهم مبا
 ال وأـم  .للضـعف  املشخصة اجلهة سوى احملاسبة معايري تكن أي مل االئتمانية، اإلدارة وخصوصا اإلدارة وسوء العيوب وكشفت

 ـا ستسـاهم   تتمتع اليت الشفافية خالل ومن احملاسبة معايري جمالس أن حلقيقة تأيدهم كذلك وأبدو ا، تعاملإيقاف ال على يوافقوا
 يتمثل األزمة هذه وراء احلقيقي بأن السبب يعتقدون الباحثني فان وأخريا  العاملية، املالية األزمة تداعيات من احلد يف مباشر وبشكل

 .)األمريكية املتحدة الواليات ( وحيد قطب قبل من السياسي واالقتصادي والتفرد الرقابة وسوء األخالقية األزمة من كل يف
 دراسة   Laux and Leuz ( 2009) بعنوان:  The Crisis of Fair Value Accounting: Making 

Sense of the Recent Debate  
 بالتقرير يقوم للقياس نظام جمرد أيضا وليست املالية، ألزمةا عن املسئولة ليست العادلة القيمة حماسبةتوصلت الدراسة إىل أن  و

 التكلفـة  حماسبةأن  إىل الدراسة أشارت فقد العادلة القيمة ببديل يتعلق وفيما .ختصه اقتصادية آثار له يكون أن دون األصول قيم عن
 هناك كان وإذا املالية، القوائم لعناصر األساسية يمةالق تعكس ال التارخيية فالتكلفة العادلة، القيمة ملشكالت احلل هي ليست التارخيية

 وعـدم  السلوكية باملؤثرات السوقية القيم لتأثر نظرا لألصول األساسية القيم تعكس ال أحيانا وهي السوقية القيم يف مشكالت أيضا
  .اإلضافية باالفصاحات ذلك ودعم بالسيولة تتصف ال األسواق كانت إذا حىت السوقية القيم استخدام األفضل فمن املستثمر، رشد

  

 
 مـن  الثالثينات يف الكبري الكساد أزمة منذ حدة وأكثرها احلديث تارخيه يف األزمات أصعب من واحدة العاملي االقتصاد واجه

 األمريكـي  االقتصاد يشهدها أزمة أسوء لتصنع سنوات لعدة متوتراك والعوامل األسباب من العديد تضافرت وقد املاضي، القرن
 اجلانب إىل حىت امتدت بل فحسب والبنوك املالية األسواق على اتداعيا تقتصر ومل العاملي ، االقتصاد لنموحمركا  منوه يشكل الذي

 وقـد  العربيـة،  االقتصـاديات  فيها مبا مليةالعا االقتصاديات معظم على اخلطورة بالغة انعكاسات هلا وكانت االقتصاد، من احلقيقي
عليه سوف نتطرق يف هذا احملور  و .اتداعيا من واحلد ملواجهتها الالزمة واإلجراءات التدابري اختاذ إىل باألزمة املتأثرة الدول تسارعت

   .إىل كل من مفهوم األزمة املالية العاملية ونشأا وأيضا إىل مسببات تلك األزمة
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  .ونشأا العاملية املالية األزمة مفهوم:  أوال
  مفهوم األزمة املالية  -1

 "اليونانيـة  مـن  بـدورها  تنحدر اليت " crisis " :الالتينية من تنحدر الفرنسية اللغة يف" crise " "األزمة " كلمة معىن أصل
kpiois "، عادة وتكتب" krisis "اليوناين بالفعل ربطها وميكن .الالتينية احلروف وفق " krineim " احلكـم  ــب يترجم الذي 

 .حاسم بأنه
 :معنيني على يدلّ اليوناين الفكر يف األصلي األزمة كلمة ومعىن
 .ما تغيري فيها يقع حامسة فترة أو حلظة :األول
  .1باملصاع على التغلب أجل من واالختيارات القرارات :الثاين
 األزمـة  تلك عن الكثري قيل"وقد سةاوالدر البحث من به حظي ما خالل من زةمتمي أمهية واملالية املالية األزمة موضوع نال لقد

 .املاضي متاع من أصبحت قد ليةاالليرب واأليديولوجية سقطت قد املالية وإن الرأمسالية العاملي االقتصادي املشهد يف الكثري غيرت وإا
 وتصـنيفات  مفاهيم تعددت وكما .البشرية تنتظر جديدة مرحلة أنو الرأمسالية موت عن اإلعالن يتم أن دون تقريبا يوم مير ومل بل

 هـي  املالية األزمة أن هو املالية، األزمة ملصطلح املبسطة املفاهيم منإن  إال اجتاهاا بتنوع تنوعت املالية األزمة مفاهيم فان األزمات
. 2"األخـرى  القطاعات إىل آثاره متتد املالية املؤسسات من عدد يف ايار يتبعه االقتصادية التوازنات بعضيف  ومفاجئ حاد بااضطر

 مـادي  مـال  سار تكون قد هي واألصول ،األصول  من أكثر أو نوع أسعار يف املفاجئ االخنفاض " أا ىعل املالية األزمة وعرفت
 للمخـزون  أو املـادي  املـال  أسلر ملكية حقوق مثل مالية أصول أو  )واألبنية واملعدات اآلالت( مثل اإلنتاجية العملية يف يستخدم
 العقـود  ومنـها  ماليـة  مشتقات تسمى وهذه املالية لألصول ملكية حقوق أا أو ، مثال االدخار وحسابات األسهم مثل ، السلعي

 اليت سساتاملؤ قيمة ايار أو إفالس يعين قد ذلك فان فجأة ماأصول  قيمة اارت فإذا )مثال األجنبية للعمالت أو للنفط ( املستقبلية
 املؤسسـات  من جمموعة يف أو تاالعقار سوق يف أو ما دولة عملة قيمة يف أو، األسهم سوق يف مفاجئ ايار حصل إذا فمثال متلكها
  .3"االقتصاد باقي إىل ذلك بعد سيمتد األثر فان املالية

 للـديون  الضخم احلجم عن والنامجة األمريكي، اإلسكان سوق فقاعة انفجار من نشأة أزمة هي :العقاري الرهن أزمة تعريف
 وهـذه  .التمويلية واملؤسسات والبنوك العقاري الرهن شركات جتاه التزامام سداد عن العقاري الرهن عمالء ختلف نتيجة املتعثرة،
 األسواق وبعض يةالعامل البورصات يف تداوهلا يتم سندات شكل يف واسع نطاق على عامليا وتسويقها توريقها أعيد قد العقارية الديون
  .4املوازية
 :وجذورها األزمة تشخيص -2

 عام منذ األمريكي االقتصاد داخل تتكون بدأت أا إال ، 2008 سنة حىت واضح بشكل تظهر مل احلالية املالية األزمة أن رغم
 االنترنت، شركات عةفقا انفجار مع ذلك تزامن كما ،1 % من أقل إىل لتصل كبري بشكل الفائدة أسعار اخنفضت حيث ، 2000

 املتحدة الواليات يف سواء مستمر، بشكل بالبورصة املسجلة العقارية الشركات أسهم معها وارتفعت ترتفع، العقارات قيمة أخذت مث
 واالتصـاالت  التكنولوجيـا  قطاعـات  فيها مبا األخرى االقتصادية القطاعات يف األسهم اخنفاض مقابل العامل دول من غريها يف أو

 وزادت األجل، طويل االستثمار دف والعقارات املساكن شراء على وشركات أفرادا األمريكيني إقبال إىل أدى الذي األمر يثة،احلد
 املنخفضة الدخول ذوى من لألفراد العقارية القروض منح يف والتساهل التوسع وازداد البنوك، قبل من اإلقراض عمليات لذلك وفقًا
 خالل وحتديداً فترة، وبعد، 5السداد على قدرم من التحقق دون وذلك ، "الرديئة " بالقروض واملسماة د،السدا على القادرين وغري
 ارتفعت حيث الدخل حمدودي التزامات تزايد إىل أدى مما املتوقع غري على االرتفاع يف الفائدة أسعار بدأت 2007 و 2006 عامي
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 أن بعد السداد عن الكثريون فامتنع هلا، ضماناً العقارات قيمة تشكل اليت القروض إىل فةباإلضا ا، التزموا اليت العقارات قروض أعباء
   .لألسفل وى العقارات أسعار وبدأت املتزايدة، األقساط أرهقتهم

 العقارات، بضمان عامليني ملستثمرين سندات شكل يف املواطنني ديون ببيع العقار وشركات البنوك قامت الوضع ذلك والحتواء
 امتنع لو فيما العقارات بضمان للربح فرصه األزمة من أوجدت اليت التأمني لشركات- املشكلة تفاقمت أن بعد - بدورهم ؤجل الذين

 التأمني شركات وبدأت سدادها ميكن ال )ب( للسداد قابله )أ( لفئتني الديون سندات بتصنيف فقامت . السداد عن الدخل حمدودو
  .املستثمرين هؤالء من السندات على التامني أقساط بأخذ

 فائدتـه  معـدل  خبفض 2008 يناير يف قام حيث الفائدة أسعار خبفض ايل األمريكيالفيدر البنك قام الظروف تلك ظل وىف
 .العام ذات من وابريل يناير بني 2% إىل تدرجيياً ختفيضه مث استثنائي، حجم ذو إجراء وهو %3.50 إىل النقطة أرباع ثالثة الرئيسية

 رفـض  واليت الرتاع حمل العقارات بيع حملاولة  والبنوك الشركات اضطرت السداد، عن الدخل حمدودي وتوقف األزمة تفاقم ولدى
 السـندات  على أثر مما التأمني، أو العقار شركات أو البنوك من أياً التزامات تغطية عن العقار قيمة فعجزت منها، اخلروج ساكنوها

 الوفاء على قدرا عدم A IG"  جي آي ايه" العامل يف تأمني شركة أكرب فأعلنت التأمني، شركات عند محبقوقه املستثمرون فطالب
 مقابـل  دوالر مليـار  85 بقيمـة   مسـاعدة  منحهـا  إىل األمريكيـة  باحلكومـة  دفع مما تقريبا عميل مليون 64 جتاه بالتزاماا

 املتحدة الواليات يف اارت اليت البنوك عدد وصل وقد األمريكية، املالية املؤسسات من كثري ا وحلق رأمساهلا، من  79.9% امتالك
 8400 عددها البالغ األمريكية البنوك بني اجلديدة االيارات من املزيد آنذاك يتوقع كان كما بنكًا، 19 إىل م 2008 العام خالل
  .6بنك

  أسباب األزمة املالية العاملية : ثانيا
 األمريكيـة  املتحدة الواليات من األوىل بوادرها بدأت اليت العاملية املالية األزمة وانفجار تشكل يف ةمتعدد عوامل سامهت لقد

 انـدالع  وراء كانـت  اليت األسباب أهم إمجال وميكن بعد، مداها تبلغ مل اليت التداعيات من سلسلة حمدثة العامل، دول باقي لتشمل
  :ما يليفي وذلك العاملية املالية األزمة

  الركود االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية  -1
حيث اخنفض كل مـن مؤشـر داو    2008وبدايات  2007شهد االقتصاد األمريكي ركودا اقتصاديا ملحوظا مع اية عام 

املوازنـة  نقطة وباإلضافة إىل ذلك زيادة عجز  95.2نقطة وناسداك حبوايل  75نقطة وستاندرد اند بوز حبوايل   679جونز حبوايل 
مث تقلبات سـعر صـرف    %9.5من الناتج احمللي واخنفاض سعر املنازل يف أمريكا بنسبة   %3.2 بنسبةمليار دوالر  455مبقدار 

  .7الدوالر عامليا، ومبا أن الواليات املتحدة هي اكرب مستورد يف العامل فان الركود يف أسواقها أصاب أسواق العامل واملصدريني بالشلل
   :الرديئة العقارية القروض -2
 يف طبيعـي  غري بشكل العقاري التمويل اتكشر توسع املتحدة الواليات يف 2008 عام حىت 2005 عام من املدة شهدت 

 دراسة ودون العقار قيمة من % 100 احلاالت بعض يف بلغت بقروض األمريكيون يشتريها اليت املنازل ورهن العقارية القروض منح
 .السداد على ترياملش مقدرة من دكللتأ

 حـوايل  1974 عام انتك القروض هذه أن ركنذ أن يكفي املتحدة الواليات يف العقاري اإلقراض ضخامة مدى نتبني وحىت
 يف املشـترين  من بريك عدد تعثر 2007 عام ويف 95 . دوالر تريليون 14 عن يزيد ما إىل 2008 عام ارتفعت دوالر مليار 680
 السابقني املشتريني على األعباء زيادة إىل أدى مما التضخم من للحد الفائدة أسعار برفع األمريكي زيكرامل البنك قيام بسبب السداد
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 وعرضـها  املنازل باسترداد العقاري التمويل اتكشر فقامت متسارعة بصورة العقارات سوق تراجع ذلككو ، بالتقسيط نكللمسا
  .8العقاري التمويل اتكشر يف السيولة أزمة رظهو إىل أدى مما األسعار واخنفضت العرض فزاد للبيع

  :توريق الديون العقارية -3
 قابلـة  ماليـة  أوراق إىل األخرى واألصول القروض مثل سائلة غري مالية أصول حتويل يف تتمثل مالية تقنية عن عبارة فالتوريق

 املـدين  قدرة إىل تستند وال متوقعة، نقدية تدفقات اتذ مالية أو عينية ضمانات إىل األوراق هذه وتستند املالية، األسواق يف للتداول
 مت 2001-2006الفترة خالل و حيث ، أجنبية أو حملية مالية مؤسسات و استثمار 9عليه املترتبة الديون بسداد بالتزاماته الوفاء على

 و بنـوك  أن يعين هذا و ، املالية األسواق يف تداوهلا يتم سندات إىل املخاطر عالية العقارية القروض من  60%- 80% من حتويل
  .10معروف غري أو ضعيف ائتماين سجل ذوي ألشخاص حتنم اليت القروض هذه خماطر حتمل يف ستشارك أخرى مالية مؤسسات

 :نقص أو انعدام الرقابة على املؤسسات املالية -4
 الـيت  املالية اهليئات على والرقابة املالية تقاتاملش على والرقابة العقارية الرهون ومساسرة االستثمار مصارف إىل بالنسبة وخاصة

 وانتشـار  توسع فأن سبق عما وفضالً .املالية األوراق على اإلقبال على املستثمرين تشجع وبالتايل االئتمانية اجلدارة شهادات تصدر
   .سريعة مكاسب وحتقيق هائلة نقدية سيولة اجياد إىل أدى التحوط صناديق
 900 حنـو  يسـتوعب  صـندوق  وكل فقط، لألثرياء بل للشعب مفتوحة ليست مالية مؤسسات ثابةمب هي الصناديق هذه إن
 فائـدة  بأسعار مالية مؤسسات من االقتراض على الصناديق هذه وتعمل للرقابة ختضع وال مسجلة غري املذكورة والصناديق مستثمر،
 مبثابـة  وهـو  املـايل،  بالرفع يسمى ما وهذا الفروقات من حاأربا حتقق وبذلك مرتفعة فوائد مقابل األموال هذه تستثمر مث منخفضة
  املختلفة القروض حتويل عملية وهي االئتمان مشتقات أو املالية األوراق يف استثمار

 ميثل واإلشراف الرقابة ضعف بأن نرى وهكذا .املالية األسواق يف تداوهلا ميكن سندات إىل  )وغريه العقاري الرهن قرض مثل ( 
  .11املديونية يف التوسع على شجع الذي آلخرا العامل

  :استخدام املشتقات املالية -5
 من للتخلص حماولة يف االستثمارية واملؤسسات البنوك قامت إذ )املالية املشتقات (املستحدثة املالية األدوات استعمال يف اإلكثار

 أيضاً بدورها األخرية هذه وقامت مغرية وعوائد عروضب أخرى مالية مؤسسات إىل وتسويقها سندات إىل بتحويلها الرديئة القروض
 املؤسسـات  تلك أعمال تشابك إىل أدى مما البيع عمليات سارت وهكذا أخرى استثمارية تكاوشر بنوك إىل السندات تلك ببيع

  .12األخرى املؤسسات إىل ينتقل سوف أحدامها يصيب تعثر أي أن حبيث
  

 
 يف التارخيية التكلفة مبدأ تطبيق واجهت اليت لالنتقادات ونتيجة املاضي القرن من التسعينيات عقد وبداية الثمانينات عقد اية يف

 املعـايري  تبنت قدول احملاسيب، واإلفصاح ساالقي يف العادلة القيمة أساس على االعتماد حنو لالجتاه املؤيدة اآلراء يف التزايد بدأ اسبةاحمل
 سـتثمارات واال املشتقات فيها مبا املالية األدوات مثل وااللتزامات األصول من للكثري احملاسيب للقياس كأساس العادلة القيمة الدولية
 دول معظـم  فـإن  السياق هذا وىف .احلصاد نقطة عند منتجات من عنها ينتج وما احليوية واألصول امللموسة غري واألصول العقارية

 إىل طريقهـا  يف السـعودية  العربية واململكة واليابان، األمريكية، املتحدة الواليات اومنه الدول باقي أن و الدولية املعايري تبنوا العامل
  .13العامل دول معظم يف احملاسيب ساس القياسأ صبحت سوف العادلة القيمة أن أي ذلك،

وأسـاليب   ضده املوجهة واالنتقادات واملزايا وتطوره ونشوءه األسلوب اهذ مفهوم على التعرف سيتم احملور هذا خالل فمن لذا
  :كما يأيت واستخداماتهقياسه 
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  نشأة وتطور مفهوم القيمة العادلة: أوال
حول حماسبة التضخم يف الستينات من القرن العشرين وكيفيـة إدخـال تغـريات األسـعار يف      الدائرنشأ هذا املفهوم نتيجة 

ونتيجة احملاوالت . النقاش يدور حول التكلفة التارخيية والبدائل املطروحة والسيما بعض أشكال القيمة احلاليةحيث كان . احلسابات
م القيمة الفاشلة العتماد حماسبة تغري األسعار املستندة على التكلفة احلالية أو تكلفة االستبدال، اجته واضعو املعايري احملاسبية إىل استخدا

وقد تبناه جملس معـايري احملاسـبة   . وترسخ هذا املفهوم أول العقدين األخريين من القرن املاضي. العادلة القيمةعىن السوقية احلالية، مب
  ). 133و 115املعيارين (األمريكية، واصدر العديد من املعايري حول اعتماده 

. 1997ألصول وااللتزامـات املاليـة يف آذار   الدولية يف ورقة املناقشة اليت وضعها عن حماسبة ا احملاسبةكما تبناه جملس معايري 
يف إطار جهودمها لتوحيـد معـايري    -واتفق السان ). 39(و) 32(وبعدها اصدر معيارين عن القيمة العادلة لألدوات املالية ومها 

) 7(اسبة الدولية املعيار رقـم  على إصدار معيار ائي لإلفصاح عن األدوات املالية بالقيمة العادلة، فاصدر جملس معايري احمل -احملاسبة 
مث . الذي أسس لتعريف مشترك للقيمة العادلة) 157(أما جملس معايري احملاسبة املالية فاصدر املعيار رقم . اإلفصاح: األدوات املالية( 

التزامـات ماليـة   الذي وسع قدرة الشركات على اختيار القيمة العادلة كما لو أا أساس لقياس أصول و) 159(اصدر املعيار رقم 
  .14حمددة
 العادلة القيمة تعريف 
 الـيت  القيمـة  العادلة القيمة" بأن وأمهها أبرزها تعريف من بأكثر العادلة القيمة IASB الدولية احملاسبة معايري جملس عرف فقد

 التعريـف  هـذا  استبدال ومت،"حقيقية تبادلية عملية مبوجب معرفة وذوي أطراف راغبة بني ا االلتزام سداد أو األصل مبادلة ميكن
 لتحويـل  دفعـه  أو األصل بيع من عليه احلصول ميكن الذي السعر "ليصبح العادلة القيمة بقياس واملتعلقIFRS 13 املعيار يف مؤخرا
  .يكيةاألمر احملاسبية املعايري يف الوارد التعريف ذات وهو، 15القياس تاريخ يف السوق يف متشاركني بني منظمة عملية مبوجب التزام

    :مزايا وعيوب حماسبة القيمة العادلة: ثانيا
 ودف التارخيية التكلفة مبدأ منها يعاين اليت القصور أوجه لتاليف أفضل كبديل العادلة القيمة حماسبة استخدام جاء

  :16وهي البيانات، ملخرجات مزايا حتقيق
 األعمال ونتيجة املايل املركز عن املالية للقوائم العادل للتعبري أقرب وهي ؤسسةلملاالقتصادي  واقعال العادلة القيمة تعكس .1

 .ؤسسةللم االقتصادي والربح .امللكية حقوق يف والتغريات النقدية والتدفقات
 السوقية األسعار أخذ يتم حيث االقتصادي، الدخل عن تعرب فإا العادلة القيمة أساس على وااللتزامات األصول تقييم مت إذا .2

 .االعتبار بعني
 .املال رأس على احملافظة مفهوم مع العادلة القيمة تطبيق يتفق .3
 بنتائج للتنبؤات أفضل وأساسا املالية التحليالت وإجراء القرارات الختاذ مالءمة أكثر العادلة القيمة معيار استخدام يعد .4

 .النقدية والتدفقات األعمال
 .العادلة القيمة تستخدم اليت املتشاة ؤسساتامل بني قارناتامل إجراء يف العادلة القيمة على املبنية املعلومات تساعد .5
 .ملؤسسةا لقيمة مستقبلية تنبؤية ونظرة بوعي املستثمرين العادلة القيمة تزود .6

، إضافة إىل أن بيانات القيمة العادلة تسمح لنا بتوفري مجيع املعلومات املتكاملة يوفر رؤية أكثر دقة للوضع الفعلي لألسواق املالية
  .17يف أي وقت معني
  :18يلي فيما نوجزها اليت لعيوبا من ختلو مل اأ إال العادلة القيمة تطبيق من الكبرية الفائدة من وعلى الرغم
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اعتماد هذا املعيار يف بعض جوانبه على عدم دقة القياس احملاسيب بسبب اختالف االجتهادات واآلراء الشخصية لعملية  .1
 نشطة، حيث يصعب حتديد القيمة السوقية العادلة لكثري من موجودات املؤسسة عندما ال تتوفر التقييم لألدوات املالية الغري

  .هلا أسواق نشطة
يتطلب إعداد وعرض البيانات املالية وفق معيار القيمة العادلة فترة زمنية طويلة مما قد يترتب عليها تأخري وصول املعلومات  .2

  .إىل مستخدمي البيانات املالية
استخدام معيار القيمة العادلة جماال اكرب لتالعب يف نتائج األعمال وتغطية بعض الثغرات وفقا لرغبات ومصاحل قد يسبب  .3

  .اإلدارة عند إعداد البيانات املالية
إن االعتراف باملكاسب واخلسائر غري احملققة كبنود يف قائمة الدخل أو يف قائمة التغري يف حقوق امللكية دون أن تتم عمليات  .4

  .ادل فعلية بني املؤسسة وأطراف خارجية عنها، قد يفتح بابا لتالعب يف اإليراداتتب
 .19القيمة العادلة تتميز بزيادة التكاليف للحصول على املعلومات الالزمة وتتسبب يف زيادة التكلفة عن املنفعة  .5

  :20العادلة القيمة قياس أساليب : ثالثا
 العادلـة  القيمةوفق  الئمةتوفري املعلومات امل و التارخيية، التكلفة مبقاييس مقارنة وذلك ةالشفافي من بكثري تزودنا العادلة القيمة

 احملاسـبة  معـايري  جملـس  بـني  فقد العادلة قياس القيمة كيفية عن أما. واملتقلبة املتغرية واملالية االقتصادية الظروف ظل يف للقياس
 :يلي كما القيمة العادلة قياس ميكن انه ( FASB)املالية

 .العادلة للقيمة مقياس أفضل نشط سوق يف احملدد السعر يعترب .1
 والدائنة املدينة الذمم مثل للبنود وخاصة العادلة، القيمة من قريبة الدفترية القيمة كانت إذا ما تقدير يتم ذلك، يتوفر مل إذا .2

 .املتغري الفائدة معدل ذات املالية واألدوات
 :العادلة القيمة لقياس التالية الطرق كذلك تستخدم قد .3

 .املشاة املالية لألدوات احملددة السوقية األسعار - أ
 .خارجية جهة من التسعري خدمات - ب
 .الداخلية التسعري مناذج -ج
 .املخصوصة النقدية التدفقات -د

 باإلضافة الدخل، ملدخل قاًووف السوق، ملدخل وفقاً العادلة القيمة لقياس أساليب ثالثة )157(رقم األمريكي املعيار حدد وقد
 :التكلفة ملدخل وفقاً للقياس

  Market Approach : السوق مدخل
 عمليات توفرها اليت املالئمة املعلومات من وغريهاObservable  مشاهدا املمكن األسعار تقييم عند السوق مدخل يستخدم

  Comparable . املقارنة أو Identical املتماثلة األصول ذلك يف مبا السوق،
 Income Approach: الدخل مدخل

 شـركاء  أن افتـراض  على اعتماداً احلالية للقيمة موحد مبلغىل إ املستقبلية املبالغ لتحويل التقييم عند الدخل مدخل ويستخدم
عند اسـتخدام   )ةخمفض(يف مبلغ واحد )مثل التدفقات النقدية أو اإليرادات واملصروفات( املستقبلية املبالغ تلك يف السبب هم السوق

  .21هذا النهج، فإن القيمة العادلة تعكس توقعات السوق احلالية حول تلك املبالغ يف املستقبل
 Cost Approach : التكلفة مدخل
  .)التكلفة إحالل (ما ألصل اخلدمية املقدرة إلحالل حالياً املطلوب املبلغ على ويعتمد
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 :22التالية املواضيع العادلة القيمة حماسبة تغطي :العادلة القيمة استعماالت: رابعا
 احملاسـيب  املعيار فإن نشؤها بعد املالية األدوات قياس ألغراض ، بالتكلفة نشؤها عند املالية األدوات تقيد : املالية األدوات/ 1
 :التايل النحو على املالية املوجودات يصنف
 حيتفظ ال وديون قروض بالتكلفة وتقاس لإلجتار ا. 
 تفظحم استثمارات القدرة الشركة ومتلك ثابتة ودفعات استحقاقات هلا مالية سندات عادة وتكون االستحقاق تاريخ حىت ا 

 .املطفأة بالتكلفة أو بالتكلفة وتظهر االستحقاق حىت ااالحتفاظ  على
 احملتفظ املوجودات وتشمل الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات أرباح أخذ بغرض أي لإلجتار ا 

 .العادلة بالقيمة حمددة أخرى مالية موجودات وأي قصرية، فترة خالل
 العادلة بالقيمة وتقاس أعاله (3) و (2) من التصنيفات ضمن تقع ال اليت تلك وهي للبيع متوفرة مالية موجودات.  

 يسـمح  بأنـه  علماً (.الدخل بيان إىل العادلة لقيمةا يف التغيري ويؤخذ العادلة بالقيمة إظهارها يتم :العقارية االستثمارات/ 2
 ).املالية البيانات بتاريخ العادلة قيمتها عن اإلفصاح مع االستهالك بعد بالكلفة بإظهارها
 مـتغريات  على بناًءا الدفع تشترط اليت (التأمني عقود يف عليها املنصوص االلتزامات و احلقوق هي :التأمني عقود التزامات/ 3

 خسـارة  مقدار على بناًءا–  دائما ليس ولكن – منوذجي بشكل الدفع يتم العقود هلذه ووفقا  39.املعيار نطاق من مستبعدة) مادية
 معيـار  لتطوير منفصالً مشروعاً IASC جملس ينفذ و مشتقات اأ على العقود هذه تصنف أن جيوز اإلستبعاد هذا وبدون ،ؤسسةامل

 . العقود هلذه تأمني حماسبة
 املخصـومة  املستقبلية النقدية التدفقات صايف أساس على التأمينية العقود عن الناشئة اإللتزامات كفاية ملدى فحص إجراء ميت و
  .الدخل بيان يف حيدث قد عجز أي وأخذ

 يف العادلة يمةالق يف التغري ويؤخذ البيع مصاريف تتريل بعد العادلة بالقيمة تظهر :البيولوجية واملوجودات الزراعية احملاصيل/ 4
   .عليه يعتمد بشكل العادلة القيمة تقدير شريطة الدخل بيان

  

 
رئيسية يف مع ظهور بوادر األزمة املالية األخرية تعرضت مهنة احملاسبة والتدقيق النتقاد شديد باعتبارها سبب من األسباب ال     

يتعلق مبعايري القيمة العادلة وهذا ما جيعلنا نطرح السؤال التايل هل منهج حماسبة القيمة العادلة سبب األزمة  ماحدوث األزمة وخاصة 
ملية واىل املالية العاملية أم هي كاشف عنها؟ ومنه ومن خالل هذا احملور سوف حناول التطرق إىل عالقة القيمة العادلة باألزمة املالية العا

   .على جهات تشريع معايري احملاسبة الدوليةانعكاسات األزمة 
 العاملية، املالية األزمة تداعيات عن مبنأى املهنية ومعايرها احملاسبة مهنة تكن مل :عالقة القيمة العادلة باألزمة املالية العاملية: أوال

 املرشـح  مـاكني  جورج دعا السياق هذا ويف .األزمة إحداث يف Fair Value  العادلة القيمة معيار دور كبري حول جدل ثار إذ
 .مؤقتـة  بصفة ولو فيه العمل وقف إىلSEC ــ أل الكوجنرس أعضاء من عضوا 60 ومبشاركة اجلمهورية حينئذ لرئاسة اجلمهوري

 بنـوك  مـن  املمنوحة يةالعقار القروض قيم يف مث ومن العقار لقيم مربر غري تضخيم يف ساهمFAS 157) ( تطبيق أن حبجة وذلك
 Lemans بنـك  بايـار  األزمـة  حلقات أول حدوث إىل أدت واليت العقارية قيم السندات تضخيم يف عليه ترتب وما االستثمار

Brothers 23.  
إذ  العادلـة  القيمة مبحاسبة يتعلقان والذي 133 و 132 مها قسمني األمريكية اإلدارة اقترحتها اليت اإلنقاذ خطة تضمنت وقد

 صالحية امتالك SEC املالية األوراق هيئة علىAuthority to suspend mark to market accounting  132 القسم نصي
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أما  املستثمرين، وحيمي العامة املصلحة يف يصب ذلك بان اهليئة رأت إذا املالية لألوراق مصدرة شركة ألي 157 املعيار تطبيق تعليق
 حـول  دراسـة  إجراء املالية األوراق هيئة على يتوجب انه على فينصStudy on mark to market accounting 133 القسم
 إقـرار  تاريخ من تبدأ يوم (90) فترة خالل الشيوخ جملس إىل تقريرها تقدمي عليها ويتوجب العادلة بالقيمة املتعلقة احملاسبية املعايري
 ، 2008 عام خالل أفلست البنوك اليت على احملاسبة تلك اثر املالية، تاملؤسسا ميزانية على املعيار اثر :الدراسة تتضمن حبيث اخلطة

 بتطـوير FASB  املالية احملاسبية املعايري جملس خالهلا من يقوم اليت الطريقة للمستثمرين، املتاحة املالية املعلومات نوعية على املعيار اثر
 .15724 احملاسيب للمعيار البديلة احملاسبية املعايري ر،املعيا على التعديالت إجراء إمكانية مدى احملاسبية، املعايري

 املاليـة  لالزمة املكونة لرئيسيةا األسباب كأحد العادلة القيمة ملنهج املوجهة االامات عليه بنيت الذي األساس إن القول ميكن
 خاصة ورةصب البيعية القيمة صايف وملنهج عامة بصورة الراديكالية للمدرسة املوجهة االنتقادات أقوى احد ميثل احلقيقية يف هو العاملية
 بنود من موعة موضوعي أساس على الطلبق سو من) للتحقق القابلة البيعية القيمة صايف(عبي أسعار على ولصاحل بصعوبة متمثال
   : اآلتيني البديلني احد إىل اللجوء إىل يؤدي مما ّ،املايل املركز قائمة

 . ؤسسةامل قبل من داخلياً أو اخلارجية ادرصامل خالل من ماإ حتتسب اليت يعاتاملب أسعار مؤشرات ابساحت -1
  - .اإلدارية اخلربات خالل من أو اخلارجيني املقيمني خالل من بالتقديرات االستعانة -2

 أن اعتبـار  على الدقة عدم أو الشك من الكثري يشوا نتائج هي املترتبة النتائج ناف الثاين أو األول البديل إىل اللجوء مت وسواء
 الذي والتوقيتق السو من األصل سعر على احلصول فيه يتم الذي التوقيت بني السعر يتغري أن وميكن مستمر تغري يف األصول أسعار

 .) عادةً السنة اية يف(املطلوبة املالية القوائم إعداد فيه يتم
 يفسح املطلوبة البيعية األسعار على احلصول عملية تنظم واضحةو دقيقة قانونية حدود وجود عدم إن القول ميكن الصدد وذا

 خـالل  مـن  أو التقدير بعمليات القائمني األشخاص على التأثري خالل من ذلك كان سواء باألسعار التالعب عمليات أمام اال
 للتأكد إليها اللجوء يتم دائمة قسو وجود عدم ستغاللاب خاصة ومبواصفات الطلب حسب تصنعها يتم اليت األصول بأسعار التالعب

 . األصول لتلك احلقيقي السعر من
 وبالتـايل  األصـول  أسعار لتضخيم كمربر يستخدم أن ميكن األصول يميتق يف العادلة القيمة منهج استخدم إن القول ميكن أي

 يف املشـروع  سـم إ و اجلديدة االستثمارات أبرزها من مجة مكاسب على حصوهلا إىل يؤدي الذي األمر املشاريع موجودات زيادة
 .25املختلفة األنشطة ومتويل االقتراض إمكانية زيادة وكذلك املشروع بأوضاع املستثمرين ثقة زيادة وق السو

الباحثون والذين يعتربون أن استخدام معايري القيمة العادلة ليست السبب يف حدوث األزمة املالية حيث  بعضو يف املقابل يرى 
 تكـون  أن ضـرورة  على املعيار ينص أن جتاهلوا العادلة القيمة مقياس157 رقم األمريكي العادلة القيمة ملعيار تقدوناملنيعتربون أن 
لقيمـة   بالنقصان أو بالزيادة ذلك كان سواء التقديرات إىل اللجوء يتم ال وأن املوثوقية، من عالية درجة وذات موضوعية التقديرات
 باحلياديـة  هلم واملشهود بعملية التقييم خمتصني أشخاص وهناك العادلة، القيمة على اإلفصاح على ؤكدي املعيار وأن املالية، األدوات

 هـي  ألا اإلدارة تتحمله أن جيب ما فهذا للقيم عقالين جزايف وغري تقدير هناك كان إذا لذا اإلدارة، قبل من واملكلفني التحيز وعدم
 املعـايري  أن القـول  وميكن .بذلك احملاسبية املعايري حتميل ميكن وال واحلياد بالرتاهة يتمتعون أن يفترض أشخاص بتكليف قامت اليت

 مل ـا أ إال احلقيقية اخلسائر إظهار على ساعدت إا إذ املالية، األزمة نشوء يف سببا ليست العادلة القيمة معايري احملاسبية وخصوصا
 ظهـور  تأجيـل  يف ذلـك  لساهم القيمة العادلة معايري استخدام عدم خالل من الشفافية إلخفاء حماولة هناك كان ولو فيها، تساهم
 حـدثت  قـد  األزمة وإن حقيقتها، على للعامل وكشفها هذه األزمة إظهار يف أساسي دور لعبت فاملعايري منعها، إىل وليس اخلسائر
 .26العادلة بالقيمة اخلاصة اسبيةاحمل املعايري تطبيق بسبب وليس العقارية الرهونات تقييم وسوء اإلدارات فشل بسبب
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 معيار أن على وشدد االئتمان أزمة يف املستخدم العادلة القيمة معيار بفحص قام بأنه الدولية املالية احملاسبة معايري جملس أكد كما
 معـايري  جملـس  عم بالتعاون الس قام لألزمة وكاستجابة املالية املعلومات على اجلودة عالية الشفافية إضفاء يف ساهم العادلة القيمة

 .27العادلة القيمة معيار لتحسني األمريكية املالية احملاسبة
  :اثر األزمة املالية العاملية على جهات تشريع معايري احملاسبة الدولية: ثانيا

ال ملعايري احملاسـبة  لقد أكدت األزمة املالية على أن وضع جمموعة معايري عاملية أمر مهم للغاية وقد أكدت أيضا على الدور الفع
 أن وبعد. مضى، وهناك حاجة ماسة وملحة لتطبيق جمموعة واحدة من املعايري احملاسبية يف مجيع أحناء العامل وقتالدولية أكثر من أي 

 لـديهم  تولدFASB األمريكية املالية معايري احملاسبة وجملس IASB الدولية احملاسبة معايري جملس من كل يف جيري ما الباحثون تتبع
 كال بأن ذلك على ودليلهم سابقة له يكن مل بشكل احملاسيب التشريع جهات على اجيابيا تنعكس سوف األزمة هذه بأن كبرية قناعة

 االنعكاسـات  تلك مالمح أهم بني ومن والفعاليات والتصرحيات اإلجراءات من ضخم عدد واصدرا خطوات مكثفه اختذا السني
   :يلي ما نوجز

املخصـص   IASBيف جملس معايري احملاسبة الدوليـة   SACويف اجتماع الس االستشاري للمعايري  :2008مرب يف شهر سبت
والذي اعد بالتعاون مع العديد من املراكز واهليئات القوميـة   FSFلالزمة االئتمانية مت نقاش التقرير املقدم من منتدى االستقرار املايل 

حتسني السوق واملرونـة املؤسسـاتية لتكـوين    "واملعنون  FASBعايري احملاسبة املالية األمريكية واملنظمات الدولية مبن فيهم جملس م
التقرير أسباب الضعف اليت أدت إىل اضطراب األسواق املالية احلايل وعرض بعض اإلجـراءات السـريعة    اظهر، وقد "استقرار مايل

 .28الواجب اختاذها لزيادة مرونة األسواق يف املستقبل
املشكلة من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية  EAPقامت جلنة اخلرباء املاليني  FSFمنتدى االستقرار املايل  لتوصياتابة واستج

وفقا لتوصيات منتدى االستقرار املايل واملناط ا مهمة حتديد املمارسات الواجب إتباعها يف ظل سوق غري نشط بـاخلروج بتقريـر   
 :يلي فما أمهها تلخيص ميكن اليت التوصياتو النتائج من عدد على تضمن

 وأنه املايل، اإلبالغ عملية على الشفافية إضفاء يف به يستهان ال دور تلعب أا منطلق من العادلة القيمة منهج أمهية على أكدت
 املشـاة،  األخـرى  سـواق األ يف املتوفرة املعلومات من العادلة القيمة معلومات استقاء يتم بأن نشطا يعد مل السوق أن حالة ويف

 الشـركات  أو املاليـة  األوراق مساسـرة  من واملأخوذة املشاة املالية األدوات أسعار هي املتوفرة باملعلومات املقصود أن ووضحت
 . غـري نشـطه   أسواق ظل يف لألسعار الشخصي والتقدير االجتهاد اعتماد عدم من اللجنة حذرت وقد التسعري، خبدمات املتخصصة

بـأن  " Sir David Tweedieوعلى لسان رئيسـه   IASBإعالن تقرير جلنة اخلرباء املاليني قال جملس معايري احملاسبة الدولية وبعد 
احملاسبة ليست السبب يف حدوث األزمة االئتمانية، ولكن من املهم جدا بأن يثق املتعاملون يف األسواق باملعلومات املقدمة من خالل 

السبب فقط قام جملس معايري احملاسبة الدولية مبراقبة أداء معايري اإلبالغ املايل وحترك بشكل سريع للتعامـل مـع    التقارير املالية، وهلذا
القضايا اليت أبرزا األزمة االئتمانية، وقد استطاع حتقيق جناح متقدم يف حتقيق األهداف املنشودة من خالل نتائج وتوصيات تقريـر  

 .FSF29"منتدى االستقرار املايل 
اصدر جملس معايري احملاسبة الدولية دليل استرشادي عن كيفية تطبيق آليـة   31/10/2008 وبتحديد: 2008شهر اكتوبر يف

وقد أشار إعالن نشر الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إىل جنب مع التقريـر  . قياس القيمة العادلة عندما يصبح السوق غري نشط
ومما هو مالحظ بأن الدليل االسترشادي استند متام على  FASBس معايري احملاسبة املالية األمريكية من قبل جمل الشأناملصدر يف نفس 

 .EAP30 االستشارينيتقرير جلنة اخلرباء 
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وجملـس معـايري    IASBأعلن كل من جملس معايري احملاسبة الدولية  03/11/2008وبتحديد :  200831شهر نوفمرب  يف
لنقاش قضايا اإلبالغ املايل اليت أبرزـا األزمـة    14/11/2008بأم سوف جيتمعوا يف لندن يف  FASBاحملاسبة املالية األمريكية 

 وجهـات  املاليـة،  القـوائم  ومعدو مستخدمو فيهم مبا امللكية حقوق أصحاب من كبرية شرحيةالراء  استمعوا حيث .املالية العاملية
 يـتم  كـي  وفـوري  عاجل انتباه إىل حتتاج اليت احملاسبية القضايا ديدحت على مساعدم دف وذلك وآخرين، مشرعني، حكومية،
 جلنـة  إنشـاء  بصدد بأم السان أعلن كما .املالية األسواق يف املستثمرين ثقة تعزيز يف مسامهتها استمرار يضمن بشكل حتسينها

يه خطاب رمسي لـرئيس الواليـات املتحـدة    قام جملس معايري احملاسبة الدولية بتوج 11/11/2008يف و  .عليا مشتركة استشارية
وانطالقا من علم الـس   15/11/2008بصفته مضيفا وراعيا ملؤمتر قمة العشرين املزمع إقامته يف  George W Bushاألمريكية 

هذه الرسالة كي يبلغ أن قضايا معايري احملاسبة، واألزمة االئتمانية واحلاكمية املؤسسية مدرجة على أجندت املؤمتر فان الس يقدم له 
 حتديـد  يف موحـدة  عاملية معايري تطوير مهمة ا مناط مستقلة كجهة الدولية احملاسبة معايري جملس دور عن اتمعني الدولرؤساء 
  :رئيسيتني فقرتني الرسالة تضمنت وقد .االئتمان أزمة عن الناشئة احملاسبية القضايا

 قبل من حاليا مستخدمة الدولية املايل اإلبالغ معايري أن الس أكد حيث : االئتمان أزمة يف احملاسبة معايري دور :األوىل الفقرة
 القيمة معايري أن على وشدد مكثف، وبشكل االئتمان أزمة يف املستخدمة العادلة القيمة معايري بفحص قام وبأنه دولة، 100 من أكثر

 باختاذ الس قام فقد لالزمة وكاستجابة .املالية املعلومات على اجلودة عالية الشفافية إضفاء يف به يستهان ال وبشكل تساهم العادلة
 عمليـة  بـأن  ونوه العادلة، القيمة معايري لتحسني FASB األمريكية املالية احملاسبة معايري جملس مع جنب إىل جنبا عاجلة إجراءات
 عدد تصرحيات بعض باقتباس ذلك على واستشهد املستثمرين، معوجمت البنوك مستشاري قبل من مؤيده العادلة القيمة معايري استخدام

 من 85 %  أن إىل أشار والذي العاملني املستثمرين احتاد قبل من مت الذي االستفتاء إىل الس ونوه .عامليا املعروفني املستشارين من
 وانتهت .ككل البنكي بالنظام الثقة اخنفاض إىل لكذ يؤدي فسوف العادلة القيمة مبعايري العمل إيقاف مت أن انه يعتقدون املستثمرين

 اآلن يصـار  وانه املايل،االستقرار  منتدى إنشاء مت FASB األمريكية املالية احملاسبة جملس معايري مع وبالتعاون انه إىل باإلشارة الفقرة
  .واالقتصادي املايل ثقلهم هلم مستشارون يرأسها عليا استشارية جمموعه إنشاء إىل

 حيث FASB: األمريكية املالية احملاسبة معايري وجملس  IASBالدولية احملاسبة معايري جملس من كل مسؤولية :الثانية رةالفق
 وكمـا  العامة، للمصلحة أعمال أا من انطالقا أعماهلا جبميع يؤخذ أن جيب وبأنه املستقلة التشريع جهات أمهية الفقرة هذه شرحت

  .به عالقة هلا ليس فشل عن بالتربير ااخمرج استخدام يساء ال أن جيب
 خزانـة  جلنة قبل من الدولية معايري احملاسبة جملس لرئيس 28/10/2008 يف املوجهة الدعوة على وبناء 11/11/2008ويف 

  Sir David Tweedie فعـال  قام االئتمانية، فقد األزمة يف احملاسبة دور حول خطي دليل بتقدمي ومطالبته HCTC العموم جملس
 وميكـن  2008/11/11 وحتديـدا  البنكية األزمة يف التحقيق حول االستماع جلسة يف اللجنة عليه اطلعت والذي تقريره بتقدمي

  :يلي مبا التقرير ذالك يف جاء ما أهم تلخيص
قراض، واقتصـر دور  املالية االئتمانية يعود إىل املمارسات السيئة اليت اتبعت يف عمليات اإل األزمةإن السبب احلقيقي وراء  -1

  .املمارسات االقتصادية للبنوك اليت كانت حتت الرمسلة تلكاحملاسبة على عكس حقيقة 
فيجب أن نواجه اخلسائر كاملة، وإال لن تستطيع البنوك يف املستقبل إقراض بعضها البعض وال  للسوقإن أردنا إعادة الثقة  -2

دلة دور إال أا أظهرت اخلسائر احلقيقية ومل تساهم فيها، ولو كان هنـاك حماولـة   حىت إقراض عمالئها، ومل يكن ملعايري القيمة العا
  .استخدام معايري القيمة العادلة لساهم ذلك يف تأجيل ظهور اخلسائر وليس منعها عدمإلخفاء الشفافية من خالل 

  .سواق الرأمساليةلقد أظهرت أزمة البنوك االئتمانية احلاجة ملنهجية عاملية يف تشريع، ومراقبة األ -3
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 أزمـات  أي عـن  النظـر  وبغض السابق من أكثر مكثف وبشكل العادلة القيمة معايري باستخدام االستمرار يتم أن جيب -4
 الثقة املستثمر يفقد سوف تطبيقها عدم حالة ويف املالية، القوائم معلومات على الشفافية إضفاء يف به يستهان ال دورا هلا أن وخصوصا

 :إىل أشار والذي مستثمر، 597 ـــل العاملني املستثمرين احتاد قبل من مت الذي االستفتاء بنتائج االستشهاد ومت .ملاليةا بالقوائم
 العادلة القيمة مبعايري التعامل وقف يؤيدون ال املستثمرين من %  79 أن. 
 تدين على مباشر اثر له يكون سوف ادلةالع القيمة معايري استخدام إيقاف حالة يف انه يعتقدون املستثمرين من %  85 أن 

 .البنكي بالنظام الثقة
 جملس مع وتعاون عليا جلانا وشكل املهمة اإلجراءات من عدد باختاذ األزمة مع وجتاوبا الدولية احملاسبة معايري جملس قام لقد -5
 :رئيسيني هدفني حتقيق إىل هدفت واليت األمريكية املالية احملاسبة معايري
 ا مناط عاملية ايريمع تطوير جدا عالية بشفافية تتمتع مالية قوائم إخراج. 
 املعايري تلك لتطبيق املناسبة اإلرشاد ودالئل اآللية تزويد. 
 املالية بالقضايا اهتمام له من كلآراء  الستقاء اتواللقاء االجتماعات من عدد بإدارة الدولية احملاسبة معايري جملس قام لقد -6

 يف العادلة القيمة تطبيق كيفية يف االسترشادي الدليل األمور تلك أهم ومن ضروري، هو ما كل إصدار مت عليها وبناء األزمة ظل يف
 .النشطة غري األسواق ظل

 والـدعوة  املالية، املؤسسات بني الثقة لفقدان رئيسي وبشكل يعود احلالية األزمة ظل يف حاليا اإلقراض عمليات توقف إن -7
  .الطبيعي ملسارها اإلقراض عمليات عودة على تغيري حيدث ولن للسوق الثقة يعيد لن العادلة القيمة معايري اماستخد وقف حنو

   FASB األمريكية املالية احملاسبة معايري وجملس  IASB الدولية احملاسبة معايري جملس أعلن 14/11/2008ويف 
 Harveyو، )رئيس سلطة هولندا لألسواق املالية( Hans Hoogervostعليا يرئسها كل من  استشاريةعن تشكيل جمموعة  

Goldschmid ) املفوض السابق للجنة تبادل األوراق املالية األمريكيةSEC ( واليت سوف تشمل كذلك على عدد من األعضاء من
بإعداد التقارير املالية يف ظل األزمة  وقد أنيط ا مهام حتديد القضايا املتعلقة. فئات املستثمرين، واملدقدقون، ومستخدمو القوائم املالية

العاملية، ومت تشكيل اموعة ذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير املالية يف ضل األزمة العاملية تناقش بشـكل   االقتصادية
 4ها النهائي خالل فترة وأشار اإلعالن انه سوف يصار إىل االنتهاء من تشكيل اموعة بشكل. منسق وعلى مستوى عاملي عايل جدا

سـوف يلتزمـون    FASBوجملس معايري احملاسبة املالية األمريكيـة   IASBشهور، وان كل من جلس معايري احملاسبة الدولية  6أو 
  .بتوصياا التزاما كامال

  .32املساعي تلك مع تناغمت اليت األحداث بعض نوجز ذكرناها سابقا، اليت املالمحهلذه  باإلضافة
 .املالية التقارير إلعداد املفاهيمي اإلطار على حقيقي تعديل أول إصدار ، 2010سبتمرب

  IAS 1 وIAS 28 و IAS 27 املعيار مثل املعايري من الكثري بتعديل القيام 2011 و 2010 سنتني يف مت
   :هي أخرى معايري إصدار مت كما
 أن على كبريا، جدال أثار الذي IAS 39 عيارامل حمل ليحل املالية باألدوات اخلاص IFRS09 املعيار إصدار  ،2011 -

 2013 .جانفي من إبتداء نافذا يكون
 القيمة قياس طرق ليحدد بدقة Fair Value Measurement العادلة القيمة مقياس IFRS 13 املعيار إصدار  ،2011 -

 2013.جانفي من إبتداء به وسيعمل .ا قياسها الواجب والبنود العادلة
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 يف املصاحل عن واإلفصاح املشتركة واألعمال األعمال بإندماج املتعلقني IFRS 12  و IFRS 11  وIFRS 10 املعايري ،2011
  .األخرى املؤسسات

  

 
  :التالية للنتائج التوصل مت فقد الدراسة يف جاء ما مجيع على بناء: نتائج الدراسة 

عايري احملاسبة الدولية واملتعلق مبعيار القيمة العادلة بأا السبب مل ة القيمة العادلةالعديد من املعارضني الستخدام حماسب إن اام -
يف حدوث األزمة املالية العاملية ما هو إال اام باطل ال يوجد أدىن دليل على صحة ذلك، ويعود السبب لسوء الفهم 

 .ية دون دراسة مسبقة مؤكده على صحة ذلكوالتحليل الفاشل، وإلقاء الالئمة على جملس املعايري احملاسبة الدول
أن إلغاء معايري القيمة العادلة أو إيقافها ولو مؤقتا سوف يؤدي إىل فقدان الشفافية واإلفصاح وفقد ثقة املستثمر يف القوائم   -

ية أكرب مما هي املالية مما سيؤدي إىل االبتعاد عن التعامل يف األسواق املالية والذي سوف يؤدي بدوره إىل حالة ركود عامل
 .عليه اآلن

تشري النتائج بأن جملس املعايري احملاسبية سيساهم بشكل أو بأخر يف حل هذه األزمة مستقبالً وخصوصاً أن جملس املعايري  -
 احملاسبية الدولية شكلت جلنه عاملية لدراسة األمر، وأصدرت دليال استرشاديا لكيفية تطبيق معايري القيمة العادلة يف األسواق

 .غري النشطة
 إنعلى  أيضامعظمهم يتفق  أنللتقارير املالية هو تلبية احتياجات املستثمرين من املعلومات ويبدو  الرئيسياهلدف  إن -

 .إجراءهاقياسات القيمة العادلة تعزز من الشفافية وتوفر معلومات مالية مفيدة هلم على الرغم من التحسينات املطلوب 
 األوىلمرحلها  يفاملالية العاملية  األزمة نشأة يفغريها من املفاهيم مل يكن هلا دور  أوقيمة العادلة احملاسبة سواء كانت بال إن -

النظر  إعادةميكنهم من  الذيعلى النحو  األسواق يفولكنها على العكس من ذلك وفرت املعلومات احملاسبية ملستخدميها 
دراية وعقالنية  أكثريكونوا  ولكيما تتحول الدورة االقتصادية للركود دمعايري تقييم املؤسسات املالية وتقييم املخاطر عن يف

 .قرارام االستثمارية يفنسبيا 
 األزمة يفقياسات القيمة العادلة مل يكن هلا دور  157رقم  األمريكياحملاسبة القيمة العادلة بشكل عام ومعيار احملاسبة  إن -

 .احملاسبية فيما يتصل مبحاسبة القيمة العادلة املمارسات يفجديدا  امرأاملالية العاملية حيث مل يتطلب املعيار 
  :يلي مبا الباحث يوصي السابقة النتائج ضوء يف :التوصيات

ن منهج حماسبة القيمة العادلة مل يكن السبب يف األزمة املالية العاملية كان من الضروري اعتماد منهج حماسبة أعلى اعتبار  -
ة املشاكل احملاسبية املتعلقة بعمليات االعتراف والقياس واإلفصاح عند إعداد القوائم املالية من طرف القيمة العادلة يف معاجل

 .املؤسسات االقتصادية واملالية
 صعوبات أهم املوثوقية تعد مشكلة حيث العادلة القيمة لقياس وحمددة واضحة استرشادية قواعد توفري على العمل ضرورة -

  .العادلة القيمة تطبيق
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The Challenges that Facing the External Auditor in Fair Value Auditing 
– A Study for a sample of Iraqi audit offices –  

 
 )*(&)**( 

& 
  

 

  ويلقي الضوء , يقدم هذا البحث التصورات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة من حيث المفاهيم و القياس و اإلفصاح
المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة وفقاً لمعـايير المحاسـبة   على أهم التحديات التي تواجه المدقق الخارجي في تدقيق التقديرات 

تم تطبيق أدوات المنطق المضبب من أجل تحديد أولوية التحديات التي تواجه المدقق الخـارجي مـن خـالل     .(IAS)الدولية 
 .ذات خطوات محـددة  تحليل أراء المدققين الخارجيين لعدد من مكاتب و شركات التدقيق العراقية رياضياً وبإستخدام منهجية

يهدف البحث من خالل إستخدام المنطق المضبب الى تحديد أهم التحديات تأثيراً على المدقق الخارجي لغرض توجيه اإلهتمـام  
  .المباشر عليها و عدم تشتت ذلك اإلهتمام الى تحديات أخرى قد ال يكون لها تأثيراً قوياً ومباشراً

    

 القيمة العادلة، المدقق الخارجي ،المنطق المضبب، بة الدوليةمعايير المحاس 
Abstract : This paper introduces the private notions of accounting at fair value in terms of 
concepts , measurement and disclosure , and highlights the most important challenges facing the 
external auditor in auditing accounting estimates for the fair value according to the International 
Accounting Standards (IAS). 

The tools of Fuzzy Logic had been applied in order to identify priority challenges facing the 
external auditor through the analysis of the views of the external auditors for a number of offices 
and Iraqi audit firms mathematically by using the methodology of specific steps. 

The paper aims through using Fuzzy Logic to identify the most important challenges impact on 
the external auditor for the purpose of directing attention to them and not to direct the attention to 
the dispersion of other challenges may not have direct and influence strongly. 
 
Keywords : IAS, Fuzzy Logic, External Auditor, Fair Value 

 
 

من التغريات االقتصادية واملهنية يف السنوات األخرية نتيجة األزمات املالية املتكررة واملـؤثرة ،  لقد واجهت مهنة التدقيق العديد 
وحبكم الطبيعة االجتماعية للمحاسبة فان مهنة التدقيق قد استجابت هلذه التغريات ليتالئم دور املدقق وهذه التغريات متمثلـة مبعـايري   

تدقيق التقديرات احملاسـبية مبـا يف   ) 540(يل للمحاسبني ، ومنها معيار التدقيق الدويل رقم التدقيق الدولية الصادرة عن االحتاد الدو
سبية، ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة واالفصاحات ذات العالقة ، ويتناول هذا املعيار مسؤوليات املدقق املتعلقة بالتقديرات احملا

  .عادلة يف عملية تدقيق البيانات املاليةمبا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة ال
ويف نفس الوقت فان عملية تدقيق البيانات املالية اخلاصة بتقديرات القيمة العادلة تواجه حتديات ومعوقات عديدة منها ما يتعلق 

ديات املتعلقة بتعـدد طـرق   مبهارات املدقق ومنها ما يتعلق مبدى االطالع على التعديالت األخرية على املعايري الدولية فضال عن التح
  .اعداد تقديرات القيمة العادلة

 عند تدقيق تقديرات القيمة العادلة من قبل املدقق اخلارجي يف بيئة  قصورتتمثل مشكلة البحث يف وجود  :مشكلة الدراسة
 :اآلتية األسئلةعن  اإلجابةالعمل العراقية، وتتمحور املشكلة يف 

_________________________________________ 
eMail :   (*): thabit.acc@gmail.com  &  (**): abd_gn1983@yahoo.com  
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  هل هناك ضرورة لبيان اهم املعوقات اليت تواجه املدقق اخلارجي يف تدقيق تقديرات القيمة العادلة ؟ -
  اخلارجي يف تدقيق تقديرات القيمة العادلة ؟ اليت تواجه املدقق التحدياتما هي أهم  -

 تأيت أمهية البحث من أمهية مفاهيم حماسبة القيمة العادلة وحداثة هذه املفاهيم بالنسبة لبيئة العمل العراقية ،  :هدف وأمهية البحث
. علق بتقديرات القيمة العادلة تأيت أمهية البحث من أمهية التعديالت االخرية على معايري التدقيق الدولية خاصة فيما يت وأيضا

احملاسيب عن القيمة العادلة وتأثريها على املعلومات احملاسبية ،  واإلفصاححيث يهدف البحث اىل القاء الضوء على مفهوم القياس 
  .وحتديد اهم املعوقات اليت تواجه املدقق اخلارجي يف تدقيق هذه التقديرات

 تواجه املدقق اخلارجي يف تدقيق اليت تحديات ال يتباين تأثري : (ية مفادها اآليت من فرضية اساس البحثينبع  :فرضية البحث
   ). تقديرات القيمة العادلة يف بيئة العمل العراقية

 االستعانة باالطاريح والرسائل والدوريات  البحث مت االعتماد على املنهج الوصفي من خالل أهدافلتحقيق  :منهج البحث
وكذلك .نترنيت اليت تناولت موضوع الدراسة والسيما ذات العالقة مبوضوعات حماسبة القيمة العادلةوالكتب ومواقع شبكة اال

  .مت االعتماد على املنهج التحليلي يف حتليل نتائج الدراسة امليدانية ، واليت متت يف عينة من مكاتب التدقيق العراقية
 مت تقسيم البحث اىل اآليت  :خطة البحث:  
  .لعادلة مفاهيم القيمة ا -1
  540معيار التدقيق الدويل  -2
  اجلانب العملي -3

  

 
    تعريف القيمة العادلة  : أوالً 

 تقلـب  ازديـاد  تشمل واليت، املاضيني العقدين خالل االقتصادية البيئة على طرأت اليت التغيريات من العادلة القيمة فكرة تنبع
 هـذه  كـل  ، املعقدة املالية األدوات عن وغريها املشتقات وإدخال األجنبية العمالت صرف وأسعار ئدةالفا معدالت مثل األسعار

  ) .236:  2010بشايرة ، ( الوجود  حيز إىل العادلة القيمة مفهوم لظهور مناسبا جوا خلقت االقتصادية البيئة يف التغيريات
وجملس معايري احملاسبة املاليـة األمريكـي   ) IASB(الدولية  احملاسبة معايري جملس من كل توجه األخرية العقود يف املالحظ ومن

)FASB (االبتعاد و االقتصادي الدخل مفهوم إىل الوصول العادلة لغرض للقيمة وفقا احملاسبة معايري من العديد تعديل و إصدار حنو 
  ) .253:  2010حسني ، (احملاسبة  نشأة املتبع منذ و التقليدي احملاسيب املدخل عن بذلك

الثمن الـذي  : " مفهوما شامال للقيمة العادلة حيث عرفه بأنه  157يف معياره رقم  FASBقدم جملس معايري احملاسبة املالية وقد 
سيتم استالمه لبيع أحد األصول أو الثمن املدفوع لسداد التزام يف صفقة منظمة ما بني املشاركني يف السوق النشط عند تاريخ القياس 

) "FAS157 , 2006 : 9. ( 
القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصـل أو  : " فإن القيمة العادلة هي  39يف املعيار رقم  IFRS التقارير املالية الدولية ملعايريوطبقا 

 ).IAS39 , 2006 : 5" (تسوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف معاملة جتارية حبتة 
يركز على الثمن الذي سيتم استالمه عند بيع األصول أو الثمن املـدفوع لسـداد    FAS 157مالحظة أن تعريف  ميكنحيث 

وإمنا ركز على السعر الذي ميكن احلصول , مل يستند على الثمن املدفوع وال على الثمن املستلم  IAS 39يف حني أن تعريف , التزام 
  .عليه نتيجة بيع األصول أو شرائها أو سداد االلتزامات 
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لتحديد القيمة العادلة تعريـف   2009يف مشروع املسودة  املنشورة يف أيار  IASBمعايري احملاسبة الدولية  لسجمولقد إعتمد 
FAS 157  وطبقا لتعريف , كتعريف رمسي للقيمة العادلةFAS 157    فإن تاريخ القياس يعين أن القيمة العادلة جيـب أن تعكـس

املشاركني يف السوق فهم املشترين والبائعني يف السوق والـذين سيتحصـلون علـى    أما , تاريخ امليزانية العمومية  يفظروف السوق 
مستقلني عن بعضهم البعض ،ولديهم املعرفـة و  : والذين جيب أن يتصفوا بالصفات اآلتية , الفائدة االكرب من األصول و اإللتزامات 

ع التبادل ، ولديهم القدرة على إمتام الصـفقة ، ولـديهم   الدراية الكاملة حول قرار اإلستثمار و حول األصول أو اإللتزامات موضو
 ) . Shamkuts , 2010 : 10(اإلستعداد و الرغبة الكاملة و املستقلة للقيام بالصفقة 

, أما السوق النشط فيقصد به السوق الذي يعظم من املبلغ املتوقع لبيع األصل أو يقلل من املبلغ الذي سيدفع عن نقل املسؤولية 
 , IASB(لة املنظمة تعين عرض األصول و اإللتزامات خالل فترة زمنية كافية إلطالع مجيع االطراف عليها و التسـويق هلـا   واملعام

2009 : 8. (  
  القياس و اإلفصاح : ثانياً 

سـؤولية يف  القيمة العادلة هو لتحديد الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أحد األصول أو الثمن املدفوع لنقل امل قياسإن اهلدف من 
  ) :IASB , 2009 : 12(حيث يتطلب قياس القيمة العادلة وجود كيان لتحديد , تاريخ القياس 

  حيث ال ميكن قياس وتقييم األصول العاملة بأفضل كفاءة هلا , عني األصل أو املسؤولية اليت هي موضوع القياس. 
  ال و مستفيد من األصول أو اإللتزاماتسوق فع 
 بة للقياس ، من خالل النظر يف مدى توفر البيانات لتطوير املدخالت اليت متثل االفتراضات إلسـتخدام  أسلوب تقييم مناس

 .فضال عن مستوى التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة , املشاركني يف السوق يف تسعري األصول واإللتزامات 
اجلعفـر ،  (: يمة العادلة وفق ما مبني أدنـاه  ثالثة مداخل لقياس الق SFAS No.157املعيار احملاسيب األمريكي  حدد ولقد

2011  ،56-58(  
 Market Approachمدخل السوق   .1

 ذلـك  يف مبا السوق، توفرها عمليات اليت املالئمة املعلومات مالحظتها من األسعار املمكن تقييم عند السوق مدخل يستخدم
  .معلومات عن املعامالت القابلة للمقارنةاملتشاة أو املقارنة ويتطلب تطبيق مدخل السوق وجود  املوجودات

 Income Approachمدخل الدخل   .2
 اعتماداً )PVTأساليب القيمة احلالية (املستقبلية لقيمة حالية واحدة خمصومة  املبالغ لتحويل التقييم عند الدخل مدخل يستخدم

الدخل هو األكثر شيوعاً لتقييم املوجودات طويلـة   يعد مدخل, املبالغ املستقبلية  تلك يف السبب هم السوق شركاء أن افتراض على
  .وهو قابل للتطبيق مباشرة الن معظم املوجودات طويلة األجل ناجتة عن منفعة اقتصادية تعود على مالك املوجود, األجل 

 Cost Approachمدخل التكلفة   .3
بسبب عوامل التقادم إذ يتم قياس املوجود بتكلفـة   يعتمد هذا املدخل على حتديد التكلفة اجلارية الستبدال املوجود بعد تسويتها

  .احلصول على موجود بديل بطاقة مشاة للموجود القائم بالوحدة االقتصادية يف تاريخ قياسيه
 (متعمـدة  أو) بشرية أخطاء(غري متعمدة تكون  خطاءاأل ويرى جعارة ان هناك أخطاء حتدث أثناء قياس القيمة العادلة  وهذه

 كامل منوذج تطبيق يؤدي أن املمكن فمن األخطاء على يعين مشوهلا وااللتزامات مما العادلة لألصول بتقديرات القيم) ارياإلد التالعب
حساسية  زيادة إىل بدورها تؤدي قد واليت ، ا املعترف غري اخلسائر أو األرباح إىل املالية االعتراف باألدوات أجل من العادلة للقيمة

 , احلالية التارخيية التكلفة على منوذج املبنية األرباح حساسية تفوق بنسبة )للبنوك التنظيمي لرأس املال بالنسبة الاحل هو كما( األرباح
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 األخطاء خالل من كامل بشكل لألصول العادلة القيم يف األخطاء القياسية معادلة عدم حال يف خاص بشكل ذلك ظهور املتوقع ومن
األخطاء  من العادلة القيمة حماسبة تطبيق عن األرباح الناجتة مجيع حساسية تنتج ال  البنك وبالطبعزامات تإلل العادلة القيم يف القياسية
  ).204:  2012جعارة ، (القياسية 

 يتم اليت وهي ) لألصول وااللتزامات املماثلة احملددة األسعار على املبين : األول املستوى : العادلة للقيمة تقديرات ثالثة وهناك
االلتزامـات   أو لألصول احملددة السوق أسعار املبين على: الثاين  املستوى,  املالية األستثمار أوراق تداول : مثل نشطة بصورة اوهلاتد

 تـوفر  عـدم  حالة يف إال تستخدم وال الشركة تقديرات على واملبين تفصيالً وهو األقل: الثالث املستوى , العالقة ذات أو املتشاة
الصعب تـدقيقها   ومن للتالعب وخاضعة موضوعية املستويني الثاين أو الثالث غري تقديرات وتعد,  األول و الثاين توينياملس تقديرات

  )198:  2012جعارة ، (
إطارا عاما لتطبيق تعريف القيمة العادلـة   IFRS 13ولغرض زيادة االتساق وقابلية املقارنة يف تدابري القيمة العادلة ، فلقد قدم 

و القوائم املالية والذي حيتوي على العديد من املفاهيم الرئيسية املستخدمة يف إطار القيمة العادلة واملترابطة واليت ينبغي  التقاريرإلعداد 
املكونات املختلفة إلطار قياس القيمة العادلة وفـق تعريـف القيمـة    ) 1(حيث يوضح الشكل , النظر يف تفاعلها يف اإلطار بأكمله 

  :  العادلة
اإلطار العام لقياس القيمة العادلة) 1(شكل ال  

 
  IFRS 13 , 2012 , 16 :املصدر 

  لقيمة العادلة ل التسلسل اهلرمي مبا يف ذلك اإلفصاح
)الثالثستوى امل مدخالت استنادا إىل (  

 األصول أو اإللتزامات

  األسواق الرئيسية
 ) أو األكثر إستفادة( 

 خصائص املشاركني يف السوق

أعلى وأفضل استخدام بإفتراض 
املوجودات غري املالية ( وتقييم 

 )فقط

 أساليب التقييم املدخالت

تعظيم مدخالت املرحلة 
األوىل و ختفيض مدخالت 

 املرحلة الثالثة

عر يف معاملة منظمة س(القيمة العادلة 
)بني املشاركني يف السوق  
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  تأثري حماسبة القيمة العادلة يف البيانات املالية : ثالثا 
ومبوجـب  , وقائمة الدخل  وخصوصاً على امليزانية العامة, إن قياس األصول واإللتزامات بالقيمة العادلة يؤثر على بياناا املالية 

حيث تعلن قائمة الدخل عن التغريات احلاصلة يف امليزانية العامة , حماسبة القيمة العادلة فإن قائمة الدخل هي بقايا قياس امليزانية العامة 
بإستخدام القيمة العادلة لـديها  كما أن املعلومات الواردة يف امليزانية العامة و قائمة الدخل املعاجلتني , نتيجة إستخدام القيمة العادلة 

  ) :Penman , 2007 , 35(اخلصائص التالية 
  .امليزانية العامة ذات معلومات معاجلة بشكل مرضي من خالل القيمة العادلة  .1
 .قائمة الدخل توضح الدخل اإلقتصادي ألا ببساطة عبارة عن التغريات يف القيمة خالل فترة معينة  .2
 .على حتقيق قيمة مضافة للمسامهني  الدخل يوضح إشراف اإلدارة .3
حيث أن األرباح هي تغريات يف القيمة وعلى هذا النحـو ال  , األرباح ال تعطي مؤشرا حول العائدات املستقبلية أو قيمتها  .4

 .ميكن توقع التغريات يف املستقبل كما أا ال تبلغ عن القيمة 
  .ايل فهي تشري اىل املخاطر وبالت, قائمة الدخل تقيس التغريات الدورية يف القيمة  .5

  .وبإختصار فإن امليزانية العامة تليب هدف التقييم أما قائمة الدخل فإا توفر املعلومات حول التعرض للمخاطر وإدارة األداء 
 التحقـق مـن   لدى هامة فروق وجود عدم حال يف فقط عليه االعتماد وميكن موثوق أنه على العادلة القيمة قياس أخذ وميكن

 وجود عدم ظل يف عادلة قيم افتراض فإن وبالتايل .نشطة سوق وجود عدم ظل يف يتحقق ال قد هذا و ،العادلة القيمة قياس ديراتتق
 قيمة أو مبلغ خيتلف قد حيث املالية، التقارير فهم وقابلية مقارنة وقابلية وموثوقية مالئمة على وسيؤثر خطراً يكون قد سوقي أساس

 أساس على احتساا مت بقيمة أصل عن التقرير يتم قد بأنه يعين وهذا ألخرى، سنة من الدخل قائمة يف ستظهر يتواخلسائر ال األرباح
 املضاربة أرباح استخدام يتم بأن خطورة فهناك مسعرة، غري أسهم استثمارات على هذا تطبيق مت فلو افتراضية، لسوق رياضي منوذج

 إىل احلـال  بطبيعة ستؤدي بدورها ،واليت مرتفعة بقيمة املايل املركز قائمة يف وعرضها تثماراتاالس هذه عن التقرير لتربير املستقبلية
 هـذه  ظل يف ستصدر اليت املالية التقارير وموثوقية مالءمة مدى عن تساؤالت سيطرح ما وهذا مرتفعة، مضاربات أرباح عن التقرير
 غـري  واألرقـام  املوضـوعية  األرقام بني ما واضح متييز إىل سيحتاجون ةاملالي التقارير مستخدمي فإن ، األساس هذا وعلى .األسس

 أسعارسـوق  على املبنية النتائج وتلك حقيقية سوق أسعار على املبنية املتحققة األرباح واخلسائر بني وما ،)شخصي تقدير(املوضوعية
 عـدم  لضمان املالية للتقارير واضحة معايري وجود من بد فال لذا املالية، التقارير مستخدمي على تعقيداً أكثر سيكون وهذا افتراضية،

 القرارات على تؤثر عندما املالئمة صفة للمعلومات وتكون فعالً حدثت اليت احلقيقية والظواهراالقتصادية احلقائق عن املستخدم تضليل
 صـفة  للمعلومـات  املسـتقبلية،وتكون  أو احلاضرة أو املاضية األحداث تقييم يف مبساعدم املستخدمني بواسطة املتخذة االقتصادية

 املفاضلة أساس واملوثوقية املالئمة خاصييت من حتقيقه املطلوب القدر وميثل.التحيز أو اجلوهرية األخطاء من خالية تكون عندما املوثوقية
 أقـل  وقدراً املوثوقية من كبرياً قدرا يةالتارخي التكلفة منوذج حيقق حني ففي العادلة، والقيمة التارخيية التكلفة منوذجي بني املقارنة عند
 ال وألنه .نشطة سوق غياب ظل يف خاصة املوثوقية، من أقل وقدراً املالءمة من أكرب قدراً حيقق العادلة القيمة منوذج فإن املالءمة من

 املوثوقيـة  من أهم املالئمة تكون فاملواق بعض بينهما،ففي املوازنة جيب فإنه أواملوثوقية، املالءمة خاصييت من أي عن االستغناء ميكن
 هـذا  ويف بالكامل املوثوقية أو املالءمة من بأي التضحية الظروف من ظرف أي حتت ميكن ال ذلك ومع أحرى، مواقف يف والعكس

 خاصـية  فيها فرتتو مبعلومات املالية التقارير مستخدمي بتزويد العادلة القيمة حماسبة متيز الدراسات على من العديد أمجعت فقد اال
 العادلة القيمة قياس أساليب بعض وفاعلية كفاءة عدم هي الرئيسية املشكلة أن حني يف التارخيية، التكلفة حماسبة خبالف وذلك املالءمة

 يف يالسوق السعر أن على املعايري معظم ركزت فقد هنا ومن التارخيية، التكلفة حماسبة يف احلال هو كما املوثوقية خاصية حتقيق على
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 فيهـا  يراعى العادلة للقيمة األخرى القياس أساليب أن حني يف موثوقية، وأكثر العادلة للقيمة احملددة املقاييس أفضل هو نشطة سوق
، 2009صـاحل ، (األقـل   على مقبولة موثوقية درجة ذات احلاالت مجيع يف تبقى أن على ممكنة، موثوقية درجة أعلى على احلصول

32-33.(  
  :قارنة بني حماسبة القيمة العادلة و حماسبة التكلفة التارخيية امل:  رابعاً

يف خضم مناقشة مزايا وعيوب القيمة العادلة ، فمن الضروري النظر يف البديل األكثر إستخداما والذي هـو حماسـبة التكلفـة    
خطوة أفضل من إستخدام حماسبة التكلفـة  حيث جيب التركيز على مسألة ما إذا كان إستخدام حماسبة القيمة العادلة يعد , التارخيية 
 , Ryan , 2008(و ميكن إجراء املقارنة طبقا للخصائص النوعية للمعلومات احملاسبية املفيدة و املبادئ والفروض احملاسبية , التارخيية 

214. (  
فة التارخيية وذلك نتيجـة احلاجـة   إن املعلومات احملاسبية يف ظل القيمة العادلة أكثر مالئمة من تلك الناجتة عن استخدام التكل

ـ  ة املستمرة اىل املعلومات اليت تكون أكثر صحة يف القرارات املستقبلية ، وان زيادة مالئمة املعلومات احملاسبية من خالل القيمة العادل
قاً ملبدأ التكلفة التارخييـة  يكون مصحوباً بنقص يف موثوقيتها ومصداقيتها وإن األمر يستوجب تعزيز معلومات القوائم املالية املعدة وف

ـ  در مبعلومات تكميلية وفقاً للقيمة العادلة لتزداد مالئمة املعلومات احملاسبية ويف الوقت نفسه سيتم احملافظة على خاصية املوثوقية ، وجت
ت جماالً واسعاً العتماد القيمة العادلة االشارة اىل ان املعايري احملاسبية الدولية مل تقم بإلغاء اعتماد التكلفة التارخيية ويف الوقت نفسه أعط

  ).11-10، 2011املبيضني وآخرون، ) (39(و) 36(و) 32(و) 26(و) 18(و) 16(و) 11(و) 2(كما يف املعايري احملاسبية 
يف التقييم وذلك من خالل اإلعتماد على مـدى إمكانيـة كـل     سلوبنياألفيوضح الفرق مابني إستخدام كال ) 2(رقم  شكلأما ال
  .وب من حتقيق املبادئ والفروض احملاسبية بشكل أفضلأسل

املقارنة بني القيمة العادلة و التكلفة التارخيية وفقا للفروض و املبادئ احملاسبية: )2( شكلال  
 التكلفة التارخيية القيمة العادلة املبدأ

 حتقق اإليراد
على أساس  ،بشكل مستمر أرباح ميكن قياس

لألصول  ديةالقيم االقتصا التغريات يف
  .والتزامات 

 معايري عند استيفاء منفصلة يف نقاط األرباح يتم قياس
 قياس مطابقة مبدأ ، وذلك باستخداماإليراداتب االعتراف
  .النفقات

 التقارير املالية

 الوسيلة األساسية  هي امليزانية العمومية
 .للمسامهني املعلومات لنقل
 قيمة ولكنها عن تبلغ ال قائمة الدخل 

يف القيمة، وبالتايل  الدورية س التغرياتتقي
  .املخاطر  عن تبلغ فإا 

  امليزانية العمومية هي وسيلة ملعرفة املركز املايل اإلفتراضي
  .للشركة 

 املعلومات حول لنقل هو األداة الرئيسية قائمة الدخل 
  .امليزانية العمومية للمسامهني ، وليس قيمة الشركة

 إدارة األرباح

وعلى هذا  التغريات يف القيمة األرباح هي
, يف املستقبل  قيمة تغيريات ال يتوقع النحو

ولذلك فإن األرباح املستقبلية والقيم املستقبلية 
  وبالتايل الميكن التنبؤ بإدارة األرباح, مبهمة 

  ختلق فرصا إلدارة األرباح

 Laux and Leuz , 2009 , 828 :املصدر 

  رضة حملاسبة القيمة العادلة األراء املؤيدة و املعا:  خامسا
لكي تكـون هـذه   , البد حملاسبة القيمة العادلة أن تليب متطلبات املعلومات احملاسبية املفيدة بشكل أكرب من الوسائل األخرى 

اد القـوائم و  ومما سبق فإن الوسيلة املستخدمة بشكل أوسع يف إعد, احملاسبة هي األعم و األفضل عند إعداد التقارير و القوائم املالية 
  ) .Penman , 2007 , 38(التقارير املالية هي التكلفة التارخيية ولكنها تفتقر اىل املوضوعية 
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  ):Magnan , 2009 , 19(وقد جادل أنصار حماسبة القيمة العادلة بأا أكثر أمهية من التكلفة التارخيية وذلك ألا 
  توفر أحدث املعلومات مبا يتفق مع السوق النشط  .1
 ادة الشفافية والتشجيع اإلجراءات التصحيحية لألوامر اإلداريةزي .2
تقدم صورة واضحة عن أعمال الشركة يف بيئة األعمال املتغرية بسرعة ، و تعكس بياناا املالية الواقع االقتصادي الصحيح  .3

 للشركات بدال من ملخص عن املعامالت السابقة
 .و اإللتزامات وذلك بسبب تغري قيمتهم عرب الزمن الغاء حالة اإلنتقائية يف شراء وبيع األصول  .4

  : أما معارضي ونقاد القيمة العادلة فقد أشاروا اىل العيوب التايل 
 ) .Ramesh & Graziano , 2004 , 112(القيمة العادلة استنادا إىل النماذج االدارية ال ميكن التعويل عليها  .1
 )Richard , 2005 . 840( التقييمات الذاتية اليت تشارك يف تقديرها ميكن أن تكون عرضة للتالعب اإلدارية بالنظر إىل .2
األسعار ميكن أن تكون مشوهة عن طريق عدم كفاءة السوق وال عقالنية املستثمر أو عند وجود مشاكل يف السيولة  .3

)Ernia , 2004 , 97( 
 )Landsman , 2006 , 212(ختلق حماسبة القيمة العادلة تقلبات ال مربر له يف البيانات املالية  .4
مفهوم القيمة العادلة يتناقض مع افتراض االستمرارية الذي ينص أساسا أنه من املتوقع للشركة مواصلة عملياا على املدى  .5

 ) Georgiou & Jack , 2008 , 168(والطويل املتوسط 
 

     540      
 

تدقيق التقديرات احملاسبية مبا ىف "بعنوان  540ىف معيار واحد وهو  545و 540مت دمج معيار التدقيق الدوىل  2009يف عام  
عيار مسؤوليات املـدقق املتعلقـة بالتقـديرات    يتناول هذا امل، و" للقيمة العادلة واالفصاحات ذات العالقة  احملاسبيةذلك التقديرات 

  .احملاسبية ، مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة يف عملية تدقيق البيانات املالية 
ووفقاً هلذا املعيار فإن هدف املدقق هو احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا كانت التقديرات احملاسـبية للقيمـة   

ة ة يف البيانات املالية ، سواء مت االعتراف ا أو اإلفصاح عنها أم ال ؟ ، و ما إذا كانت االفصاحات ذات العالقة يف البيانات املاليالعادل
 .مالئمة أم ال ، يف سياق إطار عمل إعداد التقارير املالية املعمول به 

  )2010الدويل للمحاسبني ،  االحتاد: ( املتطلبات
بإجراءات تقييم املخاطر واألنشطة ذات العالقة للحصـول   القيامعند :تقييم املخاطر واألنشطة ذات العالقة إجراءات : أوالً

 :على فهم للمنشأة وبيئتها ، يتعني على املدقق احلصول على فهم ملا يلي
  .متطلبات إطار عمل إعداد التقارير املالية ذو العالقة بالتقديرات احملاسبية للقيمة العادلة  -
كيفية حتديد املنشأة للمعامالت واألحداث واحلاالت اليت قد تؤدي إىل احلاجة اىل االعتراف واإلفصـاح عـن التقـديرات     -

 .احملاسبية للقيمة العادلة يف البيانات املالية 
الطريقـة  :مبا يف ذلك كيفية إعداد اإلدارة للتقديرات احملاسبية واحلصول على فهم للبيانات اليت تستند إليها هذه التقديرات ،  -

املستخدمة يف إعداد التقرير احملاسيب ، أنظمة الرقابة ذات العالقة ،ما إذا استخدمت اإلدارة خبرياً أم ال ؟، االفتراضـات ذات الصـلة   
بتقيـيم تـأثري    ،ما إذا طرأ تغيري من الفترة السابقة على طرق إعداد التقديرات احملاسبية  ، وكيف قامت اإلدارة احملاسبية بالتقديرات

 .شكوك التقدير
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نتيجة التقديرات احملاسبية للفترة السابقة أو الالحقة للفترة احلالية ، وحتديد ما إذا كانت هذه التقـديرات   مراجعةعلى املدقق  -
 .مرتبطة بتحديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية لتقديرات السنة احلالية 

د املدقق على فهم طبيعة التقديرات احملاسبية اليت أعدا املنشأة ، وقد أكد املعيار على أعاله تساع ويرى الباحثان أن اإلجراءات
  أمهية هذه اإلجراءات كجزء من إجراءات املدقق لفهم املنشأة وبيئتها بشكل عام

 حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية :ثانياً
  .جة شكوك التقدير املرتبطة بتقدير حماسيب معنيعند حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يقيم املدقق در -
ما إذا كانت التقديرات احملاسبية اليت مت التحديد على اا تنطوي على شكوك تؤدي إىل خماطر ) حسب تقديره ( حيدد املدقق  -

 .هامة 
 إجراءات االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية اهلامة : ثالثاً 

  :اجلوهرية املقيمة حيدد املدقق ما يلي باالستناد إىل خماطر األخطاء  -1
  .ما إذا قامت اإلدارة بتطبيق متطلبات إطار عمل إعداد التقارير املالية املعمول به املتعلق بالتقدير احملاسيب بالشكل املناسب -أ

ا كانت التغيريات احلاصلة ما إذا كانت الطرق املستخدمة يف إعداد التقديرات احملاسبية مالئمة ومت تطبيقها بانتظام ، وما إذ -ب
  .يف التقديرات احملاسبية مناسبة يف الظروف القائمة 

عند االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية املقيمة ، ينفذ املدقق أمر واحد او أكثر من األمور اآلتية آخذاً بنظر االعتبار طبيعة  -2
  : التقدير احملاسيب 

  .حتديد ما إذا توفر األحداث اليت حتدث حىت تاريخ إصدار تقرير املدقق أدلة تدقيق تتعلق بالتقدير احملاسيب  -أ 
اختبار كيفية إعداد اإلدارة للتقدير احملاسيب والبيانات اليت يستند إليها ، حيث يقيم املدقق ما إذا كانت طريقـة القيـاس    -ب 

  .يف إطار عمل إعداد التقارير املالية املعمول به) يف ضوء أهداف القياس(ملستخدمة من قبل اإلدارة املستخدمة مناسبة ، واالفتراضات ا
  .اختبار الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة على كيفية إعداد اإلدارة للتقدير احملاسيب -ج 
م املدقق طرق ختتلـف عـن تلـك الـيت     وإذا استخد. للمبالغ من أجل تقييم التقدير النقطي لإلدارة  تقدير نقطيوضع   -د 

،  مـدى تستخدمها اإلدارة فعليه أن حيصل على فهم لطرق االدارة لوضع تقدير نقطي ، وإذا استنتج املدقق أنه من املناسب استخدام 
  .فعليه حتديد نطاق هذا املدى باالستناد اىل ادلة التدقيق املتوفرة

، ينظر املدقق فيما إذا كانت هناك حاجـة اىل مهـارات او معرفـة    أعاله ) 2(و) 1(عند حتديد املسائل احملدد يف الفقرة  -3
  .متخصصة فيما يتعلق جبانب واحد أو أكثر من جوانب التقديرات احملاسبية للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

  إجراءات أخرى االستجابة ملخاطر األخطاء اجلوهرية اهلامة: رابعاً
  :دقق تقييم االمور اآلتية على امل: شكوك التقدير 

كيفية اعتبار اإلدارة إلفتراضات او نتائج بديلة والسبب وراء رفضها ، أو كيفية معاجلة اإلدارة لشكوك التقدير عند إعـداد   -
  .التقدير احملاسيب

 ما إذا كانت اإلفتراضات اهلامة املستخدمة من قبل االدارة معقولة أم ال ؟ -
عمل حمددة وقدرا على القيام بذلك ، حيث يكون ذلك مرتبطاً مبعقولية االفتراضات اهلامـة   نية االدارة يف تنفيذ إجراءات -

 .املستخدمة من قبل االدارة او التطبيق املالئم إلطار عمل إعداد التقارير املالية املعمول به 
احملاسبية اليت تؤدي اىل خماطر هامـة  تأثريات شكوك التقدير على التقديرات ) حسب تقدير املدقق ( ويف حال مل تعاجل االدارة 

  .بالشكل املناسب يتعني على املدقق إذا إستلزم األمر حتديد مدى يتم من خالله تقييم معقولية التقدير احملاسيب 
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فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية اليت تؤدي اىل خماطر هامة يتعني على املدقق احلصول علـى أدلـة    :معايري االعتراف والقياس 
  : تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا كان 

  .قرار اإلدارة باالعتراف أو عدم اإلعتراف بالتقديرات احملاسبية يف البيانات املالية -
 .أساس القياس احملاسيب الذي مت إختياره للتقديرات احملاسبية  -

وعي املدقق حـول املخـاطر املرتبطـة     ويرى الباحثان أن إجراءات االستجابة للمخاطر اجلوهرية اليت حددها املعيار تزيد من
  .بالتقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ، مما يسهل على املدقق دراسة وحتليل هذه التقديرات ، لينعكس بالتايل على نوعية تقرير املدقق 

) ستناد إىل أدلـة التـدقيق  وباال(يتعني على املدقق تقييم ما إذا  :تقييم معقولية التقديرات احملاسبية وحتديد األخطاء :  خامساً
  .كانت التقديرات احملاسبية يف البيانات املالية إما معقولة أو مت التعبري عنها بشكل خاطئ

يتعني على املدقق احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حـول مـا إذا   :االفصاحات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية :  سادساً
وفيمـا  . ية املتعلقة بالتقديرات احملاسبية وفقاً ملتطلبات إطار عمل إعداد التقارير املالية املعمول بـه كانت االفصاحات يف البيانات املال

ـ  ة يتعلق بالتقديرات احملاسبية اليت تؤدي اىل خماطر هامة يتعني على املدقق تقييم مدى مالئمة اإلفصاح شكوك التقدير يف البيانات املالي
  .املالية املعمول به يف سياق إطار عمل إعداد التقارير

يتعني على املدقق مراجعة األحكام والقرارات الصادرة من قبل االدارة لدى : مؤشرات على حتيز حمتمل من قبل اإلدارة:  سابعاً
اعداد التقديرات احملاسبية من أجل حتديد ما إذا كانت مؤشرات على وجود حتيز من قبل اإلدارة ، وال تشكل مؤشرات على وجـود  

  .من قبل اإلدارة حبد ذاا أخطاء ألهداف التوصل اىل استنتاجات حول معقولية التقديرات احملاسبية املختلفةحتيز 
على إقرارات خطية من االدارة ، وحيثما كان مناسباً حيث يعتقد اإلدارة  احلصوليتعني على املدقق : اإلقرارات اخلطية :  ثامناً

  .ات اهلامة املستخدمة من قبلها يف إعداد التقديرات احملاسبية معقولة أم الوجملس اإلدارة واملدققني بأن االفتراض
  :وجود اآليت ضمن وثائق التدقيق  منجيب على املدقق أن يتأكد  :التوثيق :  تاسعاً

  .أساس إستنتاجات املدقق حول معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاح عنها الذي يؤدي إىل خماطر هامة  -
 .وجود حتيز حمتمل من قبل اإلدارة إن وجدت املؤشرات إىل -

أثنـاء   املدقق اخلـارجي ويرى الباحثان ان اجراءات املعيار احملددة تصب يف جانب التغلب على املصاعب واملعوقات اليت تواجه 
  . عملية تدقيق القيمة العادلة

  

          
 

يف تدقيق القيمة العادلة بإستخدام املنطق املضبب ميكـن أن توصـف    املدقق اخلارجيإن مشكلة تصنيف التحديات اليت تواجه 
ر التحـديات  بوساطة حماسب يطمح لتحديد أكث  املدقق اخلارجيتصنيف التحديات اليت تواجه : بأا 

وذلك مبساعدة أراء األكادمييني و املهنيني مـن خـالل   ,  mيف تدقيق القيمة العادلة من بني العدد  املدقق اخلارجيتأثرياً على وظيفة 
سؤاالً  14واإلستمارة عبارة عن , ) مدقق خارجي(حمكّم ) 22(البيانات اليت مت احلصول عليها من إستمارة إستبيان مت توزيعها على 

اخلاصــة ــا مــن األســئلة  kحيـث أن كــل حتــدي جيــب أن خيضــع للمجموعـة   , مــدى تــأثري التحــديات  عـن 

والـيت مت   مع األخذ بنظر اإلعتبار األمهية النسبية لكل مبدأ ,  
ذات خطوات حمددة ومتكونة مـن   وحلل مشكلة التصنيف إقترح الباحثان منهجية, احلصول عليها من الشهادة األكادميية لكل حمكّم 

  .وذلك باإلعتماد على املصادر الرياضية واإلحصائية  املدقق اخلارجيخطوات لتصنيف التحديات اليت تواجه  8
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  : اخلطوة األوىل
  ).1(وكما هو موضح يف اجلدول , يف تدقيق القيمة العادلة  املدقق اخلارجيترميز التحديات اليت تواجه 

  يف تدقيق القيمة العادلة مع أمهيتها النسبية املدقق اخلارجيت اليت تواجه التحديا) 1(اجلدول 
 الرمز  التحديات      

 X1  معظم املدققني يفتقرون للمهارات الالزمة لتدقيق التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة
 X2   لقيمة العادلةلقديرات احملاسبية التدقيق الدولية اخلاصة بالت عايرياألخرية مل التعديالتهناك حاجة الطالع املدقق على 

 X3  األخذ بنظر االعتبار املعايري احملاسبية للقيمة العادلة طبقاً للبيئة اليت تعمل فيها الشركة
 X4  .مل تلزم معايري احملاسبة الدولية ضرورة القياس واإلفصاح وفقاً للقيمة العادلة ومل تلغي القياس وفقا للكلفة التارخيية 

صول املدقق على أدلة تدقيق صعوبة ح
  :مناسبة وكافية خصوصاً عندما 

 X5-1  .ال يكون لألصل أو االلتزام سعر سوق يف سوق نشط 
 X5-2  .عندما تكون الطرق األخرى لتقييم القيمة العادلة على حنو غري مناسب 

 X6  .مة العادلة واملبلغ املفصح عنههناك صعوبة عند حتديد خطأ الناتج عن وجود فرق بني نتيجة التقدير احملاسيب للقي

صعوبة اكتشاف حتيز حمتمل من اإلدارة 
  :بسبب 

 X7-1  .تنطوي بعض التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة على شكوك تؤدي إىل خماطر جوهرية 
 X7-2  .تعدد طرق قياس القياس نظراً لتعدد أطر إعداد التقارير املالية املعمول ا 

 X7-3  .التقارير املالية املعمول ا مل حتدد طريقة للقياس أو بديلة للقياسأن اطر إعداد 
 X8  صعوبة فهم املدقق للنماذج املستخدمة يف إعداد تقديرات القيمة العادلة من قبل اإلدارة

 X9  كما أشارت معايري التدقيق الدولية  االستعانة خببري متخصص يف جمال عمل الشركة
 X10  .ادلة يتضمن املدخالت املستندة على احلكم الشخصي ان قياس القيمة الع

 X11  صعوبة احلصول على معلومات موثوقة ذات صلة بالقيمة العادلة اثناء عملية التدقيق
 

  : اخلطوة الثانية
لغـرض  ) 2(ل من خالل تفريغ إستمارة اإلستبيان يف اجلدو املدقق اخلارجيمجع البيانات اللغوية اخلاصة بالتحديات اليت تواجه 

  .املدقق اخلارجيتكوين املصفوفة اللغوية اخلاصة بالتحديات اليت تواجه 
املدقق اخلارجياملصفوفة اللغوية اخلاصة بالتحديات اليت تواجه ) 2(اجلدول  

 X1 X2 X3 X4 X5-1 X5-2 X6 X7-1 X7-2 X7-3 X8 X9 X10 X11 األمهية النسبية 
1م  دكتوراه مق مق مق مر مر مق مق مق ج مق ج مق ج مح مح مق مق 
2م  دكتوراه مق مق ج مح مح مر مق ج مق مق مق مق مق مق مق مق ج 
3م  دكتوراه مح مق ج مح مر مح مر مر ج مح مق مق ج مح مق مق مح 
4م  دكتوراه مر مق مح مح مق مق ج مر ج مح مق ج مر مر ج مح مر ج مر ج 
5م  ماجستري مق ج مق ج مق مق مق مق مح مح مق مح مر ج مق مح مر 
6م  ماجستري مر ج مق مق ج مح مر مر ج مر مح مر مر ج مر مح مق مق 
7م  ماجستري مق مق مق مر مق مق ج مر مق ج مق مر مح مح مق مق 
8م  ماجستري مق مق مق مق مر مق مق مق مق مق مق مر مق مق 
9م  ماجستري مق مق مح مق مق مق مق مق مق مق مق مق مق مق 
10م جمق  مق مح   ماجستري مح مق ج مق مق ج مر ج مح مق ج مح مق ج مق ج مح 
11م  دبلوم عايل مق ج مق ج مق ج مق مح مح مق مق مق مح مح مح مح مق 
12م  دبلوم عايل مق ج مق ج مق ج مق مح مح مق مق مق مح مح مح مح مق 
13م  بكالوريوس مق ج مق ج مق ج مق مح مح مق مق مق مح مح مح مح مق 
14م  بكالوريوس مق ج مق ج مح مق ج مق ج مح مح مح مق مق مق مق مق مق 
15م  بكالوريوس مح مق مق ج مق ج مق مق مق ج مق ج مح مق مق مق ج مق مق 
16م  بكالوريوس مر مر مر مر مر مق مر مر مر مر مر مق ج مق ج مق ج 
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17م  بكالوريوس مح مح مر مق ج مح مح مر مر مح مح مق مق مح مق 
18م قم مق مح   بكالوريوس مق مق مح مق ج مح مق مق مح مر مق مح 
19م  بكالوريوس مق ج مق ج مق ج مق ج مق ج مق ج مق ج مق مق مح مح مر مق مق 
20م  بكالوريوس مر مق مر مق ج مق مق ج مق ج مق ج مح مق ج مق ج مق ج مق مق 
21م  دبلوم مق مق مق مق ج مق مق ج مق ج مق ج مق مق مح مح مق ج مق ج 
22م  دبلوم مق مق مح مق مق مق مق مق مق مق ج مر مق مق مق 

  : حيث أن 
  مرفوض جدا = مر ج  ،مرفوض= مر  ،مقبول جدا= مق ج  ،حمايد= مح  ،مقبول= مق  ،حمكم= م 

  

  :اخلطوة الثالثة
) 3(وبذلك يتكون اجلـدول  , ) 1(وذلك من خالل املعادلة  1إجياد قيم املتغريات اللغوية رقمياً بإستخدام أدوات املنطق املضبب

  .املدقق اخلارجياخلاص باألمهية النسبية للتحديات اليت تواجه ) 4(و اجلدول  املدقق اخلارجياملتعلق بتقييم التحديات اليت تواجه 

 
  رقمياً املدقق اخلارجيقيم التقييم اللغوي للتحديات اليت تواجه ) 3(جدول 

 مقبول جدا مقبول حمايد مرفوض  مرفوض جدا 
Min 0 0.21 0.41 0.61 0.81 
Ave 0.1 0.305  0.505  0.705 0.905 
Max 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

  قيم التقييم اللغوي لألمهية النسبية للمحكّم رقمياً) 4(جدول 
 دكتوراه ماجستري دبلوم عايل بكالوريوس دبلوم 

Min 0 0.21 0.41 0.61 0.81 
Ave 0.1 0.305  0.505  0.705 0.905 
Max 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 
  :رابعةاخلطوة ال

وبالرجوع اىل اجلدول , ) 5 - 2(بإستخدام املعادالت ) 2(إستخراج املتوسطات املرجحة املضببة للمتغريات اللغوية يف اجلدول 
  .)5(وبذلك يتكون اجلدول , ) 4(و اجلدول ) 3(

  
 

  

                                         
 

  . MatLab 6.5مت إستخراج مجيع القيم املضببة بإستخدام برنامج  1

)1.... (  
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  و أمهيتها النسبية املدقق اخلارجياملصفوفة الرقمية للتحديات اليت تواجه ) 5(اجلدول 
 X1 X2 X3 X4 X5-1 X5-2 X6 X7-1 X7-2 X7-3 X8 X9 X10 X11 ن.أ  

Min 0.563 0.553 0.534 0.414 0.516 0.554 0.552 0.508 0.561 0.452 0.581 0.543 0.664 0.544 0.427 

Ave 0.659 0.650 0.632 0.514 0.614 0.650 0.650 0.605 0.659 0.550 0.678 0.641 0.760 0.641 0.523 

Max 0.755 0.745 0.727 0.609 0.709 0.745 0.745 0.700 0.755 0.645 0.773 0.736 0.855 0.736 0.618 

  

  :امسةاخلطوة اخل
على املصـفوفة الرقميـة   ) 6(وذلك بتطبيق املعادلة  ،نسبيةطبقاً ألمهيتها ال املدقق اخلارجيإستخراج قيم التحديات اليت تواجه 

  ) .6(وبذلك يتكون اجلدول ,  -) 5(اجلدول  -و أمهيتها النسبية  املدقق اخلارجيللتحديات اليت تواجه 

 
وفقاً ألمهيتها النسبيةاملدقق اخلارجي قيم التحديات اليت تواجه ) 6(اجلدول   

 X1 X2 X3 X4 X5-1 X5-2 X6 X7-1 X7-2 X7-3 X8 X9 X10 X11 
Min 0.076 0.077 0.080 0.103 0.083 0.077 0.077 0.084 0.076 0.094 0.073 0.079 0.064 0.079 

Ave 0.079 0.080 0.083 0.102 0.085 0.080 0.080 0.086 0.079 0.095 0.077 0.082 0.069 0.082 

Max 0.082 0.083 0.085 0.101 0.087 0.083 0.083 0.088 0.082 0.096 0.080 0.084 0.072 0.084 
  

  : دسةاخلطوة السا
وبـذلك يتكـون   , ) 6(على اجلـدول  ) 8-7(من خالل تطبيق املعادالت   a , b , cإستخراج قيم األرقام املضببة الثالثية 

  ) .7(اجلدول 

 

)7 ....(  

)8 ....(  

…. (6) 

 )2.... (  

 )3.... (  

 )4.... (  

 )5.... (  
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  a , b , cبة الثالثية قيم األرقام املضب) 7(اجلدول 
 X1 X2 X3 X4 X5-1 X5-2 X6 X7-1 X7-2 X7-3 X8 X9 X10 X11 

a 0.0049 0.0050 0.0051 0.0061 0.0052 0.0050 0.0050 0.0053 0.0049 0.0058 0.0048 0.0050 0.0043 0.0050 

b 0.0069 0.0070 0.0072 0.0089 0.0075 0.0070 0.0070 0.0076 0.0069 0.0083 0.0068 0.0071 0.0060 0.0071 

c 0.0097 0.0099 0.0102 0.0131 0.0106 0.0099 0.0099 0.0108 0.0097 0.0121 0.0094 0.0100 0.0082 0.0100 

  

  : سابعةاخلطوة ال
علـى  ) 10-9(من خالل تطبيق املعـادالت   املدقق اخلارجيلكل حتدي من التحديات اليت تواجه  2إحتساب املسافات املضببة

  ) .8(وبذلك يتكون اجلدول , ) 7( اجلدول

 
  املدقق اخلارجياملسافات املضببة للتحديات اليت تواجه ) 8(اجلدول 

 X1 X2 X3 X4 X5-1 X5-2 X6 X7-1 X7-2 X7-3 X8 X9 X10 X11 
Mini 0.2223 0.2219 0.2211 0.2143 0.2202 0.2219 0.2219 0.2197 0.2223 0.2166 0.2231 0.2215 0.2262 0.2215 

Maxi 0.4383 0.4394 0.4418 0.4622 0.4444 0.4394 0.4394 0.4457 0.4383 0.4549 0.4362 0.4406 0.4279 0.4406 
  

  : ثامنةاخلطوة ال
  ) 10(و اجلدول ) 9(ميكن ترتيب مبادئ احملاسبة اإللكترونية طبقاً ملسافاا املضببة كما يف اجلدول ) 8(وفقاً للجدول 

  Miniوفقاً لـ  املدقق اخلارجيترتيب التحديات اليت تواجه ) 9(اجلدول 
 X4 X7-3 X7-1 X5-1 X3 X9 X11 X2 X5-2 X6 X1 X7-2 X8 X10 

Mini 0.2143 0.2166 0.2197 0.2202 0.2211 0.2215 0.2215 0.2219 0.2219 0.2219 0.2223 0.2223 0.2231 0.2262 

  :  حيث أن 
Mini  =قل مسافة مضببة بني املتغري قيد الدراسة و النقطة املثالية له يعين أ.  

  

  Maxiوفقاً لـ  املدقق اخلارجيترتيب التحديات اليت تواجه ) 10(اجلدول 
 X4 X7-3 X7-1 X5-1 X3 X9 X11 X2 X5-2 X6 X7-2 X1 X8 X10 

Maxi 0.4622 0.4549 0.4457 0.4444 0.4418 0.4406 0.4406 0.4394 0.4394 0.4394 0.4383 0.4383 0.4362 0.4279 

  :  حيث أن 
Maxi  = يعين أكرب مسافة مضببة بني املتغري قيد الدراسة و النقطة املثالية له.  

  

وفقاً ألراء احملكِّمني وطبقاً ألدوات املنطق املضـبب   املدقق اخلارجيفإن ترتيب التحديات اليت تواجه ) 1(وبالعودة اىل اجلدول 
  ) .11(اجلدول ميكن متثيلها ب

                                         
 

  بني املتغري قيد الدراسة والنقطة املثالية له  ميكن تعريف املسافة املضببة بأا املسافة املرجحة ما : املسافات املضببة  2

…. (9) 

…. (10) 
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يف تدقيق القيمة العادلة وفقاً لقوة تأثريها املدقق اخلارجي ترتيب التحديات اليت تواجه ) 11(اجلدول   
يف حتديد القيمة العادلةاملدقق اخلارجي التحديات اليت تواجه   الرمز 

 X4  .تلغي القياس وفقا للكلفة التارخيية مل تلزم معايري احملاسبة الدولية ضرورة القياس واإلفصاح وفقاً للقيمة العادلة ومل 
 X7-3  .أن اطر إعداد التقارير املالية املعمول ا مل حتدد طريقة للقياس أو بديلة للقياس

 X7-1  .تنطوي بعض التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة على شكوك تؤدي إىل خماطر جوهرية 
 X5-1  .ال يكون لألصل أو االلتزام سعر سوق يف سوق نشط 

 X3  األخذ بنظر االعتبار املعايري احملاسبية للقيمة العادلة طبقاً للبيئة اليت تعمل فيها الشركة
 X9  كما أشارت معايري التدقيق الدولية  االستعانة خببري متخصص يف جمال عمل الشركة

 X11  صعوبة احلصول على معلومات موثوقة ذات صلة بالقيمة العادلة اثناء عملية التدقيق
 X2   لقيمة العادلةلالتدقيق الدولية اخلاصة بالتقديرات احملاسبية  عايرياألخرية مل التعديالتهناك حاجة الطالع املدقق على 

  X5-2  .عندما تكون الطرق األخرى لتقييم القيمة العادلة على حنو غري مناسب 
 X6  .احملاسيب للقيمة العادلة واملبلغ املفصح عنههناك صعوبة عند حتديد خطأ الناتج عن وجود فرق بني نتيجة التقدير 

تعدد طرق قياس القياس نظراً لتعدد أطر إعداد ( معظم املدققني يفتقرون للمهارات الالزمة لتدقيق التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة
  )التقارير املالية املعمول ا

X1(X7-2) 

معظم املدققني يفتقرون للمهارات الالزمة لتدقيق التقديرات (رير املالية املعمول ا تعدد طرق القياس نظراً لتعدد أطر إعداد التقا
 X7-2(X1)  )احملاسبية للقيمة العادلة

 X8  صعوبة فهم املدقق للنماذج املستخدمة يف إعداد تقديرات القيمة العادلة من قبل اإلدارة
 X10  .كم الشخصي ان قياس القيمة العادلة يتضمن املدخالت املستندة على احل

 
   

 :لقد توصلت الدراسة اىل العديد من النتائج وكااليت 
املهارات واخلربة الالزمة : يواجه املدقق اخلارجي العديد من املعوقات اثناء تدقيق تقديرات القيمة العادلة خاصة فيما يتعلق  - 1

التعديالت االخرية ملعايري التدقيق الدولية اخلاصة بتدقيق  لتدقيق تقديرات القيمة العادلة ، فضال عن النقص يف االطالع على
القيمة العادلة ، وتعدد طرق قياس القيمة العادلة واعتمادها على احلكم الشخصي ، وصعوبة فهم املدقق للنماذج املستخدمة 

 .يف قياس القيمة العادلة من قبل االدارة 
عدم إلزام معايري احملاسبة الدولية ضرورة القياس و " مة العادلة هو يف حتديد القي املدقق اخلارجيإن أكثر حتدي يواجه  - 2

 ".اإلفصاح وفقاً للقيمة العادلة وعدم إلغاء القياس وفقاً للكلفة التارخيية 
 ".املدخالت املستندة على احلكم الشخصي " يف حتديد القيمة العادلة هو  املدقق اخلارجيإن اقل حتدي يواجه  - 3
إفتقار املدققني للمهارات " و حتدي " تعدد طرق القياس نظراً لتعدد أطر إعداد التقارير املالية " حتدي هنالك تداخل مابني  - 4

و ذلك التداخل ناجم عن بعض الشوائب املعلوماتية اليت ال بد منها , " الالزمة لتدقيق التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة 
  .عند إستخدام أدوات املنطق املضبب 

ام املنطق املضبب و أدواته يف حتليل نتائج إستبانات ذات متغريات لغوية يساعد كثرياً يف إزالة الغموض أمام إن إستخد - 5
 .الباحث 

يف تدقيق القيمة العادلة بشكل واضح يعبد الطريق أمام الباحثني والدارسني  املدقق اخلارجيإن ترتيب التحديات اليت تواجه  - 6
 .العمل على تطوير معايري القيمة العادلة واهليئات احملاسبية ذات الصلة ب
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  املصادر باللغة العربية : أوال 
، إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد االخرى واخلدمات ذات العالقة ) 2010( االحتاد الدويل للمحاسبني - 1

  www.ascasociety.org. للمحاسبني القانونيني ، االردن ، ترمجة امع العريب
مشكالت التطبيق ، جملـة كليـة بغـداد للعلـوم      ، املعلومات املتعلقة مبعايري حماسبة القيمة العادلة املالئمة واملوثوقية) 2012( اسامة عمر جعارة - 2

 . ، كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة) 29(االقتصادية ، العدد 
، اثر توجه معايري احملاسبة حنو القيمة العادلة على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف ظل االزمة املالية العامليـة ،   )2009( ابراهيم صاحلرضا  - 3

 . ، جامعة االسكندرية )2( ، العدد )46( جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ، الد
، كليـة  ) 24(، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد  ار القيمة العادلة على املوجودات املالية، تأثري تطبيق معي) 2010( علي كاظم حسني - 4

  .بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة 
 احملاسبة عن اخنفاض قيمة املوجودات طويلة األجل وفق املعايري احملاسبية الدوليـة وتأثريهـا علـى جـودة     ،) 2011(,  ليث حممد سعيد اجلعفر - 5

 . املعلومات احملاسبية ، رسالة ماجستري، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة املوصل
، تطبيق املفاهيم احملاسبية للقيمة العادلة يف البنوك االردنية طبقا ملتطلبات معايري احملاسبة الدولية ، جملة كليـة بغـداد   ) 2010( حممد حممود بشايرة - 6

  .ة بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ، كلي) 24(للعلوم االقتصادية ، العدد 
، دور االعتماد املزدوج للتكلفة التارخيية والقيمة العادلة يف حتقيـق مالئمـة وموثوقيـة    ) 2011( امحد املبيضني, علي املعموري , هيثم املبيضني  - 7

 . ، جامعة بغداد) 14( ، العدد) 6( جملة دراسات حماسبية ومالية ، الد البيانات املالية ،
 املصادر باللغة االنكليزية: ثانياً 
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Weaknesses of historical cost model in dealing with the inflation 

 
)*(& )**( 

 
  

 

 لفة التاريخية وعلى عناصر القوائم المالية المعدة الهدف من هذه المداخلة هو معرفة تأثير التضخم على التك
على أساسها، ثم تطرق بالتفصيل للدراسات المحاسبية التي صدرت واألساليب التي أتبعت لمواجهـة القصـور فـي    

ومـن أهـم النتـائج    .التكلفة التاريخية وبالتالي إلى معالجة التضخم على القوائم المالية من خالل األساليب المحاسبية
توصل إليها أن هذه األساليب لم تغير المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولم تخرج في أغلبها عن مبـدأ وأسـاس   الم

التكلفة التاريخية، هذا يدفعنا للقول بأن المجال ما زال مفتوحا أما المحاسبين والباحثين في هذا المجال لتقـديم الجديـد   
أسلوب من األساليب السابقة كانت له عيوبه التي جعلت من نتائجه فلكل . والوصول إلى األفضل في محاسبة التضخم

المتوصل إليها محاسبيا تبقى نسبية الدقة واالستعمال واالعتماد عليها في اتخاذ القرارات، إذا ال يوجد أسـلوب كامـل   
ى النتائج المرجـوة،  متكامل للتعبير بدقة وموضوعية على أثر تغيرات األسعار على عناصر القوائم المالية ويوصلنا إل
  .رغم أن كل األساليب تعمل على المحافظة على رأس المال النقدي واالقتصادي للوحدة االقتصادية

    

 القوائم الماليةالتكلفة التاريخية، التضخم ،.  
Abstract : The goal of this presentation is to know the impact of inflation on the Historical cost 
And the elements of financial statements prepared on the basis of ,then discussed in detail the 
accounting studies issued and methods that followed to address the shortcomings in on the 
Historical cost and thus to deal with inflation on the financial statements through accounting 
methods. 

One of the main results obtained that these methods did not change the accounting principles 
generally accepted did not come out for the most part from the principle and the historical cost 
basis ,this leads us to say that the field is still open but accountants and researchers in this field to 
provide new access to the best in accounting for inflation . Each style of the previous methods had 
the disadvantages that made the results reached accounting remains a relative precision ,use and 
rely on in making decisions ,if there is no method of fully integrated to express accurately and 
objectively the impact of price changes on the elements of the financial statements and get us to the 
desired results , although each working methods to maintain the capital's economic and monetary 
economic unit. 
 
Keywords : Historical cost, inflation, financial statements 

 
 

لـة يف ارتفـاع   يعترب التضخم ظاهرة اقتصادية تعاين منها معظم دول العامل، وناجتة من اختالل التوازن بني الطلب والعرض متمث
املستوى العام لألسعار واخنفاض القوة الشرائية للنقود، وهلا أثار اقتصادية واجتماعية تتفاوت حدا من بلد ألخر ومن فتـرة زمنيـة   

  .األسعارتبعا لدرجة االرتفاع يف مستويات  ألخرى
ة، فإا أيضا تتأثر بارتفاع مستويات األسـعار،  وباعتبار القوائم املالية نتاج النشاط االقتصادي للمؤسسة خالل فترة مالية معين

ومما زاد من تعقيد مشكلة التضخم يف احملاسبة هو اعتماد القوائم املالية يف إعدادها على مبدأ التكلفة التارخيية وفرض ثبـات وحـدة   
  ار مع زيادة مستويات النقد، وهذا الفرض غري صحيح يف فترات التضخم، حيث جند أن القوة الشرائية للنقود تنخفض باستمر

________________________________________ 
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األسعار، وهذا التناقض ينعكس سلبا على مصداقية املعلومات احملاسبية، وبالتايل جند من بني حدود القوائم املالية القائمة على أساس 
ة دأ التكلفة التارخيية عدم تعبريها عن احلالة املالية احلقيقية للمؤسسة، واحتوائها ألرباح صورية نتيجة عدم موضوعية القياس يف مقابلمب

املصروفات مع اإليرادات يف فترات التضخم، وتوزيع هذه األرباح يؤدي إىل تآكل رأس املال مما قد يؤدي باملؤسسة إىل اإلفالس على 
  .ويلاملدى الط

حدة التضخم يف السبعينات من القرن املاضي يف أغلبية دول العامل نقص منفعـة املعلومـات احملاسـبية لـدى      زيادةوقد رافق 
  :مستخدميها، مما دفع مبختلف اجلهات املهنية بالبحث عن طرق بديلة للتكلفة التارخيية، واهم الطرق اليت مت التوصل إليها هي

  .النقد الثابتة، املؤيدة من معظم االجتاهات املهنية التكلفة التارخيية مع وحدة -
 .ASC القيمة اجلارية، املؤيدة خاصة من طرف جلنة معايري احملاسبة الربيطانية  -
، وجلنة معايري احملاسبة الدولية FASBالقيمة اجلارية مع وحدة النقد الثابتة، املؤيدة من طرف جملس معايري احملاسبة املالية -

IASC هناك اختالف بني اهليئتني يف كيفية اإلفصاح عن اثر التضخم على القوائم املالية، فوفق جملس ، إال انهFASB  يتم
 IASCالفصل بني اثر التغري يف املستوى العام لألسعار عن اثر التغري يف القيم اجلارية على األصول غري النقدية، عكس جلنة 

  .يمها اجلاريةاليت تعمل على إظهار األصول غري النقدية فقط بق
 

  :ومن خالل ما سبق ميكن صياغة اإلشكالية التالية
  إلعطاء قوائم مالية مالئمة وموثوقة، إىل أي مدى واجه منوذج التكلفة التارخيية قصور يف معاجلة ظاهرة التضخم ؟

  

 دراسةأمهية ال :  
دة النقد الثابتة إىل عدة عوامل، أمهها التغري وحماسبة وح تكلفة التارخيية، والتضخميرجع اإلهتمام الكبري مبوضوع حماسبة ال -

املستمر يف القوة الشرائية لوحدة النقد بالشكل الذي يؤدي إىل زيادة األسعار يف معظم األحوال، وظهور ما يسمى 
  . بالتضخم النقدي الذي يؤثر بدوره على احملاسبة وعلى االقتصاد ككل

آثار وإنعكاسات هذه الظاهرة على اجلانب االقتصادي واإلجتماعي تعترب ظاهرة التضخم بظاهرة العصر، ولقد حضيت  -
بدراسة وافية من قبل الكثري من الباحثني اإلقتصاديني، ولكن آثار التضخم على اجلانب احملاسيب وكيفية معاجلته مل حتضى 

  .بنفس الدرجة من اإلهتمام والدراسة من قبل الباحثني
 دراسةأهداف ال:  

جلديد للفكر احملاسيب يف ظل العوملة وإنتشار الشركات املتعددة اجلنسيات، وتعدد مستخدمي املعلومات دراسة أبعاد التوجه ا -
  .احملاسبية، وأثر ذلك على املعلومة احملاسبية والنموذج احملاسيب التقليدي القائم على مبدأ التكلفة التارخيية

 وانعكاساتعار، وبالتايل على البيانات املالية املنشورة، الوطين وعلى األس االقتصاددراسة مشكلة التضخم وتأثريها على  -
ذلك على قرارات املستثمرين واملمولني، مما يستدعي البحث عن كيفية عرض البيانات املالية بصورة مناسبة تعكس الوضع 

  .املايل اجلاري للمؤسسة
مناذج القياس احملاسيب املقترحة من طرف  حبث إمكانية استعمال بدائل أخرى للتكلفة التارخيية، ومقارنة وتقييم خمتلف -

خمتلف اهليئات املهنية، مع إجراء دراسة تطبيقية ملعرفة مدى إمكانية وجناعة تطبيق هذه النماذج احملاسبية، ومالءمتها يف 
  .حتقيق أهداف القوائم املالية
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1 
ملتعارف عليها، ومن أمهها مبدأ التكلفة التارخيية، الذي يقضي بأن األصول تظهـر يف  تعد القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية ا

يف سبيل احلصول عليها، وال تتغري هذه القيمة حىت مع تغري أسعار هذه األصول بعد اقتنائها، ويرتبط  دفعتالقوائم املالية بالتكلفة اليت 
يتحقق يف ظل االرتفاع املستمر يف األسعار، حيث تنخفض القوة الشـرائية  هذا املبدأ بفرض ثبات وحدة النقد وهو الفرض الذي ال 

  .للنقود، وهذا ما دفع مبختلف اجلمعيات واالحتادات املهنية بالبحث يف كيفية إجياد حلول ولو جزئية هلذه املشكلة
مقدار النقدية الـيت تتحملـها    تشري التكلفة التارخيية إىل: مدخل التكلفة التارخيية ومربرات استخدامه وأوجه قصوره. 1.1

 املؤسسة يف سبيل احلصول على األصل يف تاريخ اقتنائه، أي السعر التباديل النقدي  الفعلي أو السعر التباديل النقدي املعادل يف تـاريخ 
أ على االلتزامات حيـث  التشغيلية االيرادية، كما يطبق أيضا هذا املبد والعملياتاقتناء األصل، ويسري هذا على العمليات الرأمسالية 

  . 1يتم قياسها وفق البيانات التارخيية املتوفرة لدى املؤسسة يف تاريخ نشوء االلتزام
يف بدايته األوىل بشكل رئيسي على مبدأ التكلفة التارخيية، فخدم مهنة احملاسبة عهودا طويلة  للمحاسبةوقد قام اإلطار التقليدي 

املبدأ إىل أن القياس احملاسيب األويل وتسجيل األحداث املالية يتطلب وجود دليل مادي لإلثبات من الزمن، وتعود أسباب التشبث ذا 
والتوثيق يوفره أساس التكلفة التارخيية، من خالل مستندات تكفي إلقامة احلجة على وقوع احلدث املايل، وبالتايل فسعر اقتناء األصل 

يتم استهالكه أو بيعه أو التصرف فيه باي طريقة اخرى، ويعين هذا اإلجراء أن التغري  هلذا األصل حىت) تكلفة(يبقى يف الدفاتر كقيمة 
فاملرتبة اليت احتلـها   ،2يف أسعار هذه األصول ال يؤخذ يف احلسبان إال عند حدوث عمليات تبادلية متعلقة ا كبيعها أو التخلي عنها

امه، ورغم ذلك فقد خرجت املمارسات احملاسبية عن االلتزام املطبـق  لالستمرار يف استخد جوهريةهذا املبدأ كانت بسبب مربرات 
بإتباع هذا املبدأ والتشبث به بشكل كامل نتيجة لظروف أو عوامل معينة بررت هذا اخلروج، ولكي يتم اسـتيفاء البحـث حـول    

  .ه قصورهاستخدام مبدأ التكلفة التارخيية سوف نتطرق إىل مربرات استخدامه وحاالت اخلروج عليه وأوج
يعتمد مبدأ التكلفة التارخيية على عدد من الفروض واملبادئ احملاسـبية، كمـا   : مربرات استخدام مبدأ التكلفة التارخيية .2.1

  :هناك عوامل وأسباب موضوعية عديدة تربر استخدام هذا املبدأ ومن أمهها ما يلي
، وعدم تغري قيمها عرب الوقت، مما يضفي عليهـا درجـة   )التارخييةالتكلفة (متاثل بنود القوائم املالية من حيث أساس قياسها   -

، وبالتايل ميكـن  )توفر أدلة اإلثبات املتمثلة يف املستندات(اكرب من املوضوعية والثقة، الن التكلفة التارخيية ميكن التحقق من صحتها 
   .3تدقيقها، ومن مث إبداء الرأي عن القوائم املالية املعدة على أساسها

  :4الؤم مبدأ التكلفة التارخيية مع بعض الفروض واملبادئ احملاسبية حبيث جند أنت -
فرض وحدة القياس النقدي يتسق مع القياس احملاسيب وفق التكلفة التارخيية، فهذا الفرض يقضي باستخدام وحدات نقدية  -

 .نتيجة التضخم واالنكماش امسية يف اإلثبات، األمر الذي يؤدي اىل جتاهل أي تغري يف قيمة األصول واخلصوم
فرض االستمرارية يتسق أيضا مع مبدأ التكلفة التارخيية، حيث يقضي هذا الفرض بان الوحدة احملاسبية مستمرة يف ممارسة  -

نشاطها التشغيلي العادي يف املدى املنظور، حبيث ميكنها االستفادة من الطاقات الكامنة يف أصوهلا لتحقيق أهدافها، إذا ال 
 .ستخدام القيم اجلارية إال يف حالة التصفيةداعي ال

مبدأ حتقق اإليراد يتسق مع مبدأ التكلفة التارخيية، حيث يقضي هذا املبدأ بعدم االعتراف بأي تغريات يف قيم األصول  -
  .واخلصوم إال بعد حتققها فعال عن طريق إجراء تبادل مع طرف خارجي
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ة التارخيية األفضل ألغراض فرض الضرائب، ألنه يوفر دليال قابال لإلثبات عن إضافة إىل النقاط السابقة يعترب مبدأ التكلف -
املعامالت املالية، وتعترب املالءمة اإلدارية والقابلية لإلثبات من املسائل اهلامة يف أي نظام ضرييب، وذالك لتخفيض تكاليف 

  .5إدارة النظام وتقليل التهرب من الضرائب
رغم وجود مربرات منطقية الستخدام هذا املبدأ، إال أن املمارسات احملاسبية العملية : ة التارخييةاخلروج عن مبدأ التكلف .3.1

أثبتت أا مل تلتزم باملفهوم النظري لألسس اليت يقوم عليها، إما بسبب ضرورات استلزمت اخلروج عن هذه األسـس، أو بسـبب   
  :6اخلروج عن مبدأ التكلفة التارخيية فيما يلياتساقه مع مبادئ وفروض حماسبية أخرى، وميكن حصر حاالت 

  .تقييم املخزون السلعي يف أخر كل دورة مالية بسعر السوق إذا كان اقل من التكلفة الفعلية، وتكوين خمصص مؤونات -
  .صلة القابلة للتحقق، وتكوين خمصصات تقديرية للديون املشكوك يف حتصيلهاتقييم املدينني بصايف القيمة احمل -
حات واملردودات واخلصومات النقدية، وتكوين خمصصات أخرى تتعلق بأوراق القبض، وخمصصات هبوط أسعار املسمو -

  .األوراق املالية وأية خمصصات أخرى يتم تكوينها ألغراض مشاة، مما يتسبب يف حتميل بيان الدخل ببنود مل حتدث فعال
 .تم تسجيلها يف الدفاتر والسجالت احملاسبية بقيمتها السوقيةاملنح واهلبات اليت يتم احلصول عليها بالقيمة الصفرية، ي -
  .قياس االستثمارات بقيمها السوقية عند التصفية -

لقد أثار مبدآ التكلفة التارخيية كثريا من االنتقادات حول حمدودية فائدة اسـتخدام  : أوجه قصور مبدأ التكلفة التارخيية. 4.1
وصا االنتقاد بعدم مالءمة املعلومات الختاذ القرارات، ولقد صدرت انتقادات عديدة من خمتلف القوائم املالية املعدة على أساسه، خص

  :اجلهات، من علماء احملاسبة واملمارسني وكذلك املستخدمني املباشرين للقوائم املالية، ومن أهم هذه االنتقادات ما يلي
قدي، قد يؤدي إىل ظهور أخطاء وحدة القياس، حبيـث فـرض   إن اعتماد مبدأ التكلفة التارخيية على فرض وحدة القياس الن -

  :7وحدة القياس نفسه يعاين من نقاط ضعف ميكن استعراضها على النحو التايل
نطاق الفرض الذي يقتصر على العمليات املالية فقط، حيث ال يتعامل إال مع العمليات اليت ميكن ترمجتها أو التعـبري عنـها    -

الكثري من األحداث األخرى ذات التأثري املهم على جممل األنشطة يف املؤسسات اليت ال ميكن قياسها بالنقد، بالنقود، يف حني يتجاهل 
 .كعالقات العمال ببعضهم وعالقام باإلدارة

االفتراض بأن وحدة القياس النقدي هي وحدة ثابتة مثلها مثل الوحدات األخرى، وهي ليست كذلك، بل هي وحدة قيـاس   -
بسبب ما يطرأ على قوا الشرائية من تغيري، وهو ما يؤدي إىل عدم جتانس األرقام احملاسبية بني الفترات املاليـة، وبالتـايل    غري ثابتة

 .فقدان خاصية الثبات والتماثل وعدم قابلية املعلومات احملاسبية للمقارنة
تقاس اإليرادات بالقيم اجلارية بينمـا    حيث ، التضخم يف ظروف   التعارض الناشئ عن مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات -

  . 8تقاس املصروفات بالقيم التارخيية، مما يظهر عدم موضوعية املقابلة
  :9إن االعتماد على مبدأ التكلفة التارخيية يؤدي إىل قياس غري سليم لدخل الدورة بسبب أخطاء توقيت على مستويني -
 ب احليازة احملققة اليت نتجت خالل الدورة اجلارية أو الدورات السابقة يدمج دخل النشاط التشغيلي اجلاري مع مكاس

ولكنها حتققت خالل الدورة اجلارية، وهذا يتعارض مع فرض الدورية، فالدخل وفق التكلفة التارخيية هو خليط من أرباح 
فة البضاعة املباعة بالفرق بني الناجتة عن ارتفاع أسعار تكل) االحتفاظ(ومن مكاسب احليازة ) اإلنتاج(عمليات التشغيل 

 .تكلفتها اجلارية وتكلفتها التارخيية
  يعتمد مبدأ التكلفة التارخيية على مبدأ حتقق اإليراد، فيتم تأجيل االعتراف بتغريات قيم األصول واخلصوم الناجتة خالل الفترة

لية، وهذا ما يؤكد مرة ثانية على عدم احلالية إىل حني حدوث تبادل حقيقي مع طرف خارجي يف الدورة أو الدورات التا
 .استقاللية نتائج كل دورة على حدة
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  . ومثل هذه األخطاء جتعل نتائج الدورات غري صاحلة لتقييم األداء، وغري صاحلة للمقارنة      
شهرة احملل املنتجـة  يسقط مبدأ التكلفة التارخيية كثريا من األصول غري امللموسة من سجالت املؤسسة مثل العالمة التجارية،  -

اخل بسبب عدم حدوث عملية تبادل حقيقية مع طرف خارجي الذي ...ذاتيا، املعرفة التقنية اليت اكتسبتها املؤسسة، املزايا االحتكارية
  . 10يشترطه املبدأ يف إثبات األحداث املالية

بح او معدالت االستثمار غري سـليمة، وذلـك   عند تطبيق مبدأ التكلفة التارخيية يف حالة ارتفاع األسعار تكون معدالت الر -
  :11بسبب
 املبالغة يف األرباح اليت تتضمنها قوائم الدخل. 
 قيمة رأس املال وقيمة األصول تظهر كلها أو بعضها بقيمتها التارخيية، وهي تقل كثريا عن قيمتها اجلارية. 

 

2 
إىل قياس سيولة أصول املؤسسة، من أجل معرفة مدى قدرة هذه األصول على مواجهة التزامـات  يهدف منوذج التكلفة التارخيية 

، املؤسسة، وال دف احملاسبة ضمن منوذج التكلفة التارخيية إال لترمجة رأس املال النقدي للمؤسسة وال تم أبدا برأس املال االقتصادي
ني املاليني للمؤسسة، وعلى هذا فان القوائم املالية تقرأ يف منظور الوقت بالرجوع الضمان الوحيد للدائن النقديحيث يعترب رأس املال 

إىل تكاليف املؤسسة وقت وقوعها وال تؤخذ تغريات األسعار بعد املعامالت، وبالتايل ال تتضمن القـوائم املاليـة إال املعـامالت أو    
األول عن منوذج التكلفة التارخيية، ومالءمتها لعملية القياس احملاسيب، فقد  املدافع Ijiri، ويعترب 12األحداث االقتصادية احملققة مع الغري

بأنه جدير باملالحظة أن حماسبة التكلفة التارخييـة كانـت    1975لسنة  theory of acconting measurement ذكر يف كتابه
مالءمة نتائج القياس احملاسيب القائم على التكلفة املنهج الرئيسي للمحاسبة خالل العديد من القرون، وذكر ثالثة أسباب إلظهار مدى 

  :13التارخيية لغرض اختاذ القرارات وهي
تؤثر التكلفة التارخيية على تقييم واختيار أسس القرار، حيث حيتاج املدراء إىل معلومات عن نوعية القرارات اليت مت اختاذها  -

ت املاضية، كما أن عملية اختاذ القرارات جيب أن حتتوي على يف املاضي، والتكلفة التارخيية تتعلق بشكل مباشر بالقرارا
 .تنبؤ باملستقبل، واألسعار املاضية ختدم هذا اال، أي أن املستقبل امتداد للماضي

تقدم التكلفة التارخيية  مدخل لفكرة االقتناع، فبعض متخذي القرارات ال يبحثون عن املثالية بقدر ما يسعون حنو  -
ال الذي يهمهم هو كم املبلغ الذي مت اكتسابه وليس كم سيكسبون أكثر، والتكلفة التارخيية تعترب مدخال االقتناع، فالسؤ

 ).أي االقتناع من خالل احلدث التارخيي الذي وقع فعال(مهما ملثل هذه احلاالت 
إن التكلفة التارخيية تستعمل يف  إن استخدام التكلفة التارخيية أمر مفروض على متخذ القرار من قبل البيئة، فالواقع يشري إىل -

 .بيئات خمتلفة ويف جماالت خمتلفة مثل الدخل اخلاضع للضريبة
أن تأييده للتكلفة التارخيية يكمن يف أا تقدم برهانا واضحا عن مدى فاعلية اإلدارة يف قيامها بتنفيـذ املسـؤوليات    Ijiriوبني 

 ا من صفقات يف الكيان احملاسيب هو أمر البد منه من أجل مساءلة اإلدارة عـن  املوكلة إليها، وان تسجيل األحداث املاضية، وما مت
  .14مسؤولياا

ينظر إىل التكلفة التارخيية من منظور اإلدارة، فهو يؤيدها ألا تقدم أدلة اإلثبات عـن قـرارات وتصـرفات     Ijiriنالحظ أن 
مل يعطيها حقها، ومل يهتم  Ijiriكلفة التارخيية الختاذ القرارات املستقبلية فان اإلدارة، أما مسالة مدى مالءمة املعلومات املبنية على الت
  .مبالءمة هذه املعلومات يف اختاذ القرارات لدى املستثمرين
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التارخيية، تعترب معامالت املؤسسة مع عمالئها اخلارجني املصدر الوحيد املالئم لتقييم أداء املؤسسـة مـن    التكلفةفحسب منهج 
يعـزى اسـتخدام التكلفـة     kieso etal، وحسب 15خدمي املعلومات احملاسبية، الذين يهتمون مبعرفة مدى منو املؤسسةطرف مست

  :16التارخيية يف تقييم األصول وتفضيلها على أساليب التقييم األخرى إىل األساليب التالية
 .أن التكلفة تعكس القيمة العادلة يف تاريخ االقتناء -
 .ة عن حدوث عمليات فعلية وليست افتراضية وبالتايل فهي أكثر موثوقيةتعرب التكلفة التارخيي -
 .أن املكاسب واخلسائر ال يعترف ا إال عند بيع األصل، وال تثبت بناءا على التوقع والتقدير -

ل املوضـوعي  نالحظ أن موضوعية وموثوقية التكلفة التارخيية وقابلية التحقق منها من أهم مربرات تأييدها، إال أن هـذا الـدلي  
املتمثل يف املستندات سرعان ما يصبح خمالف للحقيقة مبرور الزمن، الن التكلفة والقيمة مترادفتان فقط يف حلظة التبادل وبعد ذلـك  

لـيت  تصبح املساواة بني القيمة والتكلفة جمرد مصادفة، واألرباح املعلن عنها تبدوا ومهية يف كثري من األحيان، وبالتايل فان املوضوعية ا
يقدمها أساس التكلفة التارخيية ال تصلح لتقدمي معلومات حماسبية متثل حقائق اقتصادية يف تاريخ اإلفصاح عن القوائم املالية، والدخل 
احملاسيب الناتج عن التكلفة التارخيية ال يعكس الزيادة أو النقص يف الثروة، إذا فهو ليس دخل حقيقي يصلح لبناء منـاذج القـرارات،   

هذا فان املوضوعية املزعومة من طرف مؤيدي التكلفة التارخيية ليست باملوضوعية العلمية اليت تتطلب متثيل املعلومات احملاسـبية  وعلى 
  .، ومن مث فالتكلفة التارخيية تؤثر سلبا على كل من خاصية املالءمة وخاصية املوثوقية للمعلومات احملاسبية17حلقائق احلياة االقتصادية

ايري القياس احملاسيب أن البيانات واملعلومات احملاسبية جيب أن تكون لديها قدرة إيضاحية، وقدرة التـأثري علـى   مع تنصوكما 
ة اهلدف الذي يتم إعدادها من أجله، وعلما أن املعلومات احملاسبية دف إىل ترشيد قرارات املستثمرين احلاليني واملرتقبني، فان التكلف

عيار خاصة يف فترات التضخم، وأما قابلية التحقق من البيانات احملاسبية تتمثل يف مدى قابلية التحقق من متثيلها التارخيية ال تليب هذا امل
للواقع االقتصادي، فان مل تكن املعلومات احملاسبية منحازة لطرف ما فبإمكان اإلدارة تربير اإلجراءات احملاسـبية الـيت اختـذا يف    

  . لفة التارخيية، حبجة متثيلها للواقع االقتصاديخروجها عن أساس التقييم بالتك
العجز الذي يعتري التكلفة التارخيية، من خالل عدم صالحيتها ألن تكون أساسا مناسـبا   1965عام  Chambersوقد اظهر 

هلا حيول دون حتقيـق  للقياس احملاسيب، لعجزها عن تقدمي معلومات مالئمة الختاذ القرارات، كما انه بني أن التسجيل احملاسيب من خال
هم العديد من الوظائف اليت قام عليها علم احملاسبة، وان املستفيدين من القوائم املالية املعتمدة على التكلفة التارخيية سوف يتم تضـليل 

   .18من خالهلا
ي القوائم املالية بعملية صرب اآلراء لدى مستخدم AICPAكما قامت جلنة خاصة تابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 

ـ  ة حول استعمال مبدأ التكلفة التارخيية يف إعداد القوائم املالية، فكانت النتيجة أن معظم مستخدمي القوائم املالية اعترفوا بأن التكلف
تغريات التارخيية مرجعية واضحة وثابتة تسمح بتحديد االجتاهات التارخيية العامة للمؤسسة، إال أم منشغلون ومهتمـون أكثـر بـال   

   .19احملتملة للنتيجة بناءا على القيم اجلارية، ودرجة الذاتية املتعلقة بتلك النتائج
  :20كما وجه مستخدموا القوائم املالية العديد من االنتقادات ألساس التكلفة التارخيية، وميكن إجيازها فيما يلي

تخدامها خليطا من العناصر املقاسة بوحدة نقد ذات قوة عدم مصداقية املعلومات اليت تتضمنها قائمة املركز املايل، نظرا الس -
  .شرائية خمتلفة داخل القائمة الواحدة

عدم مصداقية األرباح اليت تظهر يف قائمة الدخل، حيث أا نتاج ملقابلة اإليرادات املقاسة بوحدة نقد ذات قوة شرائية حالية  -
 .ة الشرائية املختلفةباملصروفات املقاسة خبليط من الوحدات النقدية ذات القو

عدم مالءمة املعلومات احملاسبية احملسوبة على أساس التكلفة التارخيية ملتخذي القرارات، نتيجة لعدم واقعيتها وعدم بياا  -
 .املوقف املايل احلقيقي، والقياس غري السليم لألرباح
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املتوقعة أو سعر السوق اجلـاري إذا تغـريت الظـروف     والعيب يف التكلفة التارخيية أا ال تستمر يف التعبري عن قيمة اخلدمات
بـأن مالءمـة    1999عام  Landsman et Maydewاالقتصادية، وتؤثر تغريات السعر على مالءمة املعلومات احملاسبية، كما قاال 

ام احملاسبية القيم اجلارية تـزداد  املعلومات احملاسبية تتحدد جبودة العالقة بني األرقام احملاسبية وقيمة املؤسسة، أي بقدر ما تعكس األرق
  . 21مالءمة املعلومات احملاسبية

بالرغم من سهولة تطبيق منوذج التكلفة التارخيية، إال أن كثرة العيوب واالنتقادات املوجهة له أوجدت حمـاوالت دائمـة مـن    
ذا الفكر يقود إىل تطبيق أسس قياس حماسبية املفكرين يف األدب احملاسيب يف سعيهم للتغلب على هذه السلبيات، وكان التوجه العام هل

  .أخرى تعكس القيمة االقتصادية للمؤسسة
تعتمد طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة على : تقييم طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة. 2.2

  :رائية متماثلة، أي تعتمد هذه الطريقة على اخلصائص التاليةتعديل بنود القوائم املالية إىل وحدات نقدية ذات قوة ش
 .استبعاد فرض وحدة القياس النقدي االمسية، واستخدام وحدة القوة الشرائية العامة للنقود كأساس للقياس -
 .تطبيق مبدأ التحقق كأساس ملقابلة اإليرادات باملصروفات  عند حتديد الدخل احملاسيب -
حماسبة وحدة النقد الثابتة إىل قياس العائد على الستثمارات املالية للمسامهني، وبالتايل فمفهوم احملافظة على دف النتيجة حسب      

   .22القدرة الشرائية لرأس املال هو مؤشر قياس أداء املؤسسة
املستوى العام لألسـعار   من ابرز مؤيدي تطبيق حماسبة: اجيابيات طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة .1.2.2

Hendriksen   الذي يعترب بأن التغري يف األسعار هو تغري يف بيئة االقتصاد، وهذا يستدعي أخذ هذه التغريات بعني االعتبار إذا أردنـا
مـن خـالل    احملافظة على القيمة الشرائية للنقود اليت قام أصحاب امللكية بالتضحية ا من خالل استثمارها يف املؤسسة، ويتم ذلك

متكني هؤالء املستثمرين من شراء نفس السلع واخلدمات اليت كانت هلم القدرة يف احلصول عليها قبل وضع أمـواهلم يف املؤسسـة،   
أن احملافظة على القدرة الشرائية لالستثمار ميكن أن تظهر من خالل ثالثة أبعاد علـى   1963عام  Hendriksenوعلى ذلك يرى 

  :23األقل
 .رأس املال من خالل قدرة املؤسسة على إعادة االستثمار بنفس كمية السلع االستثمارية للمؤسسة نفسها احملافظة على -
أن املؤسسة جيب أن تستثمر بنفس السلع الرأمسالية املوجودة يف حميط البيئة الصناعية اليت تعيش داخلها املؤسسة، وهو ما جيب  -

 .رأس ماهلا أن حتافظ عليه املؤسسة إذا أرادت احملافظة على
متكني املستثمرين من احملافظة على شراء كمية ونوعية حمددة من السلع واخلدمات اليت ختصهم كمستهلكني بشكل ثابت  -

 .ومستقر
إىل أن  Hendriksenوتطبيق أي من الطرق السابقة يستلزم استخدام مؤشرات أسعار للمحافظة على رأس املال، ولكن أشـار  

الثالثة ليستا مالئمة للمحافظة على رأس املال، كون الطريقة الثانية تتطلب مؤشر أسـعار خـاص بصـناعة     الطريقة الثانية والطريقة
املؤسسة، والطريقة الثالثة تتطلب مؤشر أسعار خاص بكل سلعة استثمارية مرغوب يف احملافظة على قدرا الشرائية، وبالتايل فالطريقة 

   .24ألرقام القياسية العامة لألسعاراألوىل هي األنسب واليت تعتمد على مؤشر ا
  :25ويرى مؤيدوا حماسبة وحدة النقد الثابتة أا حتقق اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية من خالل املزايا التالية

 .سهولة تطبيق هذه الطريقة وعدم تعقدها، حيث يتم استخدام وحدة قياس نقدية ذات قوة شرائية عامة -
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ساس موضوعي واحد ملعاجلة كل البيانات الواردة بالقوائم املالية، وتعديل اآلثار اليت حتدثها تغريات تقوم هذه الطريقة على أ -
القياسية العامة لألسعار اليت تصدرها اجلهات احلكومية، وبالتايل فهذه  األرقامالقوة الشرائية لوحدة النقد، وذلك باستخدام 

 .الطريق تبتعد عن التخمني واحلدس
م املالية بوحدة النقد الثابتة جتعل منها قابلة للمقارنة مع القوائم املالية للمؤسسات األخرى، ومع القوائم املالية تعديل القوائ -

 .لنفس املؤسسة اخلاصة بالفترات السابقة
 .تقيس بشكل مناسب األرباح واخلسائر الناجتة عن االحتفاظ بالنقدية -
وحدة النقد الثابتة ميكن املؤسسة من حل مشكلة استبدال األصول حساب االهتالكات والتعديالت األخرى وفق طريقة  -

 .وتآكل رأس املال
 .تتميز هذه الطريقة بالشمول حيث تصلح لكل النشاطات التجارية والصناعية -

ركز كما يرى أيضا مؤيدي حماسبة وحدة النقد الثابتة أن إفصاح هذه الطريقة عن آثار التضخم، سواء على نتيجة العمليات أو امل
املايل، جيعل القوائم املالية مالئمة الختاذ القرارات ، وإفصاح هذه الطريقة أيضا عن مكاسب وخسائر القوة الشرائية للعناصر النقديـة  

ة يساعد اإلدارة على تقييم سياساا النقدية، كما أن املعلومات املعدلة ميكن االعتماد عليها، فهي قابلة للتحقق، الن األرقام القياسـي 
   .26املستخدمة يف التعديل يتم إعدادها بواسطة أجهزة حكومية متخصصة وحمايدة

وإفصاح هذه الطريقة عن تأثري التضخم على األرباح يعطي عائد استثمار أكثر واقعية، كما أن مستخدم القوائم املالية املعدلة ال 
   .27حيتاج لدراسة وفحص آثار التضخم على املؤسسة املعنية

تعرضت حماسبة وحدة النقد الثابتـة إىل العديـد مـن    : طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة سلبيات .2.2.2
االنتقادات اليت قيدت من استخدامها يف املؤسسات، سواء من مؤيدي طرق القياس احملاسيب األخرى، سـواء مـن إدارة املؤسسـة    

اسبة وحدة النقد الثابتة يف ضوء رده على الرأي القائـل بوجـود   يف انتقاده حمل Patonومستخدمي املعلومات احملاسبية، حيث يشري 
رغبة لدى بعض األفراد أو احلكومة يف وجود مؤشر سعري عام يؤدي إىل احلفاظ على قيمة النقد بشكل مستقر ومينع وجود تقلبـات  

بشكل أكرب من األضـرار الـيت حيـدثها    يف قيمة النقد، بأن هذا األمر يؤدي إىل تضخيم التشويهات واألضرار يف املعلومات املقدمة 
التضخم، فالنظام السعري اجليد هو الذي مينح األفراد حرية التسعري من خالل التحرك حبرية استجابة لتأثريات العـرض والطلـب،   

فة له مؤشر موحد لألسعار، وهناك سلوكيات خمتل) أو املستهلك(قائال انه ليس من املنطقي أن نفرض على املشتري  Patonويضيف 
   .28يف السوق اجتاه املنتجات واألسعار، حيث أن رغباته أو أهوائه ختتلف باختالف منظومة السلع املتوفرة والقيم السوقية املتعلقة مبيوله

كما انتقد مؤيدي القيمة اجلارية حماسبة وحدة النقد الثابتة من حيث أن املؤسسات ال تتأثر بالتضخم العام، بل تتـأثر بزيـادة   
تشغيل معينة ومصروفات املصنع، وعادة ما يكون تسجيل مكاسب القوة الشرائية حليازة الديون خـالل فتـرات التضـخم     تكاليف

  .29مضلال، فقد تظهر املؤسسات ذات مستوى الرافعة املالية العايل مكاسب نقدية يف حني أا على شفا اإلفالس
الصعب إحصاؤها واليت تشري إىل القصور الواضح وعدم اجلـدوى مـن   فاالنتقادات املوجهة إىل حماسبة وحدة النقد الثابتة من 

  :استخدامها يف القياس احملاسيب، وميكن حصر هذه االنتقادات فيما يلي
قد يسبب إعداد القوائم املالية على أساس وحدة النقد الثابتة خلط وارتباك لدى مستخدمي تلك القوائم، كما قد يساء فهم  -

ها يف كثري من األحيان، كما قد يترتب على استخدام هذه الطريقة زيادة التكاليف اإلضافية الالزمة إلعداد املعلومات اليت تتضمن
  . 30عن منافع وعوائد احلصول على معلومات مالئمة وكافية) املعدلة(القوائم املالية اإلضافية 

كاسب واخلسائر للمستوى العام لألسعار الناتج قد تكون مكاسب القوة الشرائية من العناصر النقدية مضللة، حيث جزء من امل -
  . 31عن االحتفاظ بالبنود النقدية غري حمقق وال ميكن اعتباره مصدر لألموال ميكن استخدامه يف شراء أصول وتوزيعات أرباح
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ئم يسـاعد اإلدارة يف  ورغم هذا االنتقاد املوجه إىل مكاسب وخسائر القوة الشرائية للبنود النقدية، إال أا تبقى مؤشر هام ومال
توجيه سياساا النقدية حىت تستفيد من التغريات يف األسعار، وذلك بتجنب زيادة صايف األصول النقدية يف فترات التضخم، والسعي 

  .عكس ذلك يف حاالت االنكماش
  :32نتيجة ما يليحتتوي حماسبة وحدة النقد الثابتة على أخطاء التوقيت كما هو احلال يف منوذج التكلفة التارخيية 

دمج دخل النشاط التشغيلي مع مكاسب احليازة احملققة، واليت اكتسبت يف الدورة السابقة ولكنها حتققت يف الدورة احلاليـة،   -
 .وهذا ما يؤدي إىل تداخل نتائج الدورات

االعتراف ا حلـني حتققهـا يف   استبعاد مكاسب احليازة غري احملققة اليت اكتسبت يف الدورة احلالية ومل تتحقق بعد، وتأجيل  -
 .الفترات القادمة

وهذا االنتقاد ينقص من مالءمة هذه الطريقة الختاذ القرارات خاصة مبا يتعلق باألصول غري النقدية، نتيجة استبعادها ملكاسـب  
 .احليازة غري احملققة

ها غري موضوعية عكس ما يدعي ا مؤيـديها،  اعتماد حماسبة وحدة النقد الثابتة  على مؤشر املستوى العام لألسعار جيعل من -
الن أسعار األصول ال ترتفع باملستوى نفسه يف حلظة معينة من الزمن، كما أن بعض السلع قد تنخفض أسعارها لظروف خاصة ـا،  

دقتها، وقد تكون أسوء حاال  وبالتايل تطبيق الرقم القياسي العام لألسعار على القوائم املالية التارخيية يؤدي إىل خلط يف البيانات وعدم
 من القوائم التارخيية، فتعديل القوائم املالية بالرقم القياسي العام لألسعار قد يؤدي إىل إظهار قيمة األصول  بقيم بعيدة عـن قيمتـها  

رى على عدم تـوفر  احلقيقية يف حالة تعارض التغريات السعرية العامة والتغريات السعرية اخلاصة لبعض األصول، وهذا ما يدل مرة أخ
  . 33املوضوعية يف هذه الطريقة

وهناك العديد من الدراسات امليدانية اليت حاولت معرفة ما مدى مالءمة املعلومات املقدمة يف ظل تطبيق حماسبة وحـدة النقـد   
عليها،أو أن هـذه املعلومـات    الثابتة، إال أن نتائج هذه الدراسات قد خلص معظمها إىل أن املعلومات اليت يتم تقدميها ال يتم املوافقة

اللتان تؤكدان انه علـى   1980لسنة  Baran et alودراسة  1975لسنة  Morrisتتسم بالضعف، وهذا ما أشارت إليه دراسة 
ـ  ات الرغم من الدعم الكبري حملاسبة وحدة النقد الثابتة الذي يدفع باجتاه استخدامها، إال أن براهني حمدودة فقط تشري إىل فائدة البيان

   .34املعدلة ملستخدمي القوائم املالية
ويف اخلتام نالحظ أن حماسبة وحدة النقد الثابتة قد مت اقتراحها من قبل بعض املنظمات املهنيـة للمحاسـبة كمقيـاس مالئـم     

انت مقبولة ليستخدم يف تعديل القوائم املالية للمؤسسات يف فترات التضخم، وقد استطاعت هذه الطريقة أن حتقق بعض امليزات، وك
من قبل الكثري من احملاسبني، ولكن يف الوقت نفسه كانت عرضة للنقد من قبل بعضهم، كما أا كانت عرضة للقبول تارة وللـرفض  
تارة أخرى من قبل اهليئات املهنية للمحاسبية أيضا، حيث أن احلكومة الربيطانية عمدت إىل تشكيل جلنة خاصة مبحاسـبة التضـخم   

رفضت مبوجبه حماسبة وحدة النقد الثابتة، وأقـرت   1975إال أا سرعان ما أصدرت تقريرها عام  Sandilandعرفت باسم جلنة 
، ونفس الشيئ بالنسبة لس معايري احملاسـبة الدوليـة   35حماسبة القيمة اجلارية، وبشكل مشابه حدث يف الواليات املتحدة األمريكية

IASB  حيث مت سحب املعيارIAS(15) "ومت التوجه بشكل أكثر حنو منـهج القيمـة   " ات اليت تعكس آثار تغري األسعاراملعلوم
  .العادلة
  

3 
النقدي منـذ  إذا رجعنا إىل مفاهيم الدين اإلسالمي احلنيف ومتعنا مبفهوم الزكاة، لوجدنا بأن اإلسالم نظر إىل مشكلة التضخم 

املسلم، بل تفرض على القيم ) ثروة(سنة وقدم حال هلا، حيث أن الزكاة ال تفرض على التكلفة التارخيية ملوجودات  1400أكثر من 
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اجلارية هلذه املوجودات، واتضح للمسلمني بأن التكلفة التارخيية للموجودات ال تعترب مقبولة لتحديد ثروة الفرد لكوا ال تعرب علـى  
ومع زيادة حدة التضخم بالظهور يف القرن العشرين يف خمتلف دول العامل قام الباحثني األكادميني واالحتادات املهنيـة   ،36احلال واقع

  . بالعديد من احملاوالت لعالج مشكلة التضخم يف القوائم املالية
مـن   1911مستويات األسعار يف سـنة  لقد ظهرت الكتابات احملاسبية األوىل ملشكلة التغريات يف : الدراسات النظرية .1.3

الذي أيد فيه استخدام أرقام قياسـية للـتغري يف    the changin purchasing power of moneyيف كتابه " ارفنج فيشر"طرف 
فقد كان اهتمامه مبؤسسات املنافع العامـة، وأثـار    1919يف سنة  John Bauerمستويات األسعار لتعديل البيانات احملاسبية، أما 

لتساؤل عما إذا كان املقصود باحملاسبة يف هذه املؤسسات هو احملافظة على عدد الوحدات النقدية املستثمرة أو احملافظة علـى طاقـة   ا
يف سـنة   Patonأما  ،37على ضرورة التمييز بني خمصصات لإلهتالك وخمصص للتجديدات Rastallإنتاجية معينة، كما أكد أيضا 

رمبا يكون من املعقول أن نقتـرح أن احملاسـبة   : "وائم املالية ولكن بصورة أخرى عندما ذكر ما يليفقد أيد أيضا تعديل الق 1920
  ".ميكن أن تعد قوائم مساعدة يف اية كل مدة حماسبية تظهر اثر التغري يف مستوى األسعار

املؤسسات وفقـا لقيمتـها   اهلولندي الذي اقترح إعادة تقييم أصول وخصوم " ملربج"صدرت جمموعة أحباث  1932ويف عام 
حبثا شامال عن اثر  Sweenyقدم الباحث األمريكي  )1932(االستبدالية يف السوق، مع عدم إظهار القيم التارخيية، ويف نفس الفترة 

يـه فـان   التضخم على القوائم املالية اخلتامية باعتماد طريقة تقوم على تعديل األرقام التارخيية بواسطة املؤشر العـام لألسـعار، وعل  
Sweeny 38درس ظاهرة التغري يف األسعار من ثالث مستويات:  

  .التغري يف املستوى العام لألسعار وميثل التغري يف أسعار كل أو معظم السلع واخلدمات اليت يتم تبادهلا يف اتمع ككل -
 .ودة بصفة خاصة يف سوق معنيالتغري يف املستوى اخلاص لألسعار وميثل التغري الذي يلحق سعر سلعة او خدمة معينة، وحمد -
التغري يف املستوى النسيب لألسعار وميثل الفرق بني التغري يف املستوى العام لألسعار والتغري يف املستوى اخلاص لبعض السلع  -

 .واخلدمات
البون احملاسبني وبعد احلرب العاملية الثانية زادت حدة التضخم يف الكثري من الدول وبدرجات متفاوتة، مما جعل االقتصاديون يط

إن جناح األعمـال  " Sweenyبالتخلي عن مدخل التكلفة التارخيية، خاصة إذا أرادوا املوضوعية يف قياسهم، الن يف رأيهم كما قال 
يتوقف على صدق التقارير، وصدق التقارير يتوقف بصفة أساسية على صدق احملاسبة، وصدق احملاسبة يتوقف إىل حد كـبري علـى   

، وكانت أملانيا يف تلك الفترة مـن  39"أي وحدة النقد، غري أن الدوالر كاذب ألنه يقول شيئا ولكنه يعين شيئا آخرصدق الدوالر، 
اكرب الدول تضررا من ظاهرة التضخم، مما أدى إىل قيام بعض مؤسساا بإظهار قيم األصول واخلصوم يف قوائمها املالية املنشورة وفقا 

  .القيم التارخييةألسعارها السوقية، واخلروج عن 
عدة طرق ملعاجلة  التضخم يف احملاسبة، ومن  Mac Neilومع بداية حركة التأصيل العلمي للمحاسبة يف بداية الستينات، اقترح 

يف تقييم احملزون، وطريقة إعادة تقييم األصول الثابتة مع تعجيل قسط االهـتالك، كمـا انتقـدت دراسـة      LIFOضمنها طريقة 
Edward et Bell النموذج التقليدي املبين على أساس التكلفة التارخيية، واقترحت منوذج متكامل مبين علـى أسـاس    1961ام ع

، وذلك بفصل نتيجة العمليات اليت حتسب باستعمال التكلفة اجلارية، عن مكاسب احليازة الناجتة عن )تكلفة اإلحالل(التكلفة اجلارية 
يم البدائل الختاذ القرارات، ويسمح للمستثمرين واألطراف األخـرى بتقيـيم أداء مديريـة    زيادة القيمة، وهذا يساعد اإلدارة يف تقي

  :40املؤسسة
عملية إعادة تقييم شاملة لعناصر امليزانية بالقيمة السوقية، وذلك باعتماد حسابات خاصة  1979عام  Chambersكما اقترح 

  .إىل االحتياطات للمحافظة على حقوق امللكية بتغريات األسعار، ومن مث تنخفض النتيجة باملخصصات املوجهة
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أن التكلفة التارخيية واملعدلة باملستوى العام لألسعار تقوم بتقريـب قيـاس    1974عام  Revsine et Wegandtكما اعترب 
موارد املستخدمة التكلفة اجلارية، وهذه الفكرة تكون صحيحة فقط إذا توافقت حركة األسعار العامة مع التغري يف األسعار اخلاصة لل

ية بواسطة املؤسسة، ولذلك فانه من املفيد ان تعدل القوائم املالية سواء املعدة على أساس التكلفة التارخيية أو على أساس التكلفة اجلار
  .41بالتغري يف املستوى العام لألسعار، الن كل منهما يقيس أشياء خمتلفة

 معظم دول العامل، وباألخص اليت عانت اقتصـادياا مـن اثـر التضـخم     استجابت اجلهات املهنية يف: اجلهات املهنية .2.3
للتوصيات اخلاصة بالدراسات النظرية، اليت طالبت بضرورة األخذ يف احلسبان لتغريات  األسعار عند إعداد قوائمهـا املاليـة، وقـد    

املؤسسات عن اثر االرتفـاع يف األسـعار علـى    أصدرت االحتادات املهنية يف هذه الدول معايري حماسبية ملزمة التطبيق لكي تفصح 
  :املعلومات احملاسبية، وفيما يلي بعض النماذج

بعد أن عرفت اململكة املتحدة ارتفاع حدة التضخم يف السبعينات من القرن املاضي، أصدرت جلنـة  : اململكة املتحدة .1.2.3
، ويوصي هذا املعيار بإعـداد  1974جوان  30سريان تطبيقه منذ  الذي بدأ )SSAP N°7(املعيار  ASCاملعايري احملاسبية الربيطانية 

وملحقة حبسابات النقديـة  ) التكلفة التارخيية املعدلة باملستوى العام لألسعار(قوائم مالية ذات حسابات مقيمة بالوحدة النقدية الثابتة 
حتويلها لوحدات اية الفترة، وموجه هذا املعيـار خاصـة   ، وعند مقارنة أرقام السنوات السابقة يتم )أساس التكلفة التارخيية(اجلارية 

  .42للمؤسسات املدرجة يف البورصة
الذي يوصي بإعداد القوائم املالية طبقا للقيمة اجلارية جنبا إىل جنـب   )SSAP N°16(مت إصدار املعيار  1980جانفي 1ويف 

 1975لسـنة   Sandilandsة اجلارية املعتمدة من طـرف تقريـر   مع التكلفة التارخيية، حبيث يتم إعداد امليزانية وفق مفاهيم القيم
، حيث مت اعتماد القيمة اجلارية يف تقييم األصول، والقيمة اجلارية متثل اقل قيمة بني القيمة االستبدالية والقيمة )4(حسب الشكل رقم 

، )القيمة احلالية للتدفقات النقديـة املسـتقبلية  (مالية االقتصادية، وهذه األخرية عبارة عن اكرب قيمة بني القيمة السوقية والقيمة االستع
  .43ومن مث فان مكاسب احليازة يتم حتويلها لالحتياطات اليت تضمن فيما بعد توازن امليزانية

من االهتمام بآثار تغريات األسعار على القوائم املالية يف الواليات املتحدة األمريكية  أبد: الواليات املتحدة األمريكية. 2.2.3
، حيث كانتا يف بداية األمر توصي باإلفصاح عن 1963منذ  SECاملالية  األوراقوجلنة تداول  APBطرف جملس املبادئ احملاسبية 

 1976آثار تغريات األسعار يف قوائم مالية إضافية معدة على أساس التكلفة التارخيية املعدلة باملستوى العام لألسعار، ومنـذ مـارس   
  . 44األوراق املالية املؤسسات املدرجة يف البورصة باإلفصاح عن املعلومات احملاسبية بالتكلفة االستبداليةألزمت جلنة تداول 

التقرير املـايل وتغـريات   "، بعنوان (SFAS N°33)املعيار احملاسيب FASBأصدر جملس معايري احملاسبة املالية  1979 ويف عام 
قبل طـرح  (مليون دوالر  125ليت تتعدى فيها قيمة املخزون واألراضي واملعدات الذي يتطلب من املؤسسات األمريكية ا" األسعار

، أو جمموع أصوهلا الصافية أكثر من مليار دوالر، أن تقوم باإلفصاح عن ثالثة مناهج إضافية إلعداد القوائم املاليـة،  )جممع االهتالك
  :45وهيإضافة على القوائم املالية املعدة على أساس التكلفة التارخيية، 

 ).التكلفة التارخيية املعدلة باملستوى العام لألسعار(التكلفة التارخيية مع وحدة النقد الثابتة  -
 ).التكلفة اجلارية أو القيمة احلالية(القيمة اجلارية  -
  ). قيم جارية معدلة باملستوى العام لألسعار( القيمة اجلارية مع وحدة النقد الثابتة  -

املعنية ذا املعيار، أن ترفق قوائمها املالية جبدول خمتصر، توضح فيه تطور بعض املعلومات املهمة  كما جيب أيضا على املؤسسات
  :46احملسوبة بالطرق السابقة على مدار مخس سنوات السابقة، وتتمثل هذه املعلومات فيما يلي

 .صايف املبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى -
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 .ايف العناصر النقديةمكاسب أو خسائر القوة الشرائية من ص -
الزيادة أو النقص يف التكلفة اجلارية بالنسبة للمخزون واألراضي واملباين واآلالت واملعدات خارج تغريات املستوى العام  -

 .لألسعار
 .صايف األصول يف اية السنة على أساس التكلفة اجلارية -
 .توزيعات السهم العاديرحبية السهم من العمليات املستمرة على أساس التكلفة اجلارية، و -
 .السعر السوقي للسهم العادي يف اية السنة -
 .مستويات األرقام القياسية ألسعار املستهلكني املستخدمة -

 وما مييز هذا التوجه احملاسيب يف الواليات املتحدة األمريكية ملعاجلة اثر التضخم على القوائم املالية، انه يعتمد على فكرة فصل اثر
  .ستوى العام لألسعار عن اثر التغري يف القيم اجلارية لألصول غري النقديةالتغري يف امل

 Delmasفرنسا أيضا حبوثا عديدة ملواكبة مشكلة التضخم يف احملاسـبة، مـن أمههـا تقريـر      عرفتلقد : فرنسا. 3.2.3

Marsalet ية معدلـة باألرقـام القياسـية    الذي يوصي املؤسسات باإلفصاح عن تغريات األسعار يف قوائم مالية إضاف 1976لسنة
لألسعار، وكانت هذه الطريقة املقترحة جزئية وذات دور إعالمي إلثارة االهتمام باملعلومات احملاسبية األكثر تأثرا بتغريات مستويات 

  . 47األسعار
الذي نضـم   1977/1978وكان ضبط مشكلة اثر ارتفاع األسعار على القوائم املالية يف هذا البلد بصدور قانون املالية لسنة 

" Valeur d’utilitéقيمة املنفعـة  "لالستثمارات القابلة لالهتالك وغري القابلة لالهتالك، وذلك باعتماد  إجباريةعملية إعادة تقييم 
بدال من التكلفة التارخيية، حبيث تتحدد قيمة االستثمارات على أساس التقدير، واليت تكون مقبولة من طرف مسري املؤسسـة الـذي   

  . 48جيب أن يأخذ بعني االعتبار ملبدأ احليطة واحلذر، وحسب نص القانون هناك إشارة إلمكانية استعمال التكلفة االستبدالية
قام النظام احملاسيب اجلزائري بدوره باختاذ إجراءات حماسبية الستبعاد أثار التضخم على القوائم املالية، إال أا : اجلزائر. 4.2.3

تصرت على إعادة التقييم لالستثمارات املادية القابلة لالهتالك، ومن أهم هذه اإلجراءات ما جاء يف املرسـوم  كانت جزئية حيث اق
الذي يلزم املؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري، القيـام بإعـادة    1990مارس  27املؤرخ يف  103 -90التنفيذي رقم 

باستخدام معامالت الضبط، ويسجل فائض إعادة التقييم يف ) ملخصصات السنوية لالهتالكالقيم األصلية وا(تقييم الستثماراا املادية 
  . 49احتياطي خاص خارج االستغالل

تنظم عملية إعادة التقييم لالستثمارات باسـتخدام معـامالت    كما عرف أيضا النظام احملاسيب اجلزائري مراسيم تنفيذية أخرى
ا كانت حمدودة لعدم مالءمة املعامالت مع نسب التضخم الفعلية، واعتبار أن التقييم يؤدي فقط مقررة من طرف وزارة املالية، إال أ

 – 07إىل زيادة القيمة إال انه يف احلقيقة توجد بعض االستثمارات تتعرض لنقض القيمة، وعلى هذا مت إصدار املرسوم التنفيذي رقـم  
ات واهليئات اخلاضعة للقانون التجاري، واليت ليست يف حالة تصفية، الذي يطلب من املؤسس ،2007جويلية  04املؤرخ يف  210

ـ  بري بإعادة تقييم أصوهلا الثابتة العينية القابلة لالهتالك وغري القابلة لالهتالك، على أساس قيمة السوق أو قيمة التعويض اليت حيددها خ
  .50مؤهل، مع األخذ بعني االعتبار للمدة النفعية املتبقية لألصل

ءا على خمتلف حماوالت االجتاهات املهنية ملواجهة مشكلة التضخم يف احملاسبة، يتضح أا كانت يف الوهلة األوىل بادرت إىل وبنا
 استعمال طريقة التكلفة التارخيية مع وحدة النقد الثابتة، ونظرا لكون هذه الطريقة ال تأخذ بعني االعتبار للتغريات اخلاصة لألسـعار،  

، إضافة إىل طريقة )التكلفة االستبدالية، القيمة السوقية، قيمة املنفعة( ال الطرق األخرى اليت تعتمد على القيم اجلارية اجتهت إىل استعم
  ).توليفة بني طريقة التكلفة التارخيية مع وحدة النقد الثابتة وطرق القيم اجلارية(القيمة اجلارية مع وحدة النقد الثابتة 
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القوائم املالية كأداة لترشيد القرارات االقتصادية على مدى صحة وصدق البيانات واملعلومات اليت توفرها هذه  فعاليةقف تتو -

ـ  ن إالقوائم، وتعتمد صحة هذه البيانات واملعلومات على مدى صحة املبادئ أو القواعد احملاسبية املستخدمة يف إعدادها، وعلى هذا ف
ظل التضخم وفق النموذج احملاسيب التقليدي القائم على مبدأ التكلفة التارخيية، جيعل منها غري واقعية وال تصور  إعداد القوائم املالية يف

  .القرارات االقتصادية املستقبلية واختاذالوضعية الفعلية للمؤسسة، ومن مث عدم صالحية هذه القوائم املالية للتحليل املايل 
ت احملاسبية إىل أن إعداد القوائم املالية يف ظل حاالت التضخم على أساس مبدأ التكلفة لقد خلصت خمتلف اجلمعيات واهليئا -

إىل تضليل مستخدميها، مما يستلزم من املؤسسات اليت تنشط يف بيئة اقتصادية تعاين من التضخم أن تقوم بإعـداد   يؤديالتارخيية، قد 
القـيم  (ستعمال طريقة القيم اجلارية، أو الطريقة املختلطة إة النقد الثابتة، أو بقوائم مالية إضافية على أساس  التكلفة التارخيية مع وحد

  ).اجلارية مع وحدة النقد الثابتة
طريقة التكلفة التارخيية بأا األنسب للقياس احملاسيب، حبجة إمكانية التحقق منها وموضوعيتها، وأا تتالءم مـع   مؤيدييرى  -

يدي طريقة القيم اجلارية أن هذا غري صحيح خاصة يف ظل التغريات السعرية، حيـث موضـوعية   فرض االستمرارية، ولكن يرى مؤ
فرض االستمرارية للمؤسسـة  و اجلاري للمؤسسة، الوضع املايلالقياس احملاسيب لبنود القوائم املالية تكمن يف مدى قدرا على عكس 

سسة أن تقوم بإعادة تقييم أصوهلا بقيمها اجلارية وقت إعـداد القـوائم   وهذا يتطلب من املؤ ،على قدرا التشغيلية احملافظةب يتحقق
  .ة الشرائية لرأس املالدرعلى الق كما يرى مؤيدي حماسبة وحدة النقد الثابتة أن فرض االستمرارية للمؤسسة يتحقق باحملافظة، املالية

دلة يف ظل التغريات السعرية، ويف حالة ما إذا كانـت  إتباع منوذج القيمة العا IASBلقد فضل جملس معايري احملاسبة الدولية  -
قتصاد مرتفع التضخم فيجب عليها تطبيق حماسبة وحدة النقد الثابتة على قوائمها املالية احلالية والسـابقة، حـىت   إاملؤسسة تنشط يف 
  .تكون قابلة للمقارنة
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The measurement accounting between the historic cost and fair value  

 
)*(& )**(&)***( 

 
  

 

 ود األخيرة تطورات هامة كانت نتيجة التغيرات التي مست البيئة اإلقتصـادية  لقد شهدت المحاسبة في العق
الدولية بفعل ظاهرة العولمة و الثورة المعلوماتية و تكتل إقتصاديات الدول في منظومة إقتصادية واحدة يعتبـر فيهـا   

إصدار الهيئـات المحاسـبية    التوجه نحو اإلستثمار السمة األساسية، و الذي إنعكس في المجال المحاسبي الدولي على
الدولية لمعايير تهدف إلى إيجاد تقارير ذات معلومات آنية و طبيعة تنبؤية، أين كانت المحاسبة وفق التكلفة التاريخيـة  

منهـا إلـى توحيـد     اًللمعايير الدولية سعي) و منها الجزائر(ال تستطيع توليد هذا النوع من المعلومات، و بتبني الدول
محاسبية، فقد وجدت المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية عدة صعوبات في تبني تطبيقـات القيمـة العادلـة    ممارساتها ال

، لذلك تحاول هذه الدراسة التطرق إلى الجدليـة القائمـة فـي الفكـر     )SCF(التي جاء بها النظام المحاسبي المالي 
ء على منهج التكلفة التاريخيـة مـع ذكـر أهـم     المحاسبي حول التوجه بالقياس المحاسبي نحو القيمة العادلة أو البقا

  .صعوبات القياس في البيئة الجزائرية
    

 القياس المحاسبي، التكلفة التاريخية، القيمة العادلة، النظام المحاسبي المالي، البيئة الجزائرية.   
Abstract :  This research aims at studying the relation between the measurement accounting with 
the historic cost and fair value to achieve a number of aims such as: 

1- Throw light on the problems of the measurement that depends on the historic cost as it paves 
the way towards the method of the fair value in the accounting measurement. 

2- Give a general definition for fair value in the accounting via analyzing the theoretical aspects 
that relates the subject and the scientific bases on which the relating accounting treatment depend. 
 
Keywords : The measurement accounting, the historic cost, fair value. 

 
 

اإلقتصـادية  املوارد  تعرب عنمتزاج جمموعة من العناصر اليت إنظام احملاسيب و اليت تعكس ألي تعترب القوائم املالية املنتوج النهائي 
حملاسبية هلذه القوائم حتكمهـا جمموعـة مـن    ، فالعملية اإلنتاجية ااًاليت متلكها الوحدة اإلقتصادية و تسيطر عليها و التعبري عنها رقمي

يف اإلجراءات و املبادئ يف قياس التغريات اليت حتدث يف تلك املوارد املختلفة يف طبيعتها و وظيفتها خالل فترة معينة و املتعارف عليها 
يب عرب مراحلـه املتعاقبـة يف إجيـاد    اال احملاسيب على أا سنة مالية واحدة، و قد تعددت طرق القياس كنتيجة لتطور الفكر احملاس

الوسائل الضرورية اليت تكفل حتقيق العملية احملاسبية اإلجرائية يف التعبري عن حقيقة الوقائع اإلقتصادية للمنشات يف شكلها النقـدي،  
املؤسسات خالل مراحـل حياـا    فالنظام احملاسيب يعمل بوسائله قياسه املختلفة يف التعبري عن الوضعيات احلقيقية املختلفة اليت متر ا

املختلفة من املنظور النقدي، وقد توصل الفكر احملاسيب يف إطار البحث عن تلك الطرق و اإلجراءات إىل أهم مداخله يف التسـعري و  
تخدم يف التعبري القياس و اإلعتراف و اإلفصاح عن بنود تلك القوائم و هو مبدأ التكلفة التارخيية و الذي ظل لفترة طويلة األساس املس

النقدي عن املوارد اإلقتصادية، غري أن التطور املتسارع للنظريات اإلقتصادية و املالية يف العصر احلديث دفعت احملاسـبة إىل ضـرورة   
نظام اإلعتماد على مقياس آخر ظهر أنه ميلك مقومات و أسس الضرورية للقياس و التقييم و البديل املناسب للتكلفة التارخيية داخل ال

 احملاسيب،كما أن هذه األخرية أصبحت عاجزة على مسايرة التطورات سواء اليت حتدث يف القطاع اإلقتصادي كعمليات اإلندماج و 
 

_______________________________________________________________ 
eMail :   (*): bekkayeahmed@gmail.com  &  (**): saibabdallah9@gmail.com   & (***): basmameriem@gmail.com 
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و (اإلستحواذ أو يف القطاع املايل كاحملاسبة على املشتقات املالية، فالقيمة العادلة تستمد تأصيلها النظري مـن الفكـر اإلقتصـادي    
اليت حتـدث علـى    ، فلقد أصبحت النظم احملاسبية تذهب إىل إستخدام مداخل الفكر اإلقتصادي يف التسعري و إثبات التغريات)املايل

  .)القيمة العادلة( اًاملوارد اإلقتصادية حماسبي
لقد ولدت القيمة العادلة من رحم الفكر الرأمسايل القائم على اإلستثمار و تدعيمه من خالل كفاءة سوق املال و فعاليته، فكـل  

فة، فقد أفرزت هـذه الفرضـيات فكـرة أن    منهما يقوم على فرضيات املنافسة التامة و حرية التعامل و دوران املعلومات بدون تكل
بإعتبارها أحسن األسعار اليت ميكن  لوحدات اإلقتصاديةتتضمن عدالة األسعار اليت ا تقاس أصول ا )و املالية(األسواق اإلقتصادية    

ار تقاريرها حول إمكانية التنازل األصول بني خمتلف أطراف املتعاملني اإلقتصاديني، مما دفع باهليئات الدولية إىل إصدنلك أن تنتقل ا 
املؤسسـايت  ذات طابع دويل متكن من رفع التعامـل   )القيمة العادلة(إمكانية تبين معايري جديدةو عن املنهج احملاسيب بالتكلفة التارخيية 

لقيمـة العادلـة و بـني    بني إستخدام معايري ا اًاجلميع حائر م اليت تركت 20082008العاملية بوقوع األزمة على املستوى الدويل، ولكن 
  .الرجوع إىل التكلفة التارخيية كنموذج للقياس

بني هذا و ذاك حتاول البلدان النامية يف العقود األخرية تبين التطور و الرواج املوجود ملهنة احملاسبة يف كل من الواليات املتحـدة  
التماشـي معهـا بتغـيري     -ومنها اجلزائـر  -صادياا األمريكية و أوروبا و كحتمية أملتها عليها الظروف، و اليت فرضت على إقت

  –اإلندماج يف اإلقتصاد الـدويل   حتديات العوملة و:" ، لقد فرضت الرهانات على اجلزائرةميكانيزمات و دواليب السياسة اإلقتصادي
ح اإلسـتثمارات اخلارجيـة و دعـم    فت –التجمعات و التكتالت الدولية و اإلقليمية مع الشراكة األوروبية و منظمة التجارة العاملية 

، حيـث  )م 19901990(دخول مرحلة اإلصالحات اإلقتصادية بداية مع اية القرن املاضي " إخل... -السوق املايل  –اإلستثمار األجنيب 
زائرية فرضت هي التقوميية اهلياكل التنظيمية للمؤسسات و أشكاهلا القانونية، هذه التغريات يف البيئة اإلقتصادية اجل اإلصالحاتمشلت 

األخرى التوسع يف اإلجراءات اإلصالحية املباشر فيها لتشمل العديد من القطاعات و منها القطاع احملاسيب الذي ظل و لفترة طويلـة  
ة رهني اجلمود القانوين و املهين، حيث مل يعرف أية إصالحات هامة من شأا تعزيز مهنة احملاسبة يف اجلزائر، و لذلك مت إصدار الئح

املـؤرخ بتـاريخ    156156--0808، و املرسـوم التنفيـذي رقـم    مم  20072007//1111//2525  املـؤرخ يف   1111--0707من القوانني مثل قانون 
على تبين التطبيقات احملاسـبية  ، ملسايرة اإلجتاهات الدولية يف جمال احملاسبة مما يطرح إشكالية قدرة البيئة احملاسبية مم  20082008//0505//2626

  .القيمة العادلة و املشاكل اليت تطرحها يف هذا الصدد عايريمالدولية ومنها جماالت القياس وفق 
 ما هي آثار تبين مداخل الفكر اإلقتصادي يف القياس احملاسيب ضمن النظام احملاسيب املايل :إشكالية البحث)SSCCFF(  على

  خمرجات النظم احملاسبية للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ؟
  :ت التاليةإىل اجلزئيا اإلشكاليةميكن تقسيم هذه 

  ؟ نيالقياس والتقييم احملاسبيجمال يف على توجهات الفكر احملاسيب أثر لنظريات الفكر اإلقتصادي أن ت ميكن مدىإىل أي  -)1
 يف الفكر احملاسيب بني التكلفة التارخيية و القيمة العادلة؟  القائمةأثر اجلدلية  -)2
 للتوجهات اإلقتصادية يف قياس أصول املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟ )SSCCFF(أين ميكن ملس تبين يف النظام احملاسيب املايل -)3
  

   :مت إقتراح احملاور التالية وفق املنهج الوصفي التحليلي اإلشكالياتملعاجلة هذه 
 القيمة بني الفكر اإلقتصادي و احملاسيب البحث يف مفاهيم: أوال  
 مفهومه وأمهيته و مكوناته احملاسيبالقياس : ثانيا  
 القيمة العادلة/التكلفة التارخيية(احملاسيب القياسبدائل : ثالثا(  
 تطبيقات النظام احملاسيب املايل يف تبين معايري القيمة العادلة: رابعا  
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لية تغريات جذرية، هذه األخرية كانت حمل إهتمام العديـد  لقد عرفت القيمة منذ أول ظهور هلا إىل غاية املمارسات احلديثة احلا

، وقد قدمت هذه املداخل كل حسب زاويته و ضمن سياق تارخيي متكامـل احلقـب العديـد مـن     العلميةمن املداخل الفكرية و 
  .قائمة و متفق عليها من طرف اجلميع* اإلجتهادات حماولة منها لتفسري القيمة يف شكل نظريات

I- الفكر اإلقتصادي القيمة يف   
I-1  القيمة هي عبارة عن : "قتصادي عدة تعريفات أمههالقد قدمت للقيمة يف الفكر اإل :قتصادياإل الفكريف مفاهيم القيمة

فالسعر ميثل قيمـة املبادلـة الفعليـة الـيت      (un fait) يعكس جوهر األشياء على عكس السعر الذي ميثل حدث (opinion)رأي 
ىل شـكلها  إاحملسـوس   ادل وذا تنتقل القيمـة مـن شـكلها   هو سعر الدفع الذي على أساسه متت عملية التبذن السعر إ ،حدثت
  .1"امللموس
  :مههاأ أنواع عديدة قتصاديختذت القيمة يف الفكر اإلإعلى هذا  -
غب إىل مشتر راغب و بتـوفر  صل ما من بائع راأنتقال ملكية إو الذي يتم به  اًو هي املبلغ املعرب عنه نقد :القيمة السوقية -1

  .2املعلومات لكليهما عن كافة احلقائق ذات الصلة
صل أو هي عبارة عن قيمة املنافع املستقبلية النابعة من قتصادية ترتكز هذه الطريقة على مفهوم القيمة اإل :ستثماريةالقيمة اإل -2

قتصادية لألصـل  ، فهذه الطريقة تسمح مبعرفة القيمة اإلح مستقبالًما بالنسبة ملشتري معني، فهي قيمة تنبؤية ملا سيدره األصل من أربا
  .3ختالف الطبيعة املادية هلامن خالل منافعه املتوقعة إال أا ال تصلح جلميع األصول إل

ادليـة  ما القيمـة التب أصل ما كجزء من مشروع عامل أا قيمة أستعمالية بو توصف القيمة اإل :التبادلية/ستعماليةالقيمة اإل -3
  .4عن وجود الكيان التشغيلي صل عند مبادلته يف حد ذاته منفصالًفهي متثل قيمة األ

التكلفة األدىن يف تاريخ : " إىل أا )التكلفة اجلارية(ستبدالية يف تعريفه للقيمة اإل SNAVELYلقد ذهب : حالل قيمة اإل -4
، فقيمـة  5"مساوية للطاقة اإلنتاجية لألصل الذي متتلكـه املؤسسـة   ما ألصل ما له القدرة على إنتاج سلع و خدمات بطاقة إنتاجية

  .قتصادية للمؤسسةاإلحالل تعمل على احملافظة على الطاقة اإلنتاجية و اإل
لتزامـات  قيمة النقدية أو النقدية املعادلة اليت ميكن حتصيلها من بيع األصل يف احلال، وبالنسـبة لإل : للتحصيل القابلةالقيمة  -5

 .لتزاميف سبيل التخلص من اإل متثل مبلغ النقدية أو ما يعادهلا و املدفوع حاالًفإا 
I-2 شروط و متطلبات حتديد القيمة يف الفكر اإلقتصادي:  
و هو سوق املنافسة التامة الذي تتوفر فيـه الشـروط و   ) الكامل /النشط(ن عملية حتديد القيمة تتحدد ضمن السوق الكفء إ

  :احملددات التالية
  ؛و مشترين هلم الرغبة و القدرة بائعنيوجود  -1
  ؛)حاللمكانية املقارنة و املبادلة و اإلإ( متجانسةسلع  -2
  ؛)قابلية الدوران اجليد للمعلومات(طراف متوفرة جلميع األ معلومات -3
  ؛)العرض و الطلب( السعر يتحدد وفق آلية السوق -4
  .)سهولة احلركة(نتقال املال إحرية  -5
املـادي أو  (كفاءة السوق اخلاص باألصـل   - قتصادية الكليةالبيئة اإل - التدفقات املستقبلية :التالية باحملدداتيمة تتأثر القف -

  . ستخدام و احلالة املادية و الندرة النسبية و البدائل املتاحةطبيعة اإل - توقيت تقدير القيمة -)املعنوي أو املايل
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II-  القيمة يف الفكر احملاسيب  
II-1 يف محاية ممتلكات الغـري،   بدائية لقد ظهرت احملاسبة منذ القدم كأداة رقابية: التطور التارخيي للقيمة يف الفكر احملاسيب

نتقـال إىل  تأثر علـى طبيعتـها باإل  ) مفهوم الدولة(على هذا املنطلق إىل أن بدأت معامل احلضارة  قائمةحيث بقيت و لفترة طويلة 
قتصادية، فقد سـاهم يف تطـور القيـاس يف    عن طريق اإلثبات احلسي للمعامالت اإل )املساءلة(جتاه الغري إنوين هتمام باملظهر القااإل

  6 :احملاسبة يف هذه الفترة عاملني أساسيني
من خاللـه   قتصادية، ويف تسجيل األحداث اإلختذت منه احملاسبة املعيار األساسي إو الذي : للتبادلظهور النقود كوسيلة  -1

  .ستخدام النقود كوحدة لقياس القيمإن مقارنة األشياء على أساس وحدة قياس موحدة ال خالف عليها، على هذا مت ميك
  العددية  األنظمةتطور   -2

جتماعيـة و  قتصـادية و اإل على جمريات احلياة اإل فيها سيطرة الكنيسةاليت سادت أوروبا و اليت عرفت  اإلقطاعيةويف املرحلة 
 -1225(كـويين مثل توماس اإل نتشار أفكار روادهاإلها الالهوتية املرتكزة على تعاليم العدالة الدينية و األخالقية، و الدينية و مداخ

و الذي تطرق من مداخله الالهوتية إىل تقسيم العمل و حقوق امللكية و القيمة و التجارة و امللكيـة الفرديـة و السـعر     )م 1275
على طريف عملييت البيع و الشراء اليت يبادل فيها كل طـرف   اًكويين أنه السعر الذي ال يضع عبئه اإلالعادل، هذا األخري الذي يرى في

عتبار أن حتديد القيمة عنـده يكـون   إب )الربح(سعر السوق و سعر تكاليف اإلنتاج مع :عتربه يف سعرينإغريه مبا يريده من منفعة، و 
نتشار أفكار امللكية اخلاصة و مفاهيم الربح إبيطاليا مع بداية القرن الثاين عشر إارة يف و بتطور التج، مبقدار العمل الداخل يف إنتاجها

من ناحية  )إسبانيا(عرب اإلسكندرية من ناحية و عرب بالد األندلس تصاهلا مع احلضارة العربية إو  و حتقيق الثروة على مستوى الفردي
عرفت فلورنسه أول مـرة نظـام التـرقيم    "رياضيات العرب نظام األرقام العشري، ال ءثانية، واليت إنتقل عربها على يد التجار وعلما

 ملؤلفـه ليونـاردو فيبوناسـي بيزانـو    ) ABACI LIBER(ضمن كتاب للرياضيات بعنـوان   م1202 مالعشري حيث نشر عا

(LEONARDO FIBONACI PISON)،  سـيني  و أول سجل حماسيب مسك وفق النظام العشري يعود ألحد التجـار الفيني
ليحل حمل نظام احلساب الروماين القـائم علـى   ،**7")م 1439 – 1436(عن األعوام )JACOB BADOER(وهو )البندقية(

 الترقيم احلريف الذي ال يصلح إلجراء العمليات احلسابية البسيطة، ليهيمن الفكر التجاري ذا على هذه الفترة لتجد احملاسبة نفسها يف
القائمة على حتقيق الثروة من خالل الفائض يف امليـزان التجـاري و التجـارة     )رأمسالية التجارية و الطبيعيةال(ظل الرأمسالية املبكرة 

 . 8اخلارجية
هتمام إإن التطور املتسارع للحركية التجارية فرضت تنظيم العمل التجاري اليت كانت احملاسبة تتوىل مهامه اإلدارية و اليت نالت 

ث التطبيقي عن اإلجراءات احملاسبية امليدانية األساسية و الضرورية لتحقيق املمارسة احملاسبية يف ظل تأثرها العديد من التجاريني بالبح
بنظريات الفكر التجاري يف قياس أرباح التجارة و الرقابة عليها، و اليت حاولت العديد من الكتابات تناولتها مثل بنـديتو كـاترويل   

)BENEDETTO COTRUGLI( م و لوقا باشيليو املعـروف   1458التجارة و التاجر املثايل سنة : به املعنون بـبإصداره كتا
م، فقد أسفر البحث التطبيقي يف جمال احملاسبة يف هذه الفترة يف النهايـة   1494مقدمة يف احلساب و النسبة و التناسب سنة : بكتاب

احملاسبة مثل القيد املزدوج و الوحدة النقدية و تطبيـق مبـدأ    و عن أهم مبادئ )السجالت احملاسبية(عن أهم مراحل العمل احملاسيب 
عتـراف و القيـاس و   احليطة و احلذر يف قياس النتيجة ليتم الوصول إىل أهم مقتنيات احملاسبة و مداخلها يف التسعري و التسجيل و اإل

  .اإلفصاح و هو مبدأ التكلفة التارخيية
  :قتصادي يف جمال التسعري يف الشكل التايلالفكر اإل و ميكن توضيح تأثر الفكر احملاسيب بنظريات
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 تصال يف احملاسبة يف فترة الرأمسالية التجاريةقتصادي على وظيفيت القياس و اإلأثر الفكر اإل: )01(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جملة  -)يلية لبدايات تأثر الفكر احملاسيب بالفكر اإلقتصاديدراسة حتل(هيكلة تفاعل القياس و اإلفصاح احملاسبيني: مقال بعنوان -جفال خالد :املصدر
  .231/251 ص ص – م 2014 - ) 01( العدد –جامعة أم البواقي  –املالية  اإلقتصادية و البحوث

 

واليت وجـدت   خالل الفترة الرأمسالية التجارية أهداف احملاسبةعلى  قتصاديتطور الفكر اإلو من خالل الشكل يتوضح لنا أثر 
قتصادية آنذاك، واليت ا مت حتديد متطلبـات اإلفصـاح الواجـب    جتماعية و القضايا اإلاإلنسانية و اإل احلاجات على متطلبات اًناءب

وظيفة القياس احملاسيب يف إجراءاـا و   من خالل التأثري علىخمرجات العملية احملاسبية  تأثر على و هذه املتطلبات هي األخرىإنتاجها،
قتصادية أحد املرتكزات الـيت سـامهت يف تطـور    ، لتعترب ذا املداخل اإليف حتديد ما يفصح عنه و كيفية قياسهواعدها أساليبها و ق

  . من جهة أخرى و املساعدة يف نضوج مداخلها كعلم مستقل بذاتهبتحديد أهدافها من جهة احملاسبة كأداة لتلبية احلاجات اخلارجية 
اسيب يتبني أنه قد تأثر بالفكر اإلقتصادي يف حتديده ملفهوم القيمة و أسـس قياسـها، فالتكلفـة    يف الفكر احمل القيمةدراسة  عند

التارخيية كأساس يف القياس احملاسيب إمنا هو مساير لتكلفة اإلنتاج يف الفكر اإلقتصادي، باإلضافة إىل طرق اإلستبدال و اإلحـالل و  
قتصادي حول قياس قـيم  ، فالتفسري الذي قدمه الفكر اإلملتوقعة يف تقدير قيمة األصولنظرية اإلستثمار اليت تأخذ األرباح املستقبلية ا

  :السلع و اخلدمات نشأ عنه وجود مقياسني أساسيني للقيمة يف احملاسبة
ن هـذا  تتمتع به النقود من مزايا كوسيط للتبادل وخمزن للقيمة و القبول العام لدى اتمع إال أ ملاو هذا : املقياس النقدي -1

  .نتقادات يف العصر احلديث نتيجة التغري املستمر للقوة الشرائية للنقوداملقياس تعرض للعديد من اإل

 قتصاديجانب الفكر اإل

 مدخل فائض امليزان  مدخل التحليل الكمي مدخل املنفعة الشخصية و احلرية الفردية املدخل الالهويت

 نظرية التجارة اخلارجية نظرية القيمة  نظرية توزيع الدخل نظرية السعر العادل

 ية اليت حتكمها مستويات تطور الفكر اإلنسايناحلاجة إىل احملاسبة مرتبطة بطبيعة احلاجات اإلنسان

)اإلستقراء،اإلستنباط( املدخل التارخيي  املدخل التشخيصي 

)ما الذي ينتظر اإلفصاح عنه(حتدده متطلبات اإلفصاح : هدف احملاسبة  

 مدخل اإلثبات

  :القياس احملاسيب
على األهداف و يف ظـل الفـروض و    اًالقياس احملاسيب بناءضبط 

 .املبادئ احملاسبية

  : )البعد اإلعالمي/اإلتصال(اإلفصاح
متطلبات اإلفصاح حتددها احلاجات اإلنسانية بتأثري و تطـوير  

 . املداخل و تفعيل القياس احملاسيب
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ستخدام وحدات مادية إنتقادات املوجهة للمقياس النقدي إىل جتاه نتيجة اإلويذهب مؤيدوا هذا اإل: )السلعي(املقياس العيين -2
  .كأداة لقياس القيمة

II-2 الفكر احملاسيبمفاهيم القيمة يف :  
 )األصـول و اخلصـوم  (قتصـادية  قتصادية للوحدات اإلخاصة به يف التعبري عن قيمة املوارد اإل مبفاهيملقد جاء الفكر احملاسيب 

  9:وهي
  . ىل مؤسسة معينةإو القياس بدقة اليت جتذب العمالء أوهي جمموع الصفات غري قابلة للوزن  :قيمة شهرة احملل -1
  .وهي مفهوم حماسيب يقوم على تقدير قيمة املؤسسة من دفاترها :تريةالقيمة الدف -2
سـتمرار و النمـو يف   عتبارها وحدة عاملة قابلة لإلإو تظهر هذه القيمة عندما يتم تقدير املؤسسة ب :قيمة املشروع املستمرة -3

  .الزمن و ال يتهددها خطر معني بتوقف نشاطها
لتزاماا يف ظـروف  إصوهلا و الوفاء بأعمال املؤسسة و بيع أاء إاملمكن حتقيقه يف حالة  و هي املبلغ الصايف :قيمة التصفية -4

  .ستثنائيةإ
مني عليها لتعويض املالك يف حالـة  أصل ما و اليت مت التأو هي مبلغ نقدي لألجزاء القابلة للتلف من  :منيأالقيمة القابلة للت -5
  .اخلسائر
  .ن يصبح عدمي الفائدة للمالك احلايلأو التصرف فيه بعد أصل هي املبلغ املمكن حتقيقه عند بيع األو :)النفاية(القيمة املتبقية  -6
 

 
I-  تعريف القياس احملاسيب و أمهيته  

اس عمليات التعريف و التبويـب  ختصيص قيم رقمية حلدث أو عنصر معني مرتبط باملنشأة على أن يشمل القي: " )01(تعريف 
  10"هلذا احلدث

قتصادية قتصادية املاضية و احلاضرة و املستقبلية املتعلقة بالوحدات اإلالقياس احملاسيب هو تعيني أرقام للظواهر اإل: ")02(تعريف
  11"يف ضوء مالحظة املاضي و احلاضر و طبقا لقواعد معينة

القياس عمليات التسجيل و التبويب و الترحيل مث تلخيص تلك العمليـات يف  القياس الكمي حبيث يشمل هذا : ")03(تعريف
  12"صورا النهائية، أي أن القياس ذا يشمل مجيع اخلطوات احملاسبية من أول عمليات القيد يف الدفاتر حىت إعداد احلسابات اخلتامية

  : ما يليستنتاج خصائص القياس يف احملاسبة فيإو من خالل هذه التعريفات ميكن 
قتصادية اخلاصة بنشاط مشروع لألحداث املالية و اإلالذي يهتم بتعيني القيم النقدية إن القياس يف احملاسبة هو ذلك القياس  -)1

عتراف ا يف القوائم املالية وفق قواعد معينة هـي الفرضـيات و املبـادئ    اليت سيتم اإل و اليت تشكل البنود، خالل فترة زمنية معني
  .ية، فأمهية القياس تنبع من األسس اليت يقوم عليها يف منح األرقام لبنود القوائم املاليةاحملاسب

القياس يف احملاسبة إىل أساليب كمية و سعرية و أخرى وصفية ، ويقوم القياس احملاسيب علـى األسـاليب    أساليبتنقسم  -)2
فالقياس النقدي هو اخلاصية اليت تكسب النتائج احملاسـبية طبيعتـها    الكمية و السعرية نتيجة قيام التسجيل احملاسيب على وحدة النقد،

 .ستعانة ا يف توصيف و توضيح الدالالت الرقمية كاملالحق مثالًاملميزة، أما األساليب الوصفية فيتم اإل
ل و التشـاؤم و  إن القياس يتأثر بعدة عوامل كإختالف األسس و األدوات املستخدمة ضمنه و عوامل التقدير و التفـاؤ  -)3

ن القيـاس حيـاول   إمهما بلغت دقة أداة القياس املختارة فهي لن تصل به إىل حدود القيمة احلقيقية، لذلك ف بالتايلتوقيت القياس، و 
  . 13قيةميكن التعبري عنها أن القيمة املقدرة تابعة للقيمة احلقي اًالوصول بالقيمة املقدرة إىل القيمة احلقيقية قدر إستطاعته، و رياضي
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بدائل القياس يفرضه واقع إختالف عناصر القوائم املالية بطبيعتها اإلقتصادية و املادية و الغرض منـها، و هـذا    تعددإن  -)4
من حمددات فعالية القوائم املالية يف اإلستدالل ا كرقم إمجايل واحد يعكس إمتزاج قيم عناصرها،  اًالتعدد يف البدائل يعترب أيضا حمدد

و اليت حتدد تكلفة املخزون املباع منها و املتبقي، هـذا   )FIFO/املتوسط املرجح(يتم إستخدام عدة طرق يف تصريف املخزون فمثالً
يـة  األخري الذي يتم مقارنته بالقيمة القابلة للتحقق لألخذ بالقيمة األقل مما يؤثر على كيفية عرض هذا املخزون يف القوائم املالية وكيف

غري يف السياسات املتبعة يف تقدير اخلسائر و املؤونات و تغري الطرق، فهذا كله يؤثر على شكل القوائم و احملتـوى  اإلفصاح عن أي ت
  .اإلعالمي للتقارير املالية وفهم املستخدمني هلا

ختـاذ  إاعد يف يعمل القياس احملاسيب على توفري املعلومات على أسس علمية على كامل مراحل العملية احملاسبية، و اليت تس -) 5
قتصادية داخل املؤسسة و لألغراض اخلارجية، مما حيقق الوظائف األساسـية  القرار و التخطيط و الرقابة و السري الفعال للعمليات اإل

  .للمحاسبة و منه رفع الكفاءة الوظيفية) تصالاإل/التقرير/التسجيل/القياس(للمحاسبة 
  :الشكل التايلميكن تلخيص أمهية القياس احملاسيب من خالل و 

  تصالية مع البيئة اخلارجيةالعملية اإل الدورة املعلوماتية وأمهية القياس يف احملاسبة و أثره يف  :)02(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 22ص  –م  2007 –الدمنارك  –اآلكادميية العربية  -وليد ناجي احليايل –نظرية احملاسبية : بتصرف :املصدر

  الوحدة اإلقتصادية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملاسبة كنظام للمعلومات

 الفرضيات و املبادئ احملاسبية

األحداث و الوقائع 
 اإلقتصادية 

 وظائف النظام احملاسيب

 احمليط

ى اإلعالمي للقوائم و احملتو املخرجات  املدخالت
 التقارير املالية

 القياس اإلتصال

 املعاجلة

التدليل على الوقائع اإلقتصادية مـن  
 خالل املستندات

 

 التأثري

 حسب العالقة

اجلهات احلكومية : أطراف أخرى
 . إخل... -جتماعية إهيئات  –

 

 السوق اإلقتصادي السوق املايل

 رفع املبيعات

 جتاهات التأثري يف السوق املايل إ

عري األسهمتس  رحبية السهم حركة التداول 
 الربح و القيمة اإلقتصادية
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تصال من خـالل إنتـاج   الشكل أن هدف و وظيفة احملاسبة يف النهاية ميكن حصرها يف عمليتني مها القياس و اإلما يالحظ من 
قتصادية على الوحدة احملاسبية، فعملية اإلنتاج ال تتحقق إال يف ظـل تطبيـق   و كمية تعكس أثر الوقائع اإل نقدية دالالتتقارير ذات 

مث تسجيلها و تبويبها و عرضـها   اًو إمكانية التعبري عنها نقد)عترافاإل(ية بتحديد ماهيتها املبادئ و الفرضيات يف قياس أثر كل عمل
ـ  يب الصحيح يف تلك القوائم، فكل هذه املراحل يشملها القياس فهو ما تبدأ به العملية احملاسبية اإلجرائية و ما تنتهي به، فالنظام احملاس

ختيار املناسب ألداة القياس الواقعية و املالئمة لكل نوع من هذا ما يفرض ضرورة اإلإذن يرتبط بطريقة أو بأخرى بأدوات القياس، و
نتقال من أداة قياسية إىل أخرى تؤثر على كامل جمريات النظـام  ن اإلإقتصادية و الوظيفية، و بالتايل فطبيعته اإل حسبأنواع األصول 

ختالف أهـدافهم منـها،   إلقرارات املتخذة من املستخدمني لتلك القوائم على نعكاساا إىل اإاحملاسيب و خمرجاته لتتجاوز تأثرياا و 
قتصادية كلما زادت ثقـة هـؤالء   قتصادي الفعلي للوحدة اإلفكلما كان النظام احملاسيب بأدوات قياسه ذو فعالية يف جتسيد الواقع اإل

ائم املالية تعرب عن مرحلة متقدمة من إجراءات الـدورة  ، إن القو:"...املستخدمني فيما يصدر عنه من خمرجات، يقول خالد اجلعارات
يـاس  احملاسبية، يسبقها منح القيم النقدية لبنود العناصر املشار إليها من خالل تقييم العمليات و األحداث املالية، و الذي يعرب عنه بالق

مة من بني خطوات الدورة احملاسـبية و الـيت   ، ومعلوم أن هذه املرحلة تعترب املرحلة اهلا )Accounting Measurement(احملاسيب 
عتراف و التحليـل، و  تلقي بظالهلا على املراحل السابقة و الالحقة هلا، فهي نتاج جهد منظم ملا يسبقها من إجراءات و قواعد كاإل

ية القيـاس  و ركيزة ملا يعقبها من إجراءات كالتسجيل و التلخيص و العرض و اإلفصاح الكمـي، فوسـط   أساسبذات الوقت هي 
ـ   ز احملاسيب جتعله احملور الرئيسي الذي يقوم عليه علم احملاسبية برمته، إذ أن األرقام اليت تتأتى من القياس احملاسيب هي ما تعكـس تركي

 .14"قتصادياجلهد احملاسيب يف النشاط اإل

II- مكونات القياس احملاسيب  
  : ساسية ال يقوم إال ا و اليت تتمثل يفعملية جتمع عدة عناصر و مركبات أ احملاسيبيعترب القياس 

ن هذه اخلاصية تتبلـور يف التقيـيم   إفعملية القياس تم خباصية معينة و يف اال احملاسيب ف:موضوع القياس اخلواصجتانس  -)1
  .قتصادي و من متطلبات اخلواص ثباا يف الزمن بعدم تغري احملتوى الكمي هلاالنقدي لعمليات املشروع اإل

قياسها باإلضـافة إىل حتديـد    فاملقياس املناسب يتأثر بطبيعة اخلاصية املراد: وحدة القياسحتديد أسس و معايري القياس و  -)2
، فإذا )القيمة(فيها الثبات و التجانس، فاملقياس ميكن من الربط بني اخلاصية املراد قياسها و نتيجة القياس يشترطوحدة القياس و اليت 

  .15خلإ ...الدينار، الدوالر، : ثل يف املقياس النقدي فإن وحدة القياس قد تتمثل يف كان املقياس يتم
النظريـة و  (فالقيمة يف النهاية ما هي إال نتاج جهد إنساين، و القصور يف املمارسات اإلنسانية : خصائص القائم بالقياس -)3
قياسها، فالركيزة األساسية يف عملية القياس هو القائم ا، فالقيمـة   الًيف قياس القيمة تنعكس يف األخري يف القيمة املراد أص )التطبيقية

، و اليت تعين عدم خضوع القياسات لتقديرات شخصـية  16ال تكتسب صفة العدالة إال من خالل عدالة املقيم و موضوعيته يف القياس
  . ئمني بالقياس و بالتايل الوصول إىل نفس نتائج القياسأو سلوكيات معينة مما يعين اإلستناد إىل قواعد معروفة تلغي التحيز لدى القا

  .مقارنات بني نتائج القياس إجراءإمكانية  -)4
 

 
  : للقياساحملاسيب مدخلني أساسيني  الفكرقد أوجد ل
I- طريقة التكلفة التارخيية  
I-1- تعريف التكلفة التارخيية:  
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هي النقد املدفوع أو ما يعادله و الذي مبوجبه تسجل املوجودات بتاريخ إقتنائها يف احلسابات و ضمن النشاط : ")01(تعريف 
  .17"العادي للكيان 

أو النقدية املعادلة املدفوعة إلقتناء أصل معني و اليت مت تسـجيلها بتـاريخ اإلقتنـاء، وبالنسـبة      النقديةقيمة : " )02(تعريف
  .18"ثل العوائد املستلمة بتاريخ اإللتزام أو النقدية العادلة املتوقع دفعها لتسوية اإللتزام يف املسار العادي لألعماللإللتزامات فإا مت

I-2- مزايا و عيوب التكلفة التارخيية  
I-2-1- مزايا التكلفة التارخيية:  
يه إلتزامات املؤسسة العنصر األهم بالنسـبة  فمن وجهة نظر تارخيية فإن مبدأ التكلفة التارخيية وجد يف وقت كانت متثل ف -1

لألطراف اخلارجية و بإنتقال تلك األمهية إىل الربح تطلب ضرورة وجود معلومات آنية ومستقبلية أكثر منها معلومات تارخيية و اليت 
  .ال تساعد يف إختاذ القرار

 ،قتصادية يف التسـجيل احملاسـيب  اقعة اإلقتصادي حقيقي فهي قائمة على أساس اإلثبات املادي للوإحدث  وقوعتعكس  -2
  فاملصدر  الرئيس للتكلفة  التارخيية هو مقدار النقدية اليت متت ا العملية التبادلية

متثل التكلفة التارخيية القياس األكثر موضوعية و األكثر مصداقية "  :Ijiri Yuriو يف هذا يقول : احملاسبية املبادئمتاشيها و  -3
، فالتكلفة التارخيية تطبيق للمدخل العملي يف جمال احملاسـبة و الـذي   19"لة هلا و تسمح أيضا بتفادي تعارض املصاحلمن الطرق البدي

  .20اًقتصادية إال إذا مت قياسها وفق مبادئ احملاسبة املقبولة عمومإيرى بأن املعلومات احملاسبية ال متثل حقائق 
I-2-2- عيوب التكلفة التارخيية:  
ـ   اًالتارخيية يقوم على فرضية ثبات األسعار، هذه الفرضية اليت مل يعد قبوهلا ممكن التكلفةإن مبدأ  -1 يف البيئـة   اًو غـري منطقي

اإلقتصادية احلديثة اليت أصبحت تضم العديد من املتغريات ذات التأثري على األسعار كالتضخم و أسعار الصرف و اإلخنفاض يف وحدة 
  . النقد بفعل الزمن

على مبدأ التكلفة التارخيية يف تسجيل األحداث اإلقتصادية يعين اإلستمرار يف عرض عناصر القوائم املالية بقيم  ستمراراإلإن  -2
للتباعد الزمين يف تواريخ املعامالت، و بالتايل اجلمع بني قيم و تكاليف و إيرادات أنفقـت أو حصـلت يف    اًذات تواريخ خمتلفة نظر

  . شفافية و مصداقية القوائم املالية و وضعية مركزها املايل و الرحبي السنوي احملقق تواريخ خمتلفة مما حيرف يف
 اًإن مبدأ التكلفة التارخيية ال يهتم باإلخنفاض احلاصل لألصول و املوارد اإلقتصادية املؤسسة و الذي ال يتم إثباتـه حماسـبي   -3

، و بالتايل يتآكل الرأمسال اإلقتصادي للمؤسسة نتيجة عدم تعـويض  )بزيادة املخصصات أو إثبات التدين( احملققبتخفيضه من الربح 
تلك اخلسارة من جهة، و من جهة أخرى تظهر أرباح صورية للمؤسسة يتم ا تضليل كل من أصحاب امللكية يف شكل توزيعـات  

ري حقيقية، باإلضافة إىل حتمل املؤسسة أرباح اليت تعرب عن توزيع جزء من رأس املال الشركة وتضليل املستثمرين باإلعتراف بأرباح غ
إن البيانات املعدة علـى  : "خسائر ضريبية نتيجة اإلعتراف بتلك األرباح، و يوضح جممع احملاسبني إلجنلترا و ويلز يف إحدى توصياته

للزيادة أو النقص يف الثروة  اًاسأساس النفقة التارخيية ذات مقدرة حمدودة، فوحدات النقد اليت تثبت ا العمليات احملاسبية ال تعترب مقي
  .21"و ال متثل النتائج املبلغ الذي ميكن توزيعه خارج املشروع بدون أن يؤثر ذلك على طاقة املشروع

II- القيمة العادلة  
ل يف ظل النظام األنقلوساكسوين و الذي له فلسفته احملاسبية املتجهة حنو تدعيم اإلستثمار مـن خـال   العادلةلقد ظهرت القيمة 

تزويد املستثمرين باملعلومات الضرورية و اليت كانت ال تستطيع احملاسبة يف ظل مبدأ التكلفة التارخيية توفريها و بسيطرة التوجهـات  
  .األنقلوساكسونية على الساحة الدولية مت تبين معايري القيمة العادلة كأحد البدائل الرئيسية للتكلفة التارخيية
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II-1 ةتعريف القيمة العادل:  
-Market Value/Mark(مصطلح القيمة السـوقية   )IASB( فمن حيث مفهومها فقد إستعمل جملس معايري احملاسبة الدولية

To-Market( كمرادف ملصطلح القيمة العادلة)Value Fair( القيمـة  / القيمة احلاليـة /القيمة البديلة: كما أعطي هلا مصطلحات
اليت أصدرت املعيار األمريكـي رقـم    )FASB(ن قبل هيئة معايري احملاسبة املالية األمريكية م ***اجلارية، وقد مت تطوير هذا املصطلح

157 FAS و قد مت بناء هذا املعيار حتـت  22م 15/11/2007من  اًالذي دخل جمال التطبيق إعتبار" قياس القيمة العادلة:"بعنوان ،
املبلغ الذي ميكن  ":بالتايل فقد عرف هذا املعيار القيمة العادلة كما يلي، و اًو أحسنها قياس أن األسواق تتضمن عدالة األسعارفرضية 

خبالف البيع اجلـربي أو   حتت ظروف طبيعية بني أطراف راغبة ه يف صفقة جاريةسداد أو إلتزام حتمل أو أو بيعه أصل شراء بهتم يأن 
كمـا  )IFRS(القيمة العادلة يف املعايري احملاسبية الدولية إىل تعريف  )IASB(كما ذهب جملس معايري احملاسبة الدولية  ،23"التصفية 

هي ذلك املبلغ الذي مبوجبه ميكن مبادلة أصل أو تسديد إلتزام بني طرفني يتوافر لكل منهما الرغبة يف التبادل و القـدرة علـى   : "يلي
 .24"إمتام اإللتزام على بينة من احلقائق و بإرادة حرة 

  25:على أن مفهوم القيمة العادلة يدور حول املرتكزات التالية السابقة التعاريفلقد أمجعت 
  ؛املعربة عن اخلاصية اليت مت قياسها األرقاموهي : القيمة -1
  ؛للسلوك اإلنساين حول قيمة الشيء و منفعته اًفالقيمة تعترب حكم: اإلنسان -2
قوائم ترتبط بعدالة بدائل القياس و أدواته و اليت تـرتبط  الواجب توافرها يف القائم بالقياس، فعدالة ال الصفةو هي : العدالة -3

هي األخرى بعدالة القائم بالقياس و يف طريقة إختياره لبديل و أداة القياس، فأمهية العدالة مطلب ضروري لتحقيق موضوعية القياس، 
  :و قد أمجعت اهليئات املهنية احملاسبية على أن مرتكز العدالة حيقق الشروط التالية

   ؛عن اإلنتهاز و اإلستغالل و اإلجبار و اإلكراه اًبني األطراف املشتركة يف العملية بعيد: الرغبة يف التعامل -1
  ؛حتديد القيمة متت يف إطارها العادي بشفافية و مصداقية دون أن يشوا تضليل أو خداع ظروفأي أن : املعرفة -2
تكون حقيقية و أال تكون ومهية أو مؤقتة أو صورية و املكـان املفتـرض يف   واليت يشترط فيها أن : التبادليةوقوع العملية  -3

التبادل املتعارف عليه هو السوق، فالقيمة هي تفاعل بني عدة عوامل جتتمع فيما بينها لتكوين هذه القيمة ضـمن مكـان للتبـادل    
  .متعارف عليه

II-2 مزايا و عيوب القيمة العادلة:  
II-2-1 مزايا القيمة العادلة:  
العوامل املتواجدة يف السوق، فهي نتيجة تفاعل هذه العوامل جمتمعة و مرتبطة ا حبيث تتبع وضعيات  العادلةتعكس القيمة  -1

  .  ، وبالتايل تزيد من شفافية املعلومات املتداولة يف السوق و فاعليتهاًو إخنفاض اًالسوق إرتفاع
سسة من خالل حماولة حتديد القيمة اإلقتصادية هلا، و اليت تتجه إىل احملافظـة  العادلة املنظور اإلقتصادي للمؤ القيمةتعكس  -2

مـن  على الرأمسال اإلقتصادي بتحديد املنافع و املخاطر احلالية و املستقبلية و اليت تتجاوز املنظور القانوين القائم على حتديد امللكيـة  
  .26خالل الفرق بني األصول و اإللتزامات

من خالل تشخيص واقـع املؤسسـة احلـايل و     )إخل... مالية، إستثمارية،(لعملية إختاذ القرار  عادلة مدخالًتوفر القيمة ال -3
، و بالتايل مالئمة القياس احملاسيب وفق القيمة العادلة إلحتياجات املسـتخدمني دون ضـرورة   الضروريةاملستقبلي و إجراء املقارنات 

قيقه وفق القياس على أساس التكلفة التارخيية اليت تتضارب فيهـا األطـراف الداخليـة و    تعيني تلك اجلهة، وهذا ما مل يكن ممكن حت
 .اخلارجية حول مدى إستفادة كل منهم من القوائم و التقارير املالية
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II-2-2 عيوب القيمة العادلة:  
وسرعة تأثرها بالعوامـل و  )ستنديغياب الدليل امل(قيمة تقديرية إفتراضية بسبب غياب عملية التبادل احلقيقية يف حتديدها  -1

حتكم السوق، وباإلضافة إىل إمكانية حتديد القيمة العادلة يف أكثر من سوق مما يطرح إشكالية تعدد األسواق وتبعيتـها   اليتاملتغريات 
  .لبعضها و صعوبة حتديدها يف األسواق غري النشطة

التامة يف السوق النشط هي فرضية نظرية ال ميكن حتققها يف السوق ففرضية املنافسة  عدم واقعية الفرضيات اليت تقوم عليها -2
بدأت الدراسات املالية تتجه إىل دراسة األسواق املالية يف ظل الكفاءة اإلقتصادية، و فرضية تداول املعلومـات   لذلكالعيين أو املايل، 

على تلك املعرفـة و وجـود    اًة و الذي حدد سعره بناءفهي تفترض وجود البائع ذو املعرف ،ما تتحقق اًبدون تكلفة هي األخرى نادر
املشتري الذي حدد منافعه املستقبلية من األصل يف حني أن املعلومات املتوافرة قد ينقصها الكثري من الدقة أو حتديد الفـرص البديلـة   

  .فسري اإلجتهاديلكل منهما أو اإلضطرار إىل البيع أو الشراء مما جيعل املعلومات عامل غري حمدد و عرضة للت
تعدد و تنوع الطرق و املداخل يف حساا تتولد عنها مشاكل أخرى يف التفضيل و اإلختيار بينها، باإلضافة إىل مشـاكل   -3

  .التطبيق امليداين هلا مما يؤثر على حمتوى القوائم املالية
  . داف يف تصنيف األصولاإلدارة اليت قد تكون هلا غايات خمتلفة األبعاد و األه بتوجهاتإرتباطها  -4
و على املستوى الدويل فإن كثرة التعديالت و اإلصدارات احملاسبية يدل على عدم اإلستقرار مفهوم القيمة العادلـة حـىت    -5

  27:أكثر من مرة FFAASS 115577 تعديلاآلن، فقد مت 
  ؛املتعلق باإلفصاح عن القيمة العادلة يف األسواق غري النشطة: 33  ––  157157تعديل رقم 

 .املتعلق بتحديد القيمة العادلة يف حالة تدين مستوى النشاط بشكل هام: 44  ––  157157يل رقم تعد
 

SSCCFF 
املعايري احملاسـبية الدوليـة    الذي يتبىن ويتماشى مع )SSCCFF(لقد قامت اجلزائر بتبين نظام حماسيب جديد هو نظام احملاسبة املالية 

IIAASS//IIFFRRSS  املتضمن نظـام   20072007//1111//2525الصادر يف  1111//0707السلطات اجلزائرية بإصدار القانون رقم  قامت، ولتحقيق هذا
--0808،كما تعزز هذا القانون بإصدار املرسوم التنفيذي رقم مم20102010من سنة  اًو الذي دخل حيز التنفيذ إبتداء )SSCCFF(احملاسبة املالية

 2626يتضمن تطبيق أحكام القانون السابق، باإلضافة إىل إصدار وزارة املالية القـرار املـؤرخ يف   م  20082008مايو  2626مؤرخ يف  156156
حيدد قواعد التقييم احملاسيب وحمتوى الكشوف املالية وعرضها ،وكذا مدونة احلسابات وقواعـد سـريها الصـادر يف     20082008يوليو 

لنظـام احملاسـبة املاليـة     اً،و يعترب هذا اإلطار القانوين للمعاجلة احملاسبية وفق 28الرمسية للجريدة 1919يف العدد رقم  20092009//0303//2525
SSCCFFايـة    ، وقد تضمن هذا النظام كيفية القياس و التقييم لكل من عناصر القوائم املالية سواء عند احليازة ألول مرة أو التقيـيم يف

من الرؤية القانونيـة الـيت    و اخلصوم و قد تبىن هذا النظام الرؤية اإلقتصادية بدالً بتحديد تعريف لكل من األصول اًالفترة و هذا بدء
ترتكز طريقة تقييم العناصر املقيدة يف احلسـابات كقاعـدة   للنظام احملاسيب املايل  اًوفقكانت سائدة و هلا األولوية يف النظام السابق، ف

الطرق اخلاصة يف التقييم و اليت تسـتند إىل حـاالت خاصـة    لشروط إىل عامة على التكاليف التارخيية يف حني يعمد حسب بعض ا
  .املوظفة و التثبيتات املعنوية و الشهرة  العقاراتكاألصول البيولوجية و 

  :قتصادية ميكن ملسها يف العناصر التاليةاملايل للمرجعية اإل احملاسيبإن أثر تبين النظام  -
قيمـة  أو القيمـة احلقيقيـة   إعتماد الطرق التقديرية كحبجم نفعيتها املستقبلية و  ربط تعريف األصول وتسجيلها وحذفها -)1
، و بالتايل فقد توسع هذا النظـام   إذا ما ثبت موثوقيتها )القيمة النفعية(القيمة احملينة يف التسجيل و اإلدراج يف احلسابات أو  اإلجناز
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و اإلعتراف بأحد بنود القوائم املالية بأحد القيم السابقة و اإللتزام بـه إجتـاه   فيما ميكن إعتباره و قبوله كأساس يف التسجيل احملاسيب 
  ؛املالك و األطراف األخرى

الواقع اإلقتصادي على الشكل القانوين ضمن اإلطار التصوري للنظام احملاسيب، حيث مسح هذا املبـدأ   تغليبإعتماد مبدأ  -)2
ال تسجل كعقود اإلجيار و اليت أصبحت مبوجب هذا املبـدأ   اًت اإلقتصادية اليت كانت سابقبتغيري النظرة احملاسبية للعديد من املعامال

 ؛اًتسجل حماسبي
  .عمليات التقييم السنوية لتقدير اخلسائر يف تدين قيم األصول أو زيادة حمتملة لعناصر اخلصوم بإجراءإلزام املؤسسات  -)3

  :هي اًاحملاسيب يف جمال القياس و التقييم حاليإن من أهم الصعوبات اليت تواجه تطبيق النظام  -
، و هـذه األخـرية ال تعتـرف يف    بالبيئة القانونيـة  مباشراً اًرتباطإقتصادية ترتبط فالبيئة اإل: القانونية و التشريعية  ةالبيئ -)1

   ؛قتصادية إال باالثبات املستندياملعامالت التجارية و اإل
قتصادية ية السوق كأساس للتسجيل احملاسيب يعد أكرب التحديات اليت تواجه البيئة اإلإن جعل مرجع: غياب السوق النشط -)2

عتماد يف ظل غياب املنافسة التامة يف السوق اجلزائرية و اإلبسبب غياب مثل هذه األسواق و اجلزائرية سواء لألصول املادية و املعنوية 
  ؛على التسعري اإلداري يف كثري من األحيان

قتصـادية  قتصاد اجلزائري يعترب أحد احملددات الرئيسية لتطبيقات النظام احملاسيب املايل، فالبيئة اإلإللالنمو  درجة مستوى و -)3
  ؛حسب رأي الكثريين ما زالت ال ترقى إىل مستوى التطبيقات اليت جاء ا هذا النظام

قتصادي الذي متر نفتاح اإلصادية و زيادة مستوى اإلقتاملايل يف لعب دوره الفعال يف تنشيط احلركة اإل السوقعدم فعالية  -)3
  ؛به اجلزائر يف الفترة احلالية و يف تقدير قيمة األسهم احلقيقية للمؤسسات املسعرة

املهنية احملاسبية اليت كان جيب عليها لعب أدوارها يف رسكلة احملاسبني يف جمال القياس و التقيـيم و   املنظماتعدم فعالية  -)4
  ؛بفترة إعادة اهليكلة اًالياليت متر ح

تقيـيم   معـايري  و القياس و الذي يستدعي إصدار يف اجلزائر ال تستند إىل معايري متعارف عليها يف التقييم اخلربةشركات  -)5
  ؛العامة املصلحة ختدم وطنية

صول املعاد تسعريها أو يف حالـة  عتراف بالقيم لألالتضارب ما بني النظام احملاسيب و النظام الضرييب اجلزائري يف جمال اإل -)6
ختاذها إلرسـاء قواعـد النظـام    إ، فقد مت تبين النظام احملاسيب دون التعديالت الضرورية اليت كان البد من القيمةإعادة تقدير خسائر 

 ؛احملاسيب من وجهة نظر ضريبية
 

 
على اتمع القائمة فيه، فقد ظهر مبدأ التكلفة التارخيية يف وقت إن املتتبع لتطور احملاسبة جيد أا كانت تتبع التغريات اليت تظهر 

و بفعل متغريات العصر احلديث مل يعد هذا املبدأ ذو فعاليـة يف   اًكانت احلاجة إليه ضرورية و من متطلبات تلك الفترة، و لكن حالي
ية لكن ما يشوب هذا املبدأ من تعدد املفاهيم و طرق القيـاس  قتصادية، فالتوجه حنو القيمة العادلة تربره الوضعية احلالتقرير احلقائق اإل

تبنت و التقييم جتعل الكثري من الدول تتفادى قبوله يف ظل املزاعم احلالية حول تسببه يف األزمة املالية األخرية، و بالنسبة للجزائر فقد 
ئرية، و يف إطار التكيف مع هذه املتغريات أوجـد هـذا   النظام احملاسيب اجلديد يف ظل متغريات فرضت نفسها على بيئة األعمال اجلزا

قتصادية و الوظيفية يف املؤسسـة، إال أن  عتراف و اإلفصاح لكل أصل أو خصم حسب طبيعته اإلالنظام طرق التقييم و القياس و اإل
منه إىل أقصـى احلـدود يف رفـع    ستفادة صعوبة التطبيق هذا النظام ترتبط بعدة متغريات أخرى هلا القدرة على تفعيل هذا النظام لإل

  .ؤسسات يف إطار الشراكة اخلارجيةقتصادية اجلزائرية و التسعري احلقيقي ألصول املتنافسية املؤسسة اإل
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  :نتائج الدراسة
مستويات تقدم الفكر احملاسيب يف جمملها ال تتفوق على التغريات الـيت  قتصادي، لكن تأثر نظرية احملاسبة مبداخل الفكر اإل -)1

قتصادية الدولية مما يتولد عنه فجوة يف العملية احملاسبية اإلجرائية يف قياس و تقييم تلك العمليـات و اإلفصـاح   طرأ على الساحة اإلت
  .عنها

عتماد القيمة العادلة كأساس للتقييم و القياس مع احملافظة على التكلفـة التارخييـة   إإن التوجهات الدولية احلالية تتجه إىل  -)2
ن أساس التقييم يكون بالتكلفة التارخيية و القيمـة العادلـة كأحـد    إبدائل الرئيسية هلا، و أما بالنسبة للنظام احملاسيب املايل فكأحد ال

  .البدائل، مما يعين أن احملاسبة يف اجلزائر مازالت تفضل التكلفة التارخيية على القيمة العادلة مع التعامل ما يف نفس الوقت
هذا ألن تطور  ،لتطبيقات النظام احملاسيب املايل و تفعيل اهليئات املهنيةوتعديل األرضية التشريعية الالزمة  ويرتط العمل على -)3
  .و مدى قبول البيئة احملاسبية لهعلى مدى تفاعله مع النظام القانوين  اًوأخري نتشاره يتوقف أوالًإوالنظام 

حتسني العمليـة  ألجل مراحل تطبيقها الفعلي حتديد معايري التقييم و القياس و يهدف القياس وفق النظام احملاسيب املايل إىل  -)4
 .تقارير املالية لكافة املستخدمنيمعلومات مناسبة ضمن ال تقدمي و الوظيفية للمحاسبة

  :التوصيات
العادلة اليت تعد وليدة الفكر  و التوجه بالقياس حنو القيمة حقيقة الوقائع اإلقتصاديةإن القياس يف اال احملاسيب يقوم على  -)1

، و اليت تتطلب ضرورة إجراء الدراسات املطلوبة علـى مسـتوى   اإلقتصادي و املايل القائمان على السينايوهات التفاؤلية للمستقبل
  . املستقبلية هلا تالتنظري احملاسيب لتقدير آثار هذا التوجه على نظرية احملاسبة و االجتاها

لمعايري احلديثة يف اال القياس احملاسيب تتطلب هي األخرى إجراء الدراسات الضرورية و اليت تعكـس  ل اجلزائرإن تبين  -)2
فتطـور   لية،حقيقة البيئة اجلزائرية و قدرا على تبين هذه املعايري بنواحيها املختلفة لتقدير آثارها اإلجيابية و السلبية و احلالية و املستقب

رهني مبدى قبول املؤسسات اجلزائرية لنتائج هذا القياس و أثره على القوائم املالية النهائية و على األطـراف   القياس احملاسيب يف اجلزائر
و كفـاءة شـركات اخلـربة احملاسـبية و      اًذات العالقة يف ظل مستوى تطور اإلقتصاد اجلزائري احلايل و التشريعات املوجودة حالي

  .مؤسسات التكوين يف اال احملاسيب
 

 
  .)سعار النسبيةنظرية األ(حيث حظيت القيمة بنظرية خاصة ا يف الفكر اإلقتصادي و هي نظرية القيمة  -*

1- BRILMAN Jean & MAIRE Claude- Manuel d’Evaluation des Entreprises- les éditions 
d’Organisation - Paris- 1990- P 19.  

فصاح يف القوائم املاليـة للبنـوك التجاريـة    شكالية تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس و اإلإ" مداخلة بعنوان  –حديدي آدم  هواري معراج و -2
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The Effect of International Accounting Standards, The Financial Accounting System On 
Financial Connectivity – Case study corporation of cabling industry Biskra –  
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    سنحاول قي هذه الورقة البحثية التطرق الى اهتمام كل من معايير المحاسبة الدولية و النظـام المحاسـبي
المعلومة المحاسبية والمالية وذلك من خـالل دراسـة تـأثير كـل منهمـا علـى        المالي باالتصال المالي أي بجودة

الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية والمالية باعتبارها كمؤشر للحكم على جـودة مخرجـات النظـام المحاسـبي     
سة حالـة جـدول   سنقوم بدرا األخيرللمؤسسة االقتصادية، ومن اهم الركائز التي تعتمد عليها الكشوف المالية، و في 

حساب النتيجة  لمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة لتبيان اثر التغيرات الطارئة علـى الخصـائص النوعيـة للمعلومـة     
  .المحاسبية والمالية

    

        االتصال المالي، المعلومة المحاسـبية والماليـة، الخصـائص النوعيـة للمعلومـة المحاسـبية
   .الدولية، النظام المحاسبي المالي، الكشوف المالية، جدول حساب النتيجة والمالية،معايير المحاسبة

Abstract :  The concern of the international accounting standards and the financial accounting 
system on the financial connectivity (The quality of accounting and financial information) is 
exactely what we are going to take in this paper, Our job will be based on studing their effect on 
the the quality characteristics of  accounting and financial information, Taking them into 
considerationas as an indicator of accounting system outputs quality for the economic corporation, 
and a very important substrate that financial statements are depended on, Finally our case study 
will be on the  Table calculate the result to elucidate the impact of the emergency alterations of the 
quality characteristics of  accounting and financial information. 
 
Keywords : The financial connectivity, The accounting and financial information, the quality of  
accounting and financial information characteristics, The international accounting standards, The 
financial accounting system, Table calculate the result 

 
 

يف ظل التطورات املتسارعة اليت يشهدها احمليط االقتصادي يف مرحلة اقتصاد املعارف وازدياد حجم املؤسسات االقتصادية وتعقد 
هياكلها وظهور التطور التكنولوجي السريع، وازدياد حدة املنافسة، أصبح إلزاما على املؤسسة االقتصادية توفري قـدر كـاف مـن    

اخل، لتساعدهم يف اختاذ القرارات الرشيدة، إذ بدون توفري .....لبها املهتمون بشؤوا من اإلدارة واملسامهني والدائننياملعلومات اليت يط
املعلومات املناسبة هلذه اجلهات تزداد نسبة قرارام اخلاطئة لذا اكتسى مصطلح االتصال املايل الذي شـاع يف اآلونـة االخـرية أي     

ملالية أمهية كبرية نظرا لدوره يف مساعدة اجلميع على اختاذ القرارات االقتصادية املالئمة من خالل توضيح املركز املعلومات احملاسبية وا
املايل والنتائج اخلاصة مبختلف املؤسسات وتوصيلها للمسامهني وخمتلف املتعاملني وترتبط صورة القرارات وسالمتها بوجود املعلومات 

حملاسبة عرب مراحل تطورها باحترام جمموعة من املبادئ اليت كانت تشكل اإلطار العام الذي تنشط فيه املقدمة ومن اجل ذلك تقيدت ا
لزيادة ضمان جودة املعلومة املالية واحملاسبية، غري أن هذه اموعة من املبادئ عرفت حتوال جوهريا يف إطـار مـا يعـرف بالعوملـة     

  اجة امللحة إىل توحيد هذه املبادئ املنفصلة حسب الدول إىل معايري دولية حماسبية االقتصادية واالنفتاح االقتصادي مما ظهرت احل
________________________________________ 
eMail :   (*): man_han1986@yahoo.fr  &  (**): nedjla_noubli88@yahoo.fr 



  –  دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكـرة –  يل على االتصال املايلتأثري معايري احملاسبة الدولية، النظام احملاسيب املا 
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مبا يسهل قياس تأثري العمليات واألحداث والظروف وإيصال نتائجها إىل كافة املستفيدين وال جـدال أن   موحدة تلقى قبوال عاما،
غياب معايري حماسبة مالية يؤثر بشكل سليب مباشرة على االقتصاد الوطين ككل لذا حلقت اجلزائر بركب الدول األخرى يف التوحيـد  

  . "النظام احملاسيب املايل " : حملاسيب من خالل تبينها للمحاسبة املالية فيما يسمى بـا
  :التالية اإلشكاليةومن هذا املنظور تأيت دراستنا ملعاجلة 

 هو تأثري النظام احملاسيب املايل على جـودة املعلومة احملاسبية واملالية يف اجلزائر؟ ما
وا موضوع الساعة و هذا تزامنا مع تطبيق اجلزائر للنظام احملاسيب املايل جتاوبـا للمعـايري   يف ك الدراسةهذه تكمن أمهية   حيث

و ذلك لتطوير نظام احملاسبة و تقريبه من التطبيقات احملاسبية على الصعيد الدويل لتسهيل قراءة الكشوف املالية مـن   الدوليةاحملاسبية 
  .و املالية احملاسبيةطرف مستخدمي املعلومة 

  :هذه الدراسة يف أهدافتتمثل و
 .التطرق إىل االتصال املايل من خالل  املعلومة احملاسبية واملالية املقدمة يف الكشوف املالية -

 تبيان مدى اهتمام املعايري احملاسبية الدولية باملعلومة احملاسبية واملالية -

 .حملاسبية واملاليةبيان أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد على جودة املعلومات ا -

  .بسكرة –الدراسة التطبيقية لنوعية املعلومة احملاسبية واملالية املقدمة يف جدول حساب النتيجة ملؤسسة صناعة الكوابل  -
  :من خالل احملاور التاليةوسنحاول معاجلة إشكالية الدراسة  

  ـ االتصال املايل من خالل املعلومة احملاسبية واملالية
  بة الدولية و املعلومة احملاسبية واملاليةـ معايري احملاس

  ـ تأثري النظام احملاسيب املايل على نوعية املعلومة احملاسبية واملالية
  ـ نوعية املعلومة احملاسبية واملالية من خالل جدول حساب النتيجة ملؤسسة صناعة الكوابل بسكـرة 

  

 
االتصـال  " قد شاع لدى بعض الباحثني يف اآلونة األخرية مصطلح أكثر مشوال من املعلومة احملاسبية و املاليـة أطلـق عليـه    

ويراد ذا املصطلح تبادل املعلومة احملاسبية واملالية بني املؤسسة االقتصادية و خمتلف االطراف املتعاملة معها عرب قنوات االتصال  "املايل
ئل االتصال املايل كالكشوف و التقارير املالية، لذا ال ميكننا التطرق لالتصال املايل دون املعلومة احملاسبية واملالية و بـاألخص  أي وسا

  .دون التطرق جلودة املعلومة احملاسبية واملالية من خالل خصائصها النوعية
وغري الكمية اليت ختص األحداث االقتصادية اليت تتم معاجلتـها  كل املعلومات الكمية : " تعرف املعلومات احملاسبية واملالية بأا

والتقرير عنها بواسطة نظم املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية املقدمة للجهات اخلارجية ويف خطط التشغيل والتقـارير املسـتخدمة   
  : كل التايل، وتظهر املعلومة احملاسبية واملالية يف الكيان االقتصادي يف الش)1(" داخليا 

  تكوين املعلومة املالية واحملاسبة ):01(الشكل رقم 
  
  
   

 

  .2003، وحدةاحلرباء، العراق، نظام املعلومات احملاسبيةزياد هاشم حيي السقا، إبراهيم احلبيطي،   :باالعتماد على :املصدر
 .2006 ،اإلسكندرية، الدار اجلامعية، أساسيات احملاسبية املاليةوناصر نور الدين،  

  التقارير

معلومة حماسبية 
 و مالية

البيانات واألحداث  معاجلة
 االقتصادية

لحتلي  تسجيل 

القوائم 
 املالية
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ولكي تكون املعلومات احملاسبية واملالية ذات كفاءات وفعالية يف حتقيق أهدافها فإن هناك مجلة من اخلصائص اليت جيب أن تتمتع 
ا املعلومات احملاسبية لتكون ذات جودة بالنسبة ملستخدميها حيث ميكن من خالهلا احلكم على مدى حتقيق الفائدة منها واليت ميكـن  

  : لي من خالل تقسيمها إىل خصائص رئيسية وثانويةعرضها فيما ي
I-  اخلصائص الرئيسية للمعلومة احملاسبية واملالية  

 . أن املالءمة واملصداقية مها اخلاصيتني األساسيتني اللتان جتعالن املعلومات احملاسبية مفيدة إلختاذ القرار
فاملعلومات احملاسبية املالئمة هي تلك املعلومات اليت هلا القدرة على قدرا على التأثري يف القرار املتخذ، : يقصد او: املالءمة-1

إحداث تغري يف قرار املستخدم للمعلومات وبالتايل إجياد فرق يف اختاذ القرار ويكون له نتائجه على التوقعات واألحداث االقتصـادية  
   )2(. املستقبلية

  : ثة التاليةوتندرج حتت هذه الصفة النوعية األساسية اخلصائص الثال
أي تساعد متخذ القرار أن حيسن من احتماالت التوصل إىل تنبؤات صادقة عن نتـائج األحـداث    :أن يكون هلا القدرة تنبوئية
   )3(. وختفيض درجة عدم التأكد لديه

  عات السابقة أو تأكيدها أن حيصل املعلومة احملاسبية املالئمة هي املعلومة املفيدة يف تصحيح التوق): القيمة الرقابية(التغذية العكسية
  . )4( )املالئم(عليه متخذ القرار يف الوقت املناسب 

  حتديدها بالفترة الزمنية الالزمة الختاذ قرار (أي جيب توفري املعلومات احملاسبية يف فترة زمنية مناسبة  ):املناسب(الوقت املالئم
 . على التأثري يف عملية اختاذ القرارلكي ال تفقد قيمتها أو قدرا ) معني من قبل مستخدمها

حىت تكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون موثوقة حيث متتلك املعلومات صفة موثوقية إذا كانـت   ):املصداقية(املوثوقية  -2
و مـن  خالية من األخطاء اهلامة وحمايدة وميكن االعتماد عليها من قبل املستخدمني كمعلومات متثل بصدق العمليات واألحـداث أ 

  )5(. املتوقع أن متثل األحداث املستقبلية مبعقولية
 : وحىت تكون املعلومة احملاسبية موثوق ا ال بد وأن تتمتع خبصائص عديدة منها

 يتحقق هذا املفهوم عندما حتدث درجة عالية من االتفاق بني عدد من األفراد القائمني بالقياس يستخدمون نفس : قابلية التحقق
،كأن يصل عدد من املراجعني املستقلني إىل نفس النتيجة خبصوص عدد من القوائم املالية، فإذا حصل أن وصلت طريقة القياس

  . أطراف خارجية باستخدام نفس طرق القياس اىل نتائج خمتلفة، فإن القوائم املالية تكون غري قابلة للتحقق منها
  ا أي صادقة ال بد وأن متثل بصدق العمليات حىت تكون املعلومة او ):التمثيل الصادق(الصدق يف العرض حملاسبية واملالية موثوق

  )6(. وهذا ما يزيد من درجة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات الرشيدة
 يعين أنه الميكن انتقاء املعلومات بشكل يتضمن تفاصيل الفئات املستفيدة منها على حساب الفئات األخرى :احلياد. 

II- لمعلومة احملاسبية واملالية اخلصائص الثانوية ل  
تعترب اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية صفات مكملة للخصائص األساسية؛ حيث تتفاعل معها من أجل توليد معلومـات  

  : مفيدة وذات معىن وهلا القدرة على املسامهة يف اختاذ القرار املناسب وهذه اخلصائص هي
اسبية ذات قائدة إذا كان بإمكان املستخدم أن جيري مقارنات بني النتائج املالية للوحـدة  تكون املعلومة احمل :قابلية املقارنة-1

احملاسبية من سنة إىل أخرى أو بني وحدات حماسبية أخرى وأن الثبات يف تطبيق اإلجراءات احملاسبية يزيد من إمكانية عمل مثل هـذه  
    )7(. املقارنات



  –  دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكـرة –  يل على االتصال املايلتأثري معايري احملاسبة الدولية، النظام احملاسيب املا 
 

 
 - 418 - 

أو ما يصطلح عليه بالتناسق أن املؤسسة تطبق نفس األساليب لنفس احلوادث احملاسـبية  يقصد بالثبات   ):التناسق(الثبات  -2
إال بعد أن تفصح عن طبيعة التغيري وأثـره   )8(من فترة إىل أخرى، وهذا ما يعين أن املؤسسة ال ميكن أن تتحول من طريقة إىل أخرى 

  .يف التقارير املالية اخلاصة بالفترة اليت حدث فيها التغيري
   

 
مع التزايد املستمر لعوملة األسواق املالية أصبح من الضروري إعداد التقارير املالية موجهة بشكل أساسي إىل املستثمرين، وليست 

ت حماسبية شفافة وصحيحة تعكس الصورة احلقيقيـة  معدة ألغراض جبائية، الن املستثمر يسعى إىل اختاذ قرار مايل من خالل معلوما
للمؤسسة، إال أن هذه املعلومات ال تكون متجانسة وقابلة للمقارنة إال إذا كانت معدة مبرجعية حماسبية موحدة تضمن استعمال نفس 

هور منظمات عاملية لتوحيـد  طرق التقييم والتسجيل احملاسيب جلميع املؤسسات اليت تعرض أسهمها بالسوق املالية هذا ما أدى إىل ظ
اليت   (IAS/IFRS)واليت تعين بإعداد املعايري احملاسبية الدولية (IASB)" املنظمة العاملية احملاسبية الدولية" املعايري احملاسبية ومن أمهها 

  :  ن أهم ما أتت به هذه املعايري هوأحدثت ثورة يف عامل املعلومة احملاسبية باعتمادها على فلسفة جديدة يف معاجلة القوائم املالية، غري أ
 االعتماد على احلقيقة االقتصادية أكثر من الشكل القانوين . 
  استعمال طرق تقييم جديدة تعكس القيمة احلقيقية جلميع عناصر امليزانية خاصة طريقة القيمة العادلة عوضا من طرق التقييم

  . الكالسيكية
ار معايري احملاسبة الدولية اليت تقدم حلوال لبعض املشاكل احملاسبية وإعطائها طابع العاملية من إن جلنة معايري احملاسبة املنوط ا إصد

  .أجل توحيد املمارسة احملاسبية لتلك القضايا حىت تكون معيارية وقابلة للعمل ا يف خمتلف الدول اليت بدأت تطبيقها الفعلي
 عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها املهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام : " بأا وقد عرفت جلنة القواعد الدولية القاعدة احملاسبية

حكمتهم، ولكنها ال تلغى احلكمة أو االجتهاد أبدا، كما أا وصف مهين رفيع املستوى للممارسات املهنية املقبولـة قبـوال عامـا    
وتعمل كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفين ولتحديـد   ودف إىل تقليل درجة االختالف يف املمارسة يف الظروف املتشاة،

   (9)". طبيعة وعمق املسؤولية املهنية 
تسـمح   (IAS/IFRS)وفيما يتعلق باهتمام معايري احملاسبة الدولية بنوعية املعلومة احملاسبية واملالية جند ان معايري احملاسبة الدولية 

ها لشرائح واسعة وخمتلفة من اتمع، مترمجة يف شكل قوائم وتقارير مالية تعكس ما وقـع يف  بإنتاج املعلومات ذات املنفعة، وتوصيل
وذلك وفق أسس تتفـق مـع متطلبـات    . املؤسسة من أحداث متتالية، مما له بالغ األثر على اختاذ القرارات االقتصادية واالستثمارية

اختاذ القرار، حيث أن األطراف املستخدمة للقوائم املالية حتتاج إىل مجلة من اإلفصاح عن األمور الغامضة ذات التأثري النسيب يف عملية 
ينبغي توفريها من طرف معدي التقارير املالية، أي ينبغي اإلفصاح عن املعلومات املفيدة واملناسبة وإيصاهلا إىل األطراف  اليتاملعلومات 

الشفافية حىت تكون القوائم والتقارير املالية قابلة للفهم وذلك من خـالل  املعنية يف الوقت املناسب، حيث تتطلب عملية اإلعداد توفر 
 األخذ بعني االعتبار اخلصائص النوعية اليت جيب أن تشتمل عليها املعلومات احملاسبية واملالية املنتجة من طرف النظام احملاسيب، وجنـد 

وى الدويل يف توحيد اللغة احملاسبية، عن طريق معايري تراعى فيها أهـم  ويف هذا اال تلعب دور هام على املست معايري احملاسبة الدولية
متطلبات العرض واإلفصاح، وتتميز مبرونة يف التطبيق بني خمتلف الدول يف العامل وذلك باالستناد إىل إطار مفـاهيمي حيـدد ويـبني    

ومات املوصى باإلفصاح عنها يف القوائم املالية املنصـوص  متطلباا ويفسر خمتلف القواعد واملبادئ اليت تستند عليها، وعلى غرار املعل
فهناك املعلومات املوصى باإلفصاح عنها يف ، (IAS07)وقائمة التدفقات املالية  (IAS01) عنها يف كل من معايري عرض القوائم املالية

) IAS14(، التقارير القطاعية )IAS34(املرحلية، التقارير املالية )IAS24(اإلفصاح عن اإلطراف ذوى العالقة  كل من املعايري التالية،
ومنه فان عملية عرض املعلومات يف القوائم والتقارير املالية تطور بتطور الفكر احملاسيب سواء مـن  وهي عبارة عن معلومات مكملة، 
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من خالل التوسـع   (IASB)ولية جملس معايري احملاسبة الداجلانب املهين أو األكادميي، خصوصا يف ظل ما تفرضه املعايري الصادرة عن 
سعيا إلضفاء طابع الشـفافية  . يف عملية اإلفصاح عن املعلومات، لتليب احتياجات اغلب املستخدمني للمعلومات اليت تنتجها املؤسسة

بدوره يف مما يساهم .  على املعلومات وحتقيق العرض العادل والصورة الصادقة والصحيحة للمؤسسة، وخمتلف العمليات اليت تقوم ا
  . ختفيض فجوة التوقعات واملفاضلة بني خمتلف البدائل املتاحة من خالل تسهيل عملية اختاذ خمتلف القرارات

  

 
البيئة احملاسبية اجلزائرية مع البيئـة احملاسـبية الدوليـة ملواكبـة     يف ظل االجتاه املتنامي لعوملة املعايري احملاسبية الدولية، تفاعلت 

وحـددت   IFRS/IASاملستجدات احلادثة وجتسد ذلك يف النظام احملاسيب املايل، وهو مستمد يف جوانب عديدة من املعايري الدولية 
  . احملاسيب اجلديدطرق االنتقال من النظام احملاسيب القدمي إىل نظام   2010القوانني ابتدء من جانفي 

يتضمن النظام احملاسـيب   2007نوفمرب  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11 – 07باإلضافة إىل قانون رقم 
    (10).املايل وكذا شروط وكيفيات تطبيقه 

   (11): ويقوم اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل أساسا مبا يلي
إعداد وعرض الكشوف املالية كاالتفاقيات واملبادئ احملاسبية اليت يتعني التقيد ا  تعريف املفاهيم اليت تشكل أساس -

 . واخلصوصيات النوعية للمعلومات احملاسبية
 . يشكل هذا النظام مرجعا لوضع معايري جديدة -
 . اسيبيسهل تفسري املعايري احملاسبية وفهم العمليات أو األحداث غري املنصوص عليها صراحة يف التنظيم احمل -

أما فيما خيص أهداف اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل فهي على العموم ترمي إىل املساعدة على تطوير املعـايري، حتضـري   
الكشوف املالية، تفسري املستعملني للمعلومة املتضمنة يف الكشوف املالية املعدة وفقا ملعايري احملاسبة وإبـداء الـرأي حـول مطابقـة     

  .  الية مع املعايريالكشوف امل
أما احملاسبة املالية اعتربها كنظام لتنظيم املعلومة املالية حيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، ويعمل على أساس تنظـيم  

ـ  ة السـنة  املعلومة املالية اليت تعطي الصورة الصادقة واملعربة عن الوضعية املالية وكذا ممتلكات الكيان وجناعته ووضعية خزينته يف اي
   (12). املالية

كما يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ومعايري حماسبية ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على 
  (13): أساس املبادئ احملاسبية املعترف ا عامة وال سيما 

، اسـتقاللية  )املقاصـة (ارية امليزانية االفتتاحية، عـدم التعـويض   الدورية، الوحدة احملاسبية، األمهية النسبية، ثبات الطرق، إجب
، أولوية احلقيقة االقتصادية على نصـوص القـانون، الصـورة    )مبدأ التكلفة التارخيية(الدورات، مبدأ احليطة واحلذر، طرق التقييم 

  . الصادقة
ة وتاويلها واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكـون  ويشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبي

  .بعض املعامالت وغريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب معيار أو تاويل

   (14): نص مشروع النظام احملاسيب املايل اجلديد على جمموعة من القواعد العامة للتقييم منها و
احملاسبة على مبدأ التكلفة التارخيية، غري أنه وحسب بعض الشروط اليت حددها هـذا  كقاعدة عامة ترتكز عملية التقييم يف  -1

  : النظام وبالنسبة إىل بعض العناصر ميكن إجراء عملية التقييم وفقا ل
 . )القيمة السوقية(القيمة العادلة  -
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 . )قيمة اإلجناز(القيمة احملققة  -
 . )القيمة احلالية (القيمة احملينة -

العادلة للقيم الثابتة عادة بقيمتها يف السوق، وذلك استناد إىل تقدمي جيريه مقومون حمترفون ومؤهلـون وبعـد    حتدد القيمة -2
  . إعادة التقييم ، حتدد املبالغ القابلة لإلهتالك على أساس املبالغ املقومة تانية

املادي وهذه النتيجة تقيد ضمن رؤوس األموال قد ينتج عن عملية إعادة التقييم، ارتفاع أو اخنفاض القيمة احملاسبية لألصل  -3
  ". فارق إعادة التقييم"اخلاصة يف حساب 

وميكن ألي استثمار غري مادي سبق تسجيله بتكلفته األصلية، على أن يعاد تقيميه حسب نفس شروط االستثمارات املادية،  -4
عرفة القيمة العادلة هلذه العناصر لكن تبقى صعوبة وجـود  لكن عملية إعادة التقييم تكون فقط إذا كان هناك سوق ميكن من خالله م

  . سوق خاص بالعديد من القيم املعنوية مثل العالمات التجارية كما ينبغي تسجيل فرق إعادة التقدمي ضمن األموال اخلاصة
ن املخـازن أو عنـد   تقيم املخزونات بتكلفة الشراء أو تكلفة اإلنتاج حسب طبيعة املخزون ويف حالة خروج املخزونات م -5

    (FiFo)طريقة التكلفة املتوسطة املرجحة، أو طريقة الوارد أوال الصادر أوال : عملية اجلرد جيب اعتماد إحدى الطريقتني إما
يتم تقييم النواتج النامجة عن مبيعات أو تقدمي خدمات وغريها من األنشطة العادية بالقيمة العادلـة للمقابـل املسـتلم أو     -6
  . استالمه يف تاريخ إبرام الصفقة املطلوب

يسمح النظام احملاسيب املايل لكل كيان أن يعد خمطط حسابات واحد على األقل مالئما هليكله ونشاطه واحتياجاته إىل االعـالم  
فئـات  اخلاص بالتسيري واحلساب هو أصغر وحدة معتمدة لترتيب وتسجيل احلركات احملاسبية وجتمع احلسابات وجتمع احلسابات يف 

  (15): متجانسة تدعى طبقة وتوجد فئتان من طبقة احلسابات 
   :توزع العمليات املتعلقة بامليزانية يف مخسة أصناف توصف حبسابات امليزانية: طبقات حسابات الوضعية: أ 

 حسابات املخزونات: حسابات التثبيتات،  الصنف الثالث: حسابات رؤوس األموال،  الصنف الثاين: الصنف االول  
 احلسابات املالية: حسابات الغري،  الصنف اخلامس: الصنف الرابع .  

  :وتضم: طبقات حسابات التسيري:  ب
 حسابات املنتجات: حسابات األعباء،  الصنف السابع: الصنف السادس .  

ـ  )9.8.0 (أما فيما خيص باقي الطبقات  ا املاليـة خـارج   تستعملها الكيانات حبرية وذلك ملتابعة حماسبتها التسريية والتزاما
  .  7إىل  1امليزانية، أو من أجل عمليات خاصة حمتملة قد ال يكون هلا موقع يف حسابات الطبقات من 

  (16). فاملتابعة الدائمة لإللتزامات املالية خارج امليزانية تشكل الزاما

 شكل وثائق شاملة تقدم يف اية كـل  وتعترب الكشوف املالية العناصر األساسية اليت تقدم من خالهلا حوصلة نشاط املؤسسة يف
يف ) الكشوف املالية(احملاسيب املايل فطبقا ألحكام هذا النظام فإن كل مؤسسة ملزمة بإعداد القوائم اخلتامية  لنظام فطبقادورة حماسبية 

   ) :)17اية كل دورة حماسبية وتشتمل هذه الكشوف على
 زينة، جدول حركة رؤوس األموال، ملحق الكشوف املاليةامليزانية، جدول حساب النتبجة، جدول سيولة اخل  

جنـد بعـض     (SCF)والنظام احملاسيب املايل   (PCN)وبالنظر إىل كل من املعايري احملاسبية الدولية واملخطط احملاسيب الوطين 
  : الفروقات نوردها يف اجلدول التايل
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  .SCFو PCN ة الدولية ومقارنة بني كل من املعايري احملاسبي:  )01(اجلدول رقم 
 SCF PCN  املعايري احملاسبة الدولية  العرض

  .)املوضوع(التعريف 
االطار، األهداف، تعريف القوائم 

  املالية
  ال يوجد تعريف واضح  تقدمي الكشوف املالية

  جمال التطبيق

مبوجبه تطبق البيانات املالية على مجيع 
املؤسسات بغض النظر عن نوعها، 

  . خدمنيكما يبني املست

كل األشخاص املادية و املعنوية تلتزم 
  . ذه احملاسبة

أما الكيانات الصغرية هلذه ملزمة 
  . مبسك حماسبة مالية مبسطة

كل األشخاص املادية واملعنوية اليت ختضع 
  .للضريبة وفق النظام احلقيقي

  الفروض احملاسبية
 .حماسبة التعهد - 
  .استمرارية االستغالل -

 .عهدحماسبة الت -
  .استمرارية االستغالل -

 .حماسبة التعهد هي ضمنية - 
 PCNلكن ال يوجد تلميح يف  -

  .الستمرارية االستغالل

  املبادئ احملاسبية

 .األمهية النسبية - 
  .الصور الصادقة -
  . احليطة واحلذر -
  . )الدورية(التسوية -
  . استقاللية الدورات -
  . الوحدة احملاسبية -
  . املناقصةعدم التعويض  -
  . ثبات الطرق -
  . )الوحدة النقدية (وحدة العملة  -
  . التكلفة التارخيية -
  . إجبارية امليزانية اإلنتاجية -
أسبقية املظهر االقتصادي على  -

  .القانوين 

 .وحدة النقدية -  .نفسها بالنسبة ملبادئ احملاسبة الدولية
  . )املقاصة(عدم املعارضة  -
   .)السنوية(الدورية -
  . التقييم بسم االكتساب -
  . وحدة الطرق احملاسبية -
  . احليطة واحلذر -
  .الصورة العادلة -
  . )ضمنية (إجبارية امليزانية اإلنتاجية -
  . استقاللية الدورات -
  

  . التكلفة التارخيية، التكلفة احلالية  التقييم
  .قيمة اإلجناز، القيمة احلالية

  . اليةالتكلفة التارخيية، التكلفة احل
  .قيمة اإلجناز، القيمة احلالية

 . التكلفة التارخيية
  

اخلصائص النوعية للمعلومة 
  .احملاسبية

  . الوضوح  واملالئمة واملصداقية -
  احلياد واالكتمال وقابلية املقارنة -

  .)الوفاء(اإلخالص   .نفسها بالنسبة ملعايري احملاسبة الدولية

الكشوف (القوائم املالية
  )املالية

  امليزانية، جدول حسابات النتائج -
  . جدول حركات عناصر الذمة -
  .)تفاصيل(وثيقة ملحقة  14 -

امليزانية، جدول حسابات النتائج  -
جدول اخلزينة، حركة رؤوس 

  .األموال،  امللحق

امليزانية، قائمة الدخل، قائمة التغريات  -
  يف حقوق امللكية، قائمة اخلزينة، امللحق

  املالية أهداف القوائم

  .توضيح الوضعية املالية -
  . األداء -
على الوضعية .التغريات الطارئة -

  املالية ومعلومات أخرى يف املالحق 

ضمنية لكنها تنصب يف بوتقة أهداف 
القوائم املالية وفق معايري احملاسبة 

  .الدولية

  

.و املتضمن النظام احملاسيب املايل 2007نوفمرب سنة  25املوافق  1428م ذي القعدة عا 15املؤرخ يف  11- 07باإلعتمـاد على القانون رقم :  املصدر  
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نقـاط  وفيما يتعلق باملعلومة احملاسبية واملالية نورد أهم التغريات الطارئة على الكشوف املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل يف ال
  :التالية
  اجلديد حسب القيمة احلقيقية أو ما يعرف بالقيمة العادلة مما يعطي صورة أكثر  يف النظام احملاسيب املايل األصوليتم تقييم عناصر

 .للعناصر) التمثيل الصادق(مصداقية 
   ا، أما يف النظام احملاسيب املـايل الكشوف املالية يف املخطط احملاسيب القدمي كانت حتتوي على املعلومات املتعلقة بالدورة اخلاصة

ملعلومات املتعلقة بالدورة السابقة وهذا يعترب باالمهية مبكان من أجل املقارنة واجياد التغريات اليت طرأت اجلديد حتتوي أيضا على ا
السنوات مما جيعلها سهلة املقارنة، باإلضافة إىل ذلك الشكل املوحد إلعداد الكشوف املالية اليت جاء به النظـام   خاللعليها من 

لتطبيقات العاملية للمعايري احملاسبية الدولية جيعل منها قابلة للمقارنة على الصعيد الوطين والدويل احملاسيب املايل والذي يعترب مشابه ل
 .على حد سواء

  ظهرت بعض العناصر اجلديدة مثل االستثمارات املمولة عن طريق قرض إجياري وهي العملية اليت تنتـهي   املايليف النظام احملاسيب
ثمارات يف اية مدة العقد، اليت تظهر ضمن عناصر التثبيتات وباملقابل االلتزامات املتعلقة ـذا  عادة بتملك املستأجر هلذه االست

العقد ضمن عناصر اخلصوم اجلارية أو غري اجلارية حسب تاريخ استحقاقها وهذا ما يضفي الصدق يف العرض للمعلومة احملاسبية 
  .واملالية

  جدول تدفقات اخلزينة الذي يسمح بالتفرقة بني خمتلف التدفقات سواء كانت التشغيلية أو االستثمارية، أو التمويلية حيث يعترب
  .املايل كما يساعد املؤسسة االقتصادية بالقيام بعملية التنبؤ ملختلق تدفقاا النقدية التحليلباألمهية مبكان يف 

 يتم من خالله حتليل التغريات املنجزة على كل العناصر املكونة لألموال اخلاصـة خـالل   ي أما جدول حركة رؤوس األموال الذ
الفترة، وفيما يتعلق  مبلحق الكشوف املالية هو بدوره حيتوي على معلومات أساسية ذات داللة، فهو يسمح بفهم معايري التقيـيم  

لنوعية املستعملة الضرورية لفهم و قراءة الكشـوف املاليـة،   املستعملة من اجل إعداد الكشوف، وكذا شرح الطرائق احملاسبية ا
ويقدم بطريقة منظمة متكن من إجراء املقارنة مع الفترات السابقة اي يقوم بايصال كافة املعلومات النوعيـة للمهـتمني بشـأن    

 .املؤسسة
املعايري احملاسبية الدوليـة يف اهتمامـه جبـودة     مما سبق ميكن استنتاج بأن النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر على العموم تطابق مع 

صائص النوعية املعلومة احملاسبية واملالية املالية حيث أننا جند املعلومة احملاسبية واملالية املنتجة  وفق هذا النظام تتميز على العموم بأهم اخل
شيد القرارات االقتصادية وتساعد يف توفري إمكانيـة  فنجدها قابلة للفهم من قبل مستخدميها، باإلضافة إىل ذلك جندها مالئمة يف تر

أو علـى مسـتوى   ) سنوات سـابقة (التنبؤ، فضال عن ما سبق فهي كذلك تعد قابلة للمقارنة سواء على مستوى املنشأة حبد ذاا 
قا جلوهرها وحقيقتـها  ، وأيضا فهي متثل املعلومات بصدق وتعرض نتائج احملاسبة عن العمليات وتقدمها طب)الشكل املوحد(املنشآت 

  .، كذلك يقوم بإنتاج معلومة حماسبية ومالية نوعية وليست الكمية فقط)التكلفة التارخيية(االقتصادية 
 


 

I-  امليزانية:  
لنظام احملاسيب املايل عناصر األصول وعناصر اخلصوم وحتتوي على عمودين، األول للسنة اجلاريـة والثـاين   تصف امليزانية وفق ا

، وألزم النظام احملاسيب املايل )18(، ويتضمن العناصر املرتبطة بتقسيم الوضعية املالية للمؤسسة)على األرصدة فقط حيتوي(للسنة السابقة 
  )19(: التالية يف حالة وجود عمليات ختصمهااملؤسسة بأن تربز كحد أدىن البنود 
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  : وتتضمن األصول أو املوجودات -1
  : وتضم العناصر التالية) غري اجلارية(األصول غري املتداولة  -أ

األصول (، ،االهتالكات،القيم الثابتة املالية....القيم الثابتة غري املادية، مثل شهرة احملل، القيم الثابتة املادية، كالتجهيزات واملباين
 ). املالية

  : وتضم العناصر التالية): اجلارية(األصول املتداولة  -ب
 ،الزبائن واملدينني اآلخرين واألصول األخرى املماثلة،)بشرط متيز الضرائب املؤجلة( املخزونات،أصول الضريبة 

 .خزينة األموال االجيابية وما يعادهلا
  : وتتضمن العناصر التالية:  اخلصوم -2

األموال قبل عمليات التوزيع املقررة أو املقترحة عقب تاريخ اإلقفال مع متيز رأس املال الصادر واإلحتياطات والنتيجـة   رؤوس
اليت تتضمن فائدة، املورودون والدائنون األخرون، خصوم ) غري اجلارية( الصافية للسنة املالية والعناصر األخرى، اخلصوم غري املتداولة 

  . ، خزينة األموال السلبية وما يعادهلا)نواتج مثبتة سلفا(، املرصودات لألعباء واخلصوم املماثلة)ز الضرائب املؤجلةمع متيي( الضريبة 
بعدم إمكانية إجراء مقاصة بني عنصر من األصول وعنصر من اخلصوم يف امليزانية إال إذا متت   (SCF)نص النظام احملاسيب املايل 
 )20(أو تعاقدية أو إذا تقرر منذ البداية اجناز عناصر أصول وخصوم متزامنة أو على أساس واضح جلـي هذه املقاصة على أسس قانونية 

   )21(: وهكذا فإن أصال ماليا وخصما ماليا تتم مقاصتها والرصيد املتبقي يقدم يف امليزانية إذا كان 
 .اباتمتتلك حقا نافذا من الوجهة القانونية بإجراء مقاصة املبالغ املدرجة يف احلس -
  .تعتزم إما إمخادها على أساس واضح وإما إجناز األصل املايل وإمخاد اخلصم املايل يف آن واحد -

  وفق النظام احملاسيب املايل  مؤسسة صناعة الكوابل ببسكـرة تكييف ميزانية  
صناعة الكوابـل   سنقوم بعرض ميزانية مؤسسة 2011و  2010باالعتماد على ميزانييت مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة لسنيت 

  )1انظر امللحق رقم (  .وفق النظام احملاسيب املايل 2011لسنة 
 التغريات احلاصلة يف امليزانية و أثرها على جودة املعلومة احملاسبية واملالية:  

ين يف هذه امليزانية مت تصنيف حسابات األصول واخلصوم حسب احلسابات اجلارية وغري اجلارية عكس املخطط احملاسيب الـوط 
الذي صنف األصول حسب درجة السيولة واخلصوم حسب درجة االستحقاق، حيث يقصد باحلسابات غري اجلارية تلك احلسـابات  

احلسابات اليت سـيتم حتقيقهـا أو    هي شهرا، أما احلسابات اجلارية 12اليت سيتم حتقيقها أو استهالكها أو إطفاؤها يف أجل يتجاوز 
املوالية لتاريخ اإلقفال، ويعترب هذا التقسيم مهم فيما يتعلق بالتحليل املايل حيث كان جيب القيـام  شهر 12يف  إطفاؤهاستهالكها أو 

ببعض التحويالت للحصول على ميزانية مالية حىت يتسىن القيام بعملية التحليل املايل، فضال عن كونه يعطي صورة أكثر إيضاحا عن 
  ).الوضوح(سري عناصر الكشوف املالية 

احملاسيب املايل احلديث بعض العناصر اليت تعترب غري مهمة مثل املصاريف اإلعدادية اليت كانت تظهـر يف املخطـط    مالنظاحذف 
 .ألا تعترب مصاريف ومهية احملاسيب الوطين مع حساباا امللحقة  واطفاءاا

وفق النظام احملاسيب املايل اجلديـد حتتـوي    ا، أماالقدمية كانت حتتوي على املعلومات املتعلقة بالدورة اخلاصة  احملاسبية امليزانية
املتعلقة بالدورة السابقة و هذا مهم جدا من أجل املقارنة و معرفة التغريات اليت طرأت على امليزانية مـن   املعلوماتامليزانية أيضا على 

د إلعداد امليزانية الذي يعترب مشـابه للتطبيقـات   سنة اىل أخرى، مما جيعل من هذه امليزانية سهلة املقارنة، باإلضافة إىل الشكل املوح
  .العاملية للمعايري احملاسبية الدولية جيعل من امليزانية قابلة للمقارنة وطنيا ودوليا
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النظام احملاسيب املايل قد اخفق يف نقطة مهمة قد حتول دون مواكبته للمعايري احملاسبية الدولية التطبيقات الدوليـة   ولألسفإال أنه 
، ، واملوضوع املهم هو التقييم وفق مفهوم القيمة العادلة، هذا االمر الذي فشل النظام احملاسيب املايل يف تطبيقه عند اعـداد امليزانيـة  هلا

  .حبجة الغياب الكبري خلرباء التقييم يف اجلزائر
II-  جدول حساب النتيجة  

ة ذلك ألمهية املعلومات املدرجة فيه، فهي تعطي صورة من بني أهم الكشوف املالي) قائمة الدخل(يعترب جدول حسابات النتائج 
واضحة ألصحاب املنشأة واملنبهات املستفيدة األخرى منها بعناصر اإليرادات واملصروفات كل منها ومدى مسامهته يف حتقيق الـربح  

  .واخلسارة مما يساعدهم يف عملية الرقابة والتخطيط 
احملاسبية الدولية يعرف جدول حساب النتيجة بأنه عبارة عن وثيقـة جتميعيـة    يطلق عليه كذلك بقائمة الدخل حسب املعايري

لألعباء والنواتج احملققة من طرف املؤسسة خالل الفترة تظهر النتيجة الصافية للفترة اليت تكون إما ربح أو خسارة ودف إىل تزويـد  
للوحدة وكذا املعلومات اليت تساعدهم على التنبؤ مبقدار وتوقيـت   املهتمني بالكشوف املالية مبا ميكنهم من معرفة الكفاءة االقتصادية

ودرجة عدم التأكد املصاحبة للتدفقات النقدية يف املستقبل ويعرف حساب النتيجة بأنه بيان يلخص أعباء والنواتج احملققة من طـرف  
يد ومن خالله تتحدد النتيجة الصافية للسنة املاليـة  املؤسسة خالل السنة املالية، وال يأخذ يف احلسبان تاريخ التحصيل أو تاريخ التسد

  )22( .واليت قد تكون رحبا أو خسارة

  : ويتسم جدول حساب النتيجة بعدة مزايا منها
 التعرف على نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة. 
 ا وأداء الوحدة االقتصاديةقياس التسيري اجليد للمؤسسة وكفاءة إدار. 
 املستقبلية للنشاط التنبؤ باالجتاهات. 
 أساس لقياس الضريبة . 
 ميكن من التميز بني صايف الربح التشغيلي وصايف الدخل بسبب وجود مكاسب أو خسارة من عمليات غري مستمرة  .  

   :وقدم النظام احملاسيب املايل منوذجني لتقدمي جدول حساب النتيجة مثلما ما جاء يف املعيار احملاسيب الدويل األول أولومها
 . يقدم جدول حساب النتيجة بواسطة حتليل األعباء حسب طبيعتها واليت تسمح بتحديد النتائج الوسيطة .1
 . أو ترك احلرية للمؤسسة بإعداد جدول حسابات النتيجة حسب الوظائف .2

العدد ( ام احملاسيب املايل أما فيما خيص املعلومات الدنيا املقدمة يف حساب النتيجة واليت جاءت يف اجلريدة الرمسية املتضمنة للنظ  
  )23(: ، تتلخص يف)74
 األعباء حسب طبيعتها الذي يسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية التالية حتليل : 
  )اهلامش االمجايل،  القيمة املضافة، الفائض االمجايل عن االستغالل(
 لعاملني، الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة، املخصصات منتجات األنشطة العادية،   املنتجات املالية واألعباء املالية، أعباء ا

سـواء كانـت   (لإلهتالك واخلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات غري املوجودة املادية، نتيجة األنشطة العادية، العناصر غري العادية 
ألسهم بالنسبة إىل شركات املسامهة، ويف النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع، النتيجة الصافية لكل سهم من ا.، )منتجات وأعباء

 )24(: حالة حساب النتائج املدجمة جيب أن يظهر
 .حصة املؤسسات املشاركة واملؤسسات املشتركة امدة حسب طريقة املعادلة يف النتيجة الصافية .1
 . حصة الفوائد ذات األقلية يف النتيجة الصافية .2
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لومات أخرى قد تظهر إما يف جدول حساب النتيجة وإمـا يف امللحـق املكمـل    باإلضافة إىل املعلومات سابقة الذكر هناك مع
  )25(: حلساب النتائج كالتايل

 حتليل منتجات األنشطة العادية. 
 مبلغ احلصص يف األسهم مصوتا عليها أو مقترحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة لشركات املسامهة . 

واألعباء النامجة عن النشاط العادي واليت يقتضي حجمها وطبيعتها وتأثريها إبرازهـا   جيب على املنشأة أن تقوم بتقدمي املنتجات
لتوضيح النتائج اليت حققتها املؤسسة خالل الفترة حتت عناوين خصوصية يف حساب النتيجة التكلفة إعـادة اهليكليـة ، التنـاقض    

  )26(. االستثنائي
بني عناصر املنتجات و االعباء ويقدم الرصيد الصـايف يف حسـاب النتيجـة اذا     كما أتاح النظام احملاسيب املايل بأن تتم املقاصة

  :كانت 
  .مرتبطة بأصول و خصوم هي نفسها حمل ملقاصة -
أو اذا كانت نامجة عن جمموعة معامالت أو حوادث متجانسة أو متماثلة ومل تكن طبيعتها أو تأثريها بالذي يتطلب اعالمـا   -
  .منفصال
  ).مثل أرباح وخسائر جنمت عن خروج أصول غري جارية(املقاصة يفرضها التنظيم أو يأذن ا  أو إذا كان مثل -

  

  وفق النظام احملاسيب املايل ملؤسسة صناعة الكوابل ببسكـرة تكييف جدول حساب النتيجة  
ول حسـاب  سنقوم بعرض جد 2011و  2010جدويل حساب النتيجة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة لسنيت  علىباالعتماد 

  ).2انظر امللحق رقم ( .وفق النظام احملاسيب املايل 2011النتيجة ملؤسسة صناعة الكوابل لسنة 
 التغريات احلاصلة يف جدول حساب النتيجة و أثرها على جودة املعلومة احملاسبية واملالية  

 املخطط احملاسيب القدمي من حيث أنـه  مل خيتلف جدول حساب النتائج يف النظام احملاسيب املايل عن جدول حسابات النتائج يف
احملققة خالل الدورة واملقارنة بينها من أجل استخالص خمتلف النتائج بغرض استخدامها يف تشخيص الوضعية  واإليراداتبيان لألعباء 

دخل يف حسابه االهتالكات املالية، إال  أنه جاء أكثر تفصيال حبيث يظهر أكرب قدر من النتائج مثل إمجايل فائض االستغالل الذي ال ي
  ).النتيجة العملياتية(واملؤونات اليت تأخذ بعني االعتبار يف املستوى املوايل 

وكذا املصاريف واإليرادات املالية اليت تدخل يف حساب النتيجة املالية، كما أنه حيتوي على معطيات الدورة احلالية والسابقة، مما 
هذا من شأنه إعطاء صورة أكثر وضوحا عن الوضعية املالية للمؤسسة ومدا قدرا على حتقيق  النتائج، وكل واستخالصميكن املقارنة 

األرباح أو العوامل اليت أدت إىل حدوث اخلسائر، مما يعين القدرة أخذ القرارات السليمة بشأن املؤسسة سواء من األطراف الداخليـة  
  . أو اخلارجية

الدولية والنظام احملاسيب املايل على حد سواء من اجل تعزيز االتصال املايل من خالل املعلومة  اليه املعايري احملاسبية اشارتوهذا ما 
  .احملاسبية واملالية املقدمة يف جدول حساب النتيجة

 

 
رجيـة وظهـور   إن ظهور احملاسبة الدولية ما هو إال استجابة للتطورات االقتصادية املتالحقة يف دول العامل كتحرر التجارة اخلا

اخل، حيث جاءت هذه احملاسبة لتغطية فروقات املمارسة احملاسبية لدول العامل مـن خـالل جلنـة مهنيـة     ...شركات عابرة القارات
متخصصة أال وهي جلنة معايري احملاسبة الدولية أو باألخرى جملس معايري احملاسبة الدولية حاليا عن طريق وضع معايري حماسـبية تلقـى   

  .  (IFRIC .SIC)وتوضيحات هلذه املعايري   (IFRS .IAS). النطاق العاملي القبول على
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تعترب عشرية التسعينات منعرج يف تاريخ االقتصاد اجلزائري حيث انتقل من النظام االشتراكي إىل نظام اقتصاد السـوق الـذي   
حيث ارتأت إىل استبدال املخطط احملاسـيب   أوجب عليها العديد من اإلصالحات على خمتلف األصعدة السيما على الصعيد احملاسيب

  . كضرورة ملسايرة التغريات العاملية والعوملة  IAS/IFRSاملستمد من املعايري الدولية   (SCF)بالنظام احملاسيب املايل   (PCN)الوطين 
احملاسبية الدوليـة يف اهتمامـه مبـا    وكخالصة هلته الورقة البحثية ميكن القول بأن النظام احملاسيب املايل اجلديد حذا حذو املعايري 

م يعرف باالتصال املايل من خالل جودة املعلومة احملاسبية و املالية حيث أن هذه االخرية املنتجة وفق هذا النظام تتميز على العموم بأه
ارات االقتصادية و تساعد اخلصائص النوعية فنجدها قابلة للفهم من قبل مستخدميها، باإلضافة إىل ذلك جندها مالئمة يف ترشيد القر

أو ) سنوات سـابقة (يف توفري إمكانية التنبؤ، فضال عن ما سبق فهي كذلك تعد قابلة للمقارنة سواء على مستوى املؤسسة حبد ذاا 
ا ، وأيضا فهي متثل املعلومات بصدق وتعرض نتائج احملاسبة عن العمليات و تقـدمه ) الشكل املوحد(على مستوى املؤسسات الدولية 

  ).التكلفة التارخيية(طبقا جلوهرها و حقيقتها االقتصادية 
  : اليها يف هذه الورقة البحثية املتوصلتتمثل اهم النتائج  :النتائج

 املعلومة احملاسبية و املالية هي كل املعلومات اليت ختص األحداث االقتصادية اليت تتم معاجلتها والتقرير عنها بواسطة نظام احملاسبة 
  .م هذه املعلومات يف شكل كشوف و تقارير ماليةحيث تترج

  اليت تكون حمللة بطريقة ) ملعلومة املالية و احملاسبية(تكمن أمهية املعايري احملاسبية الدولية يف تعزيز وحتسني نوعية املخرجات احملاسبة
  .سليمة و موحدة و تؤدي إىل القرار املناسب

 ا النظام جدول تدفقات اخلزينة  -جدول حسابات النتائج  -امليزانية : احملاسيب املايل اجلديد يف  تتمثل الكشوف املالية اليت جاء
احملتواة يف هذه الكشوف ذات خصائص نوعية جيـب أن   توحىت تكون املعلوما. جدول تغـريات األموال اخلاصة و امللحق -

  ....)ملالئمة و املوثوقية، قابلية املقارنةا( تأخذ بعني االعتبار اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية و املالية 
   بالنسبة للميزانية هناك تغيري من حيث الشكل و احملتوى، فتصنف العناصر إىل جاري و أخرى غري جارية، من ناحية أخـرى ال

نتج نـواتج  تأخذ بعني االعتبار إال العناصر اليت تدخل يف عملية االستغالل، أما العكس فيجب التخلص منها إال إذا كانت سـت 
  .مستقبلية، فتسجل بقيمة النواتج املتوقع حتقيقيها مستقبال

   أما فيما خيص جدول حساب النتيجة، الذي ميكن املهتمني بالقوائم املالية بقياس الكفاءة االقتصادية للوحدة، و يوفر املعلومـات
  . اليت من خالهلا ميكن التعرف على أماكن وجود فرص االستثمار املرحبة

  :املتوصل إليها يف هذا البحث ميكننا تقدمي التوصيات التالية النتائجوبناءا على  :اتالتوصي
 ءم على النظام احملاسيب املايل اجلديد أن يتأقلم مع التطورات التكنولوجية واالقتصادية واملعلوماتية السريعة يف البيئة املؤسسية ويتال

 .اسبة الدوليةمع طبيعة املؤسسة اجلزائرية، وال خيل مبعايري احمل
   فتح مراكز وطنية متخصصة يف حتديث وتطوير النظام املايل واحملاسيب اجلزائري وفق ما حيدث من مستجدات يف معايري احملاسـبة

  .لدولية واإلبالغ املايل، وتكوين اطارات وخرباء يف التقييم احملاسيبا
  مترات احملاسبية لتعميق تطبيق املعايري ودراسة متطلبات تطبيقهاعقد الندوات واملؤخلق إطار مهين متطور ملهنة احملاسبة من خالل ،

  .احملاسبية الدولية من أجل التعرف على أهم مشكالت تطبيق املعايريكذا و
 االستفادة من جتارب بعض الدول العربية واألجنبية يف تطبيقها للمعايري وتبادل اخلربات .  
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  SCFوفق   31/12/2011صناعة الكوابل بتاريخ  ميزانية مؤسسة ):1(امللحق رقم 

 األصل املايل
2010 2011 

 الصايف الصايف اهتالك و مؤونات االمجايل املالحظة
               :صول غري جاريةأ
             :لتثبيتات املعنويةا

 االمتيازات و احلقوق املماثلة
  

33 271 807,82 33271805,82 2,00 33 271 807,82 
 :التثبيتات املادية

    
- 

 األراضي 
   

40 450 058,10 
 

40 450 058,10 45 016 425,04 
 البناءات

   
2 001 770 521,10 967 919 907,73 1 033 850 613,37 1 083 035 559,61 

املنشآت التقنية املعدات و األدوات 
 الصناعية

 
2 303 827 396,57 

2 005 807 
481,68 298 019 914,89 361 504 661,92 

 التثبيتات العينية األخرى
  

445 200 595,34 415 782 674,96 29 417 920,38 30 843 010,57 
 التثبيتات العينية اجلاري اجنازها

 
1 275 516,63 

 
1 275 516,63 1 286 434,10 

 التثبيتات املالية
 سندات الفروع املنتسبة      
  

30 000 000,00 
 

30 000 000,00 30 000 000,00 
 التثبيتات املالية األخرى

  
26 180 197,25 

 
26 180 197,25 12484309,25 

 جمموع األصول الغري جارية
 

4 881 976 092,81 3422781870 1 459 194 222,62 1 597 442 208,31 
 أصول جارية 

 خمزونات و مستحقات       
      

 املواد األولية و اللوازم
  

926 932 484,17 163760658,6 763 171 825,53 912 171 593,72 

 املنتجات الوسيطة ائية
  

  1 321 587 
285,05    

 
 

  1 321 587 
285,05    

 
1 748 439 723,09 

 
 املخزونات يف اخلارج

  
690 184 377,47 37321580,76 652 862 796,71 380 850 182,48 

 موردينالتسبيقات و االيداعات املدفوعة لل
 

101 318 229,43 
 

 

101 318 229,43 
 740 400,00 

ديون دائنة و استخدامات 
 مماثلة

 الزبائن      
   

1 370786 339,77 277 098 081,69 1 093688 258,08 1 789 376 244,23 
 املدينون األخرون

  
70840990.30 

 
70840990.30 133 763 804,19 

 الضرائب و ما شاها
  

46 638,26 
 

46 638,26 61 295,90 
 املوجودات و ما شاها

 األموال املوظفة و األصول اجلارية األخرى      
 

20 012 820,00 
 

20 012 820,00 18 753 580,00 
 اخلزينة

   
804 226 096,01 

 
804 226 096,01 286 542 877,71 

 جمموع األصول اجلارية
 

5217117248.86 478180321,1 4738936927.77 5 270 699 701,32 
 اموع العام ألصول 

 1099093341.67 3900962191.28 6 309 559 418,56 6 868 141 909,63 
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 2011 2010 املالحظة اخلصوم املالية
     رؤوس األموال اخلاصة

 
  

 رأس املال الصادر
 
  

 
       801 000 000,00         801 000 000,00  

 االحتياطات
 
  

 
    1 237 452 563,59         975 106 589,93  

   الترحيل من جديد
 

3340106751.98  355068773.66  
 363,59 175 131 2  315,57 559 372 2   جمموع رؤوس األموال اخلاصة

         اخلصوم الغري جارية
   قروض و ديون مدينة مالية

 
       902 291 146,31         586 052 574,89    

    674,57 091 70           160,00 593 40              مؤونات ومنتجات ثابتة سلفا
    249,46 144 656         306,31 884 942            جمموع اخلصوم الغري جارية

         اخلصوم اجلارية
   موردون و احلسابات امللحقة

 
    1 724 208 358,31      1 379 233 828,69  

 ضرائب 
 
      153 156 395,50         128 854 848,73  

  619,16 733 572 2      042,87 541 916            ديون مدينة أخرى
 خزينة سلبية

 
           200 000 000,00                                 -      

  296,58 822 080 4      796,68 905 993 2         جمموع اخلصوم جارية
 6868141909.63 6309559418.56   اموع العام للخصوم

  

  SCFوفق  31/12/2011بتاريخ ) حسب الطبيعة(جدول حساب النتيجة ): 2(امللحق رقم 
 2011 2010 املالحظة  البيـــــان

 346,43 965 262 5 072,79 292 390 7   املبيعات و املنتوجات امللحقة
 123,98 512 934 814,75 216 561  -   زونات و املنتجات املصنعة و املنتجات قيد الصنعتغريات املخ

   اإلنتاج املثبت
   اعانات االستغالل  
 470,41 477 197 6 258,04 075 829 6   انتاج السنة املالية  

 101,76 585 397 4 069,09 693 127 5   املشتريات املستهلكة
 139,97 790 48 106,38 427 58   االستهالكات األخرى اخلدمات اخلارجية و
 241,73 375 446 4 175,47 120 186 5   استهالك السنة املالية

 228,68 102 751 1 082,57 955 642 1   القيمة املضافة لالستغالل
 231,41 630 540 779,85 788 665   أعباء املستخدمني

 748,73 406 83 288,47 689 109   ثلةالضرائب و الرسوم و املدفوعات املما
 980,14 036 624 068,32 478 775   امجايل فائض االستغالل

 575,29 118 1 361,51 806 2   املنتجات العملياتية األخرى
 4988121,38 378,22 172 7   األعباء العملياتية األخرى

 850,60 064 252 337,61 548 165   املخصصات لالهتالك و املؤونات و خسارة القيمة 
   استرجاع على خسائر القيمة و املؤونات

 396,69 934 255 - 354,32 914 169  -   النتيجة العملياتية  
   املنتوجات املالية

 317,79 021 263 212,84 043 193   األعباء املالية  
 317,79 021 263 - 212,84 043 193 -   النتيجة املالية
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 534,06 109 608 447,09 519 504   ادية قبل الضرائبالنتيجة الع
 055,34 836 101 665,79 949 95   الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

   الضرائب املؤجلة
 478,72 273 506 781,30 569 408   النتيجة الصافية لألنشطة العادية  

 497378480 860,75 740 342   منتجات غري عادية
 185,06 583 648 677,74 964 416   باء غري عاديةأع

 705,06 204 151 - 816,99 223 74 -   النتيجة الغري عادية
 773,66 068 355 964,31 345 334   صايف نتيجة السنة املالية
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–– 
The role of accounting reforms on the restructuring of professional accounting organisations 

–The case of Algeria  –  
 

)*   (  
 

  
 

 هدف هذه الورقة البحثية إلى إيضاح التغير الجذري الـذي مـس المنظمـات المهنيـة المحاسـبية اثـر       ت
و المتمثلـة فـي إعـداد نظـام      اإلصالحات االقتصادية و المحاسبية في الجزائر التي تم تبنيها في السنوات األخيرة

فكنتيجة حتمية لهـذا التغييـر تمـت     ،(IAS-IFRS-IPSAS)محاسبي مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية 
اإلشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ وتجسيد هذا اإلصـالح   أجل إعادة هيكلة جميع المنظمات المحاسبية المهنية من

  .المحاسبي
    

 ةاإلصالح المحاسبي، المنظمات المهنية، النظام المحاسبي المالي، المعايير المحاسبية الدولي.   
Abstract :  The purpose of this article is to clarify the radical change which touches professional 
organizations accounting because of the impact of economic reforms and accounting in Algeria, 
which has been adopted in recent years, and has been represented by the preparation of a new 
financial accounting system which agrees with international accounting standards (IAS-IFRS-
IPSAS), so all professional accounting organizations has been restructed in order to supervise , 
pursue , perform and imbody  this accounting reform. 
 
Keywords : Accounting Reform, Professional Organizations, Financial Accounting System, 
International Accounting Norms 

 
 

اجلزائر تغريات جذرية يف كافة امليادين و باخلصوص يف جمال تنظيم و توجيه االقتصاد الوطين كاالنتقال مـن االقتصـاد    عرفت
املوجه االشتراكي إىل اقتصاد السوق، و لعل أبرز متطلبات التوجه اجلديد تتمثل يف مع ظهور مجلة من النقائص يف  النظام احملاسـيب  

كان من الضروري القيام بإصالحات حتمية يف ظل هذه  الظروف احلالية حملاولة التكيف مع املعايري " طط الوطين احملاسيباملخ" القدمي 
احملاسبية الدولية من خالل تبين نظام حماسيب جديد يتماشى و التطلعات املستقبلية لالقتصاد الوطين من شانه عصرنه شكل املخطـط  

فكانـت   IAS/IFRSاحملاسيب، املبادئ و القواعد مع األخذ بعني االعتبار املعايري احملاسبية الدوليـة  الوطين، و وضع إطاره التصوري 
، و قد مست هذه اإلصالحات كل ما له عالقة باحملاسبة، و لعل أمهها SCFنتيجة هلذا التغري تطبيق النظام النظام احملاسيب املايل اجلديد 

. هنة احملاسبة من خالل حتديث مهامها و األدوار اليت تقوم ا مبا يتماشى مع متطلبات هذا النظـام املنظمات احملاسبية املهنية القائمة مب
  :حتاول هذه الورقة اإلجابة على اإلشكالية اآلتية واملتمثلة يف

  اجلزائر؟يف هل التغريات اجلديدة يف املنظمات احملاسبية املهنية خدمت اإلصالحات احملاسبية 
  

 من خالل إنشاء منظمات مهنية اإلصالحات احملاسبية  الدور الذي لعبته  إثبات مثل أمهية البحث أساسا يفتت :أمهية البحث
و تنظيم مهنة احملاسبة  ،من ناحية املتابعة واإلشراف على هذه اإلصالحات األخريةو ذلك من أجل مع مهامها ها كيفتجديدة  و 

   .من جهة أخرى
  

______________________ 
eMail :   (*): yakout.mesbah@yahoo.com   
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 أهداف البحث : 
 التذكري بنبذة تارخيية عن املنظمات اليت كانت حتكم مهنة احملاسبة. 
 ا و أهدافهاالتعرف على اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر، أسبا. 
 لس الوطين للمحاسبة و التعرف على التغيريات الطارئة على املنظمات احملاسبية املهنية و املتمثلة يف إعادة هيإنشاء كلة ا

 .ناملعتمدياملنظمة الوطنية للمحاسبني و  الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، املصف الوطين للخرباء احملاسبني
  

  :حاول التعرض للنقاط اآلتيةنولإلجابة على إشكالية هذه الورقة، س
  

: 

I. الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين املنظمة  
 تعترب املنظمة الوطنية خلرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين من بني املنظمات واهليئات املهنية املشرفة على مهنة

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب  1991أبريل  27الصادر يف  08-91من القانون  5احملاسبة يف اجلزائر و اليت نشأت مبوجب املادة رقم 
تنشأ منظمة وطنية خلرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات واحملاسبني « واحملاسبني املعتمدين، ونصت هذه املادة على أنه  احلساباتوحمافظ 

ني ملمارسة مهنة خبري حماسـب وحمـافظ حسـابات    املعتمدين تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املؤهل
و يدير هذه املنظمة جملس يكون مقره يف مدينة اجلزائر و حيدد تشـكيل   1.»وحماسب معتمد حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون

  .املنظمة و صالحياا و قواعد سريها عن طريق التنظيم
  2:هام اليت تضطلع ا املنظمة فيما يليامل 08-91من القانون  11و  10، 9و تلخص املادة رقم 

 السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها.   
 الدفاع على كرامة أعضائها واستقالليتهم.  
 إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي يتعلق بشروط التسجيل، اإليقاف و الشطب من جدول املنظمة.   
 الطلب املهين والتسعريمساعدة السلطات العمومية يف ميدان التقييس احملاسيب و.  
 متثيل مصاحل املهنة جتاه السلطات و جتاه الغري من املنظمات األجنبية املماثلة.  
 إعداد ومراجعة ونشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين.   
 يقدمها املرشحون للتسجيل يف هذه املهن تقدير يف حدود التشريع املعمول به الصالحية املهنية لالجنازات والشهادات اليت.   
 ا التأكد من النوعية املهنية والتقنية لألشغال اليت ينجزها أعضاؤها ضمن احترام أخالقيات املهنة و القوانني و التنظيمات املعمول.  

II. للخرباء احملاسبني و حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدينجملس النقابة الوطنية 
، املعـدل  19923ينـاير   13املؤرخ يف 20-92لس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مت تأسيس جم

. 5 2001ديسـمرب   20املؤرخ يف  421-01و رقم  19974ديسمرب 01املؤرخ يف  458-97التنفيذيني رقم  باملرسومنيواملتمم 
سبني و حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدين ويضبط اختصاصـاته وقواعـد   والذي حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء احملا

 12عضوا، منـهم   13حبيث يدير النقابة الوطنية ملهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد جملس يتكون من . عمله
أن يعني ممثل السلطات العمومية مـن طـرف الـوزير     على 6عضوا ينتخبهم املؤمتر الوطين و عضوا واحدا ميثل السلطات العمومية، 

سـنوات، و   4ممثلني عنها من بني أعضائها يف جملس النقابة الوطنية عن طريق اقتراع سري ملدة  4املكلف باملالية و تنتخب كل فئة 
  .ني عام و أمني مالميكن اعادة انتخام عند انتهاء عضويتهم، و ينتخب الس من بني أعضائه رئيسا و نائيب رئيس و أم
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و جيتمع جملس النقابة مرة على األقل كل ثالثة أشهر، بناءا على استدعاء من رئيسه، و جيتمع يف دورة غري عادية بطلـب مـن   
نصف أعضاء إحدى الفئات أو باستدعاء من رئيسه، ففي هذه احلالة ال يشمل جدول األعمال إال املسألة اليت كانت سببا يف طلـب  

ما جيتمع قانونا على طلب السلطات املختصة، أما بالنسبة للقرارات فتتخذ باألغلبيـة البسـيطة، و يف حالـة تعـادل     االجتماع، ك
األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، إضافة إىل هذا، حيدث لدى الس و حتت رئاسة أحد نائيب رئيسـه غرفـة للمصـاحلة و    

خالل بالواجبات املهنية أو عدم احترام النظام الداخلي للنقابة و جلنة اجلـدول و  التحكيم و االنضباط اليت من شأا التدخل يف كل إ
  . تتمثل مهمته يف إعداد جدول النقابة الوطنية و ضبطه باستمرار

   :وتتمثل اختصاصات جملس النقابة الوطنية يف ما يلي
 محاية املصاحل املعنوية واملادية ألعضاء النقابة.  
 دى السلطات العمومية و جتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة و متثيلها يف األعمال املدنية و يف إدارة متثيل النقابة الوطنية ل

  .يهاألمالك العقارية و املنقولة اليت متلكها النقابة الوطنية و يف تسيريها و يف االمتثال أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عل
 هنية بني أعضاء النقابة وتسويتها و عرضها أن اقتضى األمر على غرفة املصاحلة و االنضباط و الوقاية من كل الرتاعات امل

  التحكيم
 حتصيل االشتراكات املهنية اليت يقررها املؤمتر. 
 إعداد مشروع اإليرادات و النفقات و اقتراحه على املؤمتر للمصادقة عليه. 
 صاحلة و االنضباط و التحكيم التابعة للنقابة طبقا للقانون و النظام عرض كل احلاالت الداخلة يف اختصاصاته على غرفة امل

  .الداخلي
 ا والنظام الداخلي السهر على احترام مجيع أعضاء النقابة لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول.  
 حتديد املطالب العادية للتدقيق والرقابة.  
 ت املختصة يف امليادين احملاسبية واملالية و القانونية  املرتبطة حبياة املؤسسةإبداء الرأي يف املسائل اليت تعرضها عليها السلطا.  
  املساعدة والنهوض بالتقومي املستمر للمستوى النظري والتقين لدى أعضاء النقابة ودعوة السلطات املختصة للحضور للتدريبات

السلطات املختصة و كذا املشاركة يف مهام التعليم  وامللتقيات املهنية، تنظيمها، األشراف عليها ومراقبتها بالتنسيق مع
           .والتكوين والبحث

 القيام بتعميم نتائج األشغال املتعلقة بامليدان الذي تغطيه املهنة وتوزيعها ونشرها. 
 الس اجلهويةمراقبة نشاطات ا. 

III. لس الوطين للمحاسبةا :  
والذي حيدد الطبيعة االستشارية لـه،  7 1996-9-25املؤرخ يف  318-96أنشئ هذا الس مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

حيـدث جملـس وطـين    " : وصالحياته والقواعد اليت تسريه، و نصت املادة األوىل من هذا املرسوم على أنـه  اختصاصاتهكما حدد 
مهين مشترك، مكلف مبهمـة   و هو جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك و" للمحاسبة يوضع حتت سلطة الوزير املكلف باملالية 

س التنسيق و التلخيص يف جمال البحث و ضبط املقاييس احملاسبية و التطبيقات املرتبطة ا، و تتمثل صالحياته طبقا للمادة الثالثة من نف
  : املرسوم فيما يلي

 مجع و استغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وبتعليمها.  
 جز كل الدراسات والتحاليل يف جمال التنمية واستخدام األدوات والطرق احملاسبةاجناز أو تكليف من ين.  
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 اقترح كل التدابري الرامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية واستغالهلا العقالين  
 فصح و إبداء رأيه وتوصياته يف كل مشاريع النصوص التشريعية اليت هلا عالقة باحملاسبة.  
 تكوين وبراجمه وحتسني املستوى يف جمال املهن احملاسبيةاملشاركة يف تطوير أنظمة ال.  
 متابعة تطور املناهج والتنظيمات واألدوات املتعلقة باحملاسبة على الصعيد الدويل.  
 تنظيم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال اختصاصه. 

 

: 

اجلزائري بإحداث نقلة نوعية فيما خيص اإلصالحات احملاسبية األخرية يف إطار حتديث نظامها احملاسـيب، متثلـت يف    قام املشرع
، وذلك من أجل ضمان وتعزيـز أنظمتـها   2007منذ ) IAS/IFRS(اعتماد نظام حماسيب مايل يستجيب و املعايري احملاسبة الدولية 

ايري،  األمر الذي يسمح للمؤسسات اجلزائرية بصفة خاصة يف االندماج مع االقتصاد العاملي مـن  املع وهذهاحملاسبية واملالية مبا يتوافق 
خالل االستثمار خارج اجلزائر، وبصفة عامة من خالل تسهيل استثمار املؤسسات األجنبية داخل اجلزائر، حيث مت إصدار املرسـوم  

، ) IFRS(بين املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املاليـة واإلفصـاح  ، واملتعلق بت20088ماي  26املؤرخ يف  156-08التنفيذي رقم
، 2010الذي شرع يف العمل به يف بداية سنة ) SCF(، وذلك من خالل إعداد النظام احملاسيب املايل )IAS(واملعايري احملاسبية الدولية 

  9.انون التجاريو أصبح إجباري التطبيق على كل املؤسسات االقتصادية اليت حتكمها قواعد الق
I. أسباب اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر  

، غـري  )PCN(الذي حيمل تطبيق النظام احملاسيب السـابق   1975أفريل  29الصادر يف تاريخ  75-25: يعترب القانون رقم
، و ميكـن  10اخلارجي مواكب للتطورات االقتصادية اليت تطمح إليها اجلزائر حاليا، خاصة فيما يتعلق باالندماج االقتصادي مع العامل

   11: إرجاع ذلك لألسباب التالية
 تقريب املمارسات احملاسبية يف اجلزائر من املمارسات العاملية، وفق ركيزة ومرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد املعاصر.  
 تصادية اجلزائريةالتمكن من إعداد معلومات دقيقة تعكس الصورة الصادقة املعربة عن الوضعية املالية للمؤسسات االق.  
  التقليل من األخطار املتعلقة بالتالعب اإلداري وغري اإلداري بالقواعد واملبادئ احملاسبية، وتسهيل مراجعة احلسابات من خالل

  .تبين قواعد أكثر وضوحا
 توفر النظام احملاسيب اجلديد على اإلجابات املالئمة الحتياجات املستثمرين احلالية واملستقبلية.  
 ة جلب املستثمر األجنيب من خالل تدويل اإلجراءات واملعامالت املالية واحملاسبية، لوقايته من املشاكل يف اختالف النظم حماول

 .احملاسبية
II. أهداف اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر  

  :ذلك يتضح لنا من خالل األسباب اليت دفعت باجلزائر إىل تبين خيار اإلصالح احملاسيب، أا كانت دف من وراء
 حتديث وترقية النظام احملاسيب اجلزائري مبا يتوافق ومتطلبات التوجه االقتصادي اجلزائري حنوى االقتصاد املعاصر.  
 االستفادة من جتارب الدول املتطورة يف تطبيق هذا النظام احملاسيب املايل لطبيعة االحتكاك االقتصادي املتواصل معها.  
 الية احملاسبية وفق املعايري الدولية مما ميكن املؤسسات اجلزائرية من االستفادة من مزايا هذا العمل على ترقية سري املعامالت امل

  .النظام
 ا األجنبيةتسهيل التعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ونظري.  
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: 

الذي يتوافق ومتطلبات املعايري الدولية املتعلقـة  ) SCF(اإلصالحات احملاسبية املتمثلة يف تطبيق النظام احملاسيب املايل   دتألقد 
، اليت قامت ا اجلزائر إىل إحداث تغيريات جذرية على طبيعـة  )IAS/IFRS(باإلفصاح يف التقارير املالية واملعايري احملاسبة الدولية 

  :ية املتعلقة مبهنة احملاسبة واملراجعة، حيث ظهرت هيكلة جديدة هلا، وفيما يلي أهم هذه التغرياتاملنظمات املهن
I. إعادة هيكلة للمجلس الوطين للمحاسبة  

، الذي مت مبوجبه حتديث القانون السابق، والـذي يوضـح    201112-1-27املؤرخ يف  24-11مبوجب املرسوم التنفيذي 
حاسبة، حيث مت بناًءا على هذا القانون اجلديد حتديد تشكيلة الس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد إعادة هيكلة الس الوطين للم

لس، كما حتدد األعضاء الذين يشكلونه، إضـافة  سريه، حيث حتدد املادة الثانية من هذا املرسوم سلطة الوزير املكلف باملالية على ا
  :  مهامهو من  .إىل حتديد املهام املنوط ا هذا الس

  من زاوية االعتماد  :أوال
  استقبال امللفات املتعلقة باالعتماد والتسجيل والشطب من جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي

  .طنية للمحاسبني املعتمديناحلسابات واملنظمة الو
 و التسجيل يف اجلدول  تقييم صالحيات إجازات وشهادات كل املرشحني الراغبني يف احلصول على االعتماد  
 إعداد و نشر قائمة املهنيني يف اجلدول.  
 تنظيم مراقبة النوعية املهنية وبرجمتها.  
 استقبال كل الشكاوي التأديبية يف حق املهين و الفصل فيها.  
 بال و دراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من طرف خمتلف أصناف املهنيني و عرضها للموافقةاستق  

  من زاوية التقييس احملاسيب :ثانيا
 اجناز كل الدراسات والتحاليل يف جمال التقييس احملاسيب.  
 دف إىل احملاسيب  التقييس  اقتراح كل اإلجراءات اليت  
 ق املتعلقة باحملاسبة وتدريسها، إضافة إىل دراسة مجيع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة و إبداء مجع واستغالل كل الوثائ

  الرأي فيها و تقدمي التوصيات بشأا
 تعلقة متابعة ومراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق، و متابعة املناهج و النظم و األدوات امل

  .باحملاسبة على املستوى الدويل
 تنظيم امللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته   
 املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة.   
 حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية.   
 خمتلف جماالت احملاسبةالتعاون مع هياكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف . 

II. إنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين  
اجلديدة يف مهنة احملاسبة يف إطار اإلصالح احملاسيب إحداث ثالث جمالس وطنية هلا عالقة مباشـرة بـالس    التعديالتتضمنت 

حاسبة، وحتت رعاية وزارة املالية، وتعىن هذه االس بتنظيم املهن املتعلقة ا من أجل التحكم فيها بشكل يتناسـب مـع   الوطين للم
  .التغريات يف مهنة احملاسبة واملراجعة اليت تبنتها اجلزائر
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II.1  لس الوطين ملصف اخلرباء احملاسبنيا 
تتحدد تشكيلة الس الوطين ملصف اخلرباء احملاسبني  2011-1-27ملؤرخ ا 25-11املرسوم التنفيذي رقم  مبوجبمت إنشائه 

وصالحياته وقواعد تسيريه، حيث يتم انتخاب تسعة أعضاء من بني األعضاء املعتمدين واملسجلني يف جدول أملصف الوطين للخـرباء  
  13:هامه يف القيام باألعمال اآلتيةوتتمثل م. احملاسبني، ثالثة منهم ميثلون هذا الس يف الس الوطين للمحاسبة

 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة ملصف الوطين خلرباء احملاسبة وتسيريها.  
 حتصيل االشتراكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة ملصف.  
 ال الذي تغطيه املهنة، والعمل على نشرها وتوزيعهاضمان تعميم األشغال املتعلقة با.  
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة.  
 متثيل أملصف لدى اهليئات والسلطات العمومية وجتاه املنظمات الدولية.  
 إعداد النظام الداخلي ملصف. 

II.2 .لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلساباتإنشاء ا  
يتشكل الس الوطين للغرفة الوطنية حملـافظي   ، حبيث2011يناير 27املؤرخ يف  26-11مت تشكيله مبوجب املرسوم التنفيذي 

أعضاء منتحبني من اجلمعية العامة من بني األعضاء املعتمدين و املسجلني يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، يـتم   9احلسابات من 
عند اية عهدته الثانية إال بعد انقضاء مدة  سنوات قابلة للتجديد شرط أن ال يقدم منتخب لترشيحه 3انتخام باالقتراع السري ملدة 

الرئيس و األمني العام و أمني اخلزينة  للمنتحبني الذين حتصلوا على أكـرب األصـوات، و يـوزع     : سنوات، و يتم منح مناصب 3
  :14وتتمثل مهامه يف ما يلي .األعضاء الباقون حسب العد التنازيل لألصوات

 نقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسيريهاإدارة األمالك املنقولة وغري امل. 
  اية كل سنة مالية و عرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة و اقفال احلسابات السنوية عند

  .مشروع ميزانية السنة املالىي املوالية
  العامة للمصفحتصيل االشتراكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية.  
 ال الذي تغطيه املهنة، والعمل على نشرها وتوزيعهاضمان تعميم األشغال املتعلقة با.  
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة. 
 االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة بترخيص من الوزير املكلف باملالية.  
 ابات لدى اهليئات والسلطات العمومية وجتاه املنظمات الدولية املماثلةمتثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلس.  
 إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات. 

II. 3  .لس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدينإنشاء ا  
ث حيدد تشكيلة الس الوطين للمنظمـة  حي  ،2011جانفي 27املؤرخ يف  27-11مت تشكيله مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  15:وتتمثل مهامه يف القيام باألعمال اآلتية. الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحياته وقواعد تسيريه، كما حيدد املهام املضطلع ا
 إدارة و تسيري األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين. 
 اية كل سنة مالية و عرضها على اجلمعية العامة السنويةإقفال ا حلسابات السنوية عند.   
 حتصيل االشتراكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة ملصف.   
 ال الذي تغطيه املهنة، والعمل على نشرها وتوزيعهاضمان تعميم األشغال املتعلقة با.   
 املهنةتنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل .   
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 متثيل املنظمة لدى اهليئات والسلطات العمومية وجتاه املنظمات الدولية.   
 إعداد النظام الداخلي للمنظمة. 

 لقد أثرت سياسة اإلصالح احملاسيب اليت اتبعتها اجلزائر من خالل تبنيها املعايري احملاسبية الدولية بشكل كبري على املنظمات املهنية
مبهنة احملاسبة، األمر الذي أدى إىل ظهور منظمات جديدة حتت الوصاية املباشرة لوزارة املالية واليت سبق وأشرنا  املرتبطة بصفة مباشرة

من االنتقادات املوجهة إىل اهليكلة اجلديدة للمنظمات املهنية يف إطار اإلصالح احملاسيب مـن خـالل الوصـاية     بالرغمإليها، وعليه 
ملالية، إال أنه يعول بشكل كبري عليها يف اإلشراف واملتابعة والرقابة على تنفيذ وجتسيد هذا اإلصالح املمارسة عليها من طرف وزارة ا

 .احملاسيب، األمر الذي يعطي هلا ثقل وأمهية يف ظل تبين اجلزائر سياسة اإلصالح
 

  
احملاسيب الذي قامت به اجلزائر يف السنوات القليلة املاضية، من خالل تبنيها املعايري الدولية اخلاصـة بالتقـارير   يف إطار اإلصالح 

، فانه من الضروري أن تتكيف هذه املنظمات املهنية وفق هذا اإلصـالح  (IAS)و املعايري احملاسبية الدولية  (IFRS)املالية و اإلفصاح
، فقد مسـت  16لنظام احملاسيب املايل، من خالل حتديث مهامها و األدوار اليت تقوم ا مبا يتماشى و متطلباتها تطبيقاحملاسيب املتمثل يف 

املصـف الـوطين   ( هذه اإلصالحات الس الوطين للمحاسبة و املتكون يف األساس من أعضاء من خمتلف املنظمات املهنية اجلديدة 
و الذي قام بدوره املسـامهة يف تطبيـق   ) احلسابات و املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين للخرباء احملاسبني، الغرفة الوطنية حملافظي

إذ قام الس يف هـذا اإلطـار بوضـع     17.النظام احملاسيب املايل بالعمل مع اهليئات و املنظمات األجنبية يف تبين هذه املعايري الدولية
، جتيب على األسئلة املتعلقة بكيفية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر مبـا  2009أكتوبر  29تعليمات مت اإلعالن عنها رمسيا يف 

  2010.18يعزز مكانته، و تقدمي نداء لكل املؤسسات االقتصادية بالتعامل من خالل النظام احملاسيب املايل بداية من 
 

 
حملاسبية وفق املعايري احملاسبية الدولية، األمر الـذي دفـع   إن من بني أهم متطلبات االندماج وفق اقتصاد السوق توحيد األنظمة ا

واملعايري احملاسـبية   ) IFRS(اجلزائر يف إطار توجهها االقتصادي احلر إىل القيام بتبين املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية واإلفصاح
يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، هذه اإلصالحات األخرية النظام احملاسيب املايل الذي شرع يف العمل به  خالل، من )IAS(الدولية 

واليت جاءت لإلجابة عن رغبة املتعاملني االقتصاديني األجانب واجلزائريني يف التفاعل فيما بينهم، أدت بصورة مباشرة يف التأثري علـى  
جديد مبا يتوافق وهذه اإلصالحات، بـالرغم مـن   املنظمات املهنية خاصة تلك املتعلقة مبهنة احملاسبة، وذلك من خالل هيكلتها من 

االنتقادات املوجهة هلا فيما خيص هيمنة وزارة املالية عليها وعدم إشراك هذه املنظمات يف صياغة هذه اإلصالحات، األمر الـذي أدى  
  .إىل هيكلة هذه املنظمات وفق نظرة السلطة الوصية

نظمات اجلديدة مع مهامها وفق إطار هذا اإلصالح احملاسيب، من خالل املتابعة احملاسبية يف اجلزائر كيفت هذه امل اإلصالحاتإن 
واإلشراف على هذه اإلصالحات األخرية، والعمل على ترقية مهنة احملاسبة خصوصا مبا يكفل اإلجابة على احتياجـات وتطلعـات   

   : مبايلي املؤسسات األجنبية والوطنية، وعليه توصي هذه الورقة

 بني الوزارة الوصية واملنظمات املهنية يف جتسيد هذه اإلصالحات مبا يتوافق واملعايري احملاسبية الدولية، من  العمل املشترك
 .خالل تعزيز استقاللية هذه املنظمات املهنية وإشراكها يف جتسيد اإلصالح احملاسيب

 تطلبه االقتصاد الوطين الراهن، و وفق تطور التحديث املستمر للنظام احملاسيب املايل  و املنظمات احملاسبية املهنية مبا ي
 .املمارسات احملاسبية الدولية



  –اجلزائر حالة –إعادة هيكلة املنظمات احملاسبية املهنية يف  إلصالحات احملاسبية دور ا 
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The role of international accounting organizations in the development of accounting theory 

 


)*(&)**(&)***( 
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 قد أدى التوجه العملي في المحاسبة إلى تراكم خبرات محاسبية منذ العصر الوسيط، تحولت تدريجيا إلـى  ل
ـ  إال أن التطـورات المعاصـرة فـي بيئـة     ين،قواعد عرفية و تقاليد أصبحت مقبولة بين جمهور المحاسبيين المهتم
ليها في اتخاذ القرارات االقتصادية المختلفـة،و  األعماألدت إلى زيادة الحاجةإلى معلومات مالية مفيدة يمكن االعتماد ع

هو ما يتطلب وجود معايير محاسبية تحدد الطرق التي يجب إتباعهـا لقيـاس العمليـات واألحداث،وتوصـيل هـذه      
المعلومات المالئمة التي يمكن االعتماد عليها من طرف المستفيدين منها و هو ما سعت إلى تحقيقه مختلف المنظمات 

  .قليمية و الدولية منهاالمهنية اال
    

 نظرية المحاسبة،ICAEW  ،IASC ،SEC ،AICPA ،GAAP.  
Abstract :  The needs for useful and reliable accounting information in economic decision 
making has been increasing In recent years, therefore the existence of accounting standards that 
determine themethods to be followed to measure the transactions made by the company is 
necessary; according to this, several regional and international organizations emerged and 
contributed to the development of these standards to develop and unit accounting practices.Our 
paper seeks to show and define the role of these organizations in the development ofaccounting 
theory since 1933 up the recent years. 
 
Keywords : Accounting Theory, ICAEW, ASC, SEC, AICPA, GAAP. 

 
 

كان هلا تـأثري  كان نتيجة للنمو الذي طرأ على حجم املشروعات و احتياجاا فالثورةالصناعية احملاسبة ه تإن التطور الذي عرف
ظهـرت احلاجـة إلنشـاء    ،إذ أنه يف هذه الفترة  و أمام عجز شركات التضامن ملسايرة التطور االقتصادي الفكر احملاسيبكبري على 

الفضـائح   مـن  إن هذا التحول صاحبه العديدإعتبارها أفضل وسيلة للحصول على االموال نظرا لطبيعة تنظيمها، بشركات املسامهة 
، االمر الذي إىل العمل للحد مـن املمارسـات احملاسـبية    املالية نظرا هلشاشة القوانني املعمول ا و مرونة القواعد و املبادئ احملاسبية

  . البديلة
ة اليت أصبح يواجهها احملاسبون أظهرت احلاجة إىل التعرف على أسس نظرية حتكم التطبيـق و تسـاعد   إن هذه املشاكل اجلديد

قائمة على التطبيقات كانت على وضع أفضل البدائل لإلعتماد عليها يف املمارسة العملية عكس ما كانت عليه احملاسبة بادئ األمر أين 
دورا مهما يف العمل على إرساء إطـار  سواءا االقليمية منها أو الدولية مية و العملية و يف هذا الصدد لعبت اجلمعيات العل.فقطالعملية 

  و كذاوضع معايري توحد املمارسات احملاسبية مرجعي للعمل احملاسيب
 : ميكن طرح االشكالية التالية سبقمن خالل ما 

  ما هو دور املنظمات االقليمية و الدولية يف تطور نظرية احملاسبة؟
 خمتلف التطورات اليت طرأت على نظرية احملاسبة كما تعود أمهية البحث  معرفة خالل من الدراسة أمهيةنبع ت :لبحثأمهية ا

  و دورها الفعال  و الدولية اإلقليمية احملاسبية نظماتللتعرف على  اجلهات العاملة و املسامهة يف هدا التطور و املتمثلة يف خمتلف امل
______________________________________________ _____________  
eMail :   (*) : Hamid.fdoc@gmail.com  &  (**): Djihad.gh@gmail.com & (***): Farouk_30@hotmail.com 
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  .عايري توحدهايف االرتقاء مبهنة احملاسبة من خالل وضع م
 أهداف البحث:  

  اىل حتقيق األيت البحثيهدف 
 ؛و الدولية اإلقليميةاملنظمات تلف تسليط الضوء على خم  
  ؛يف تطوير نظرية احملاسبة و الدولية اإلقليميةاملنظمات  تلف خمدور دراسة  
  خمتلف مراحل تطور نظرية احملاسبة حسب تسلسل زمينالتعرف على.   

  

 :أن نركز على احملاور التاليةوضوع  ارتأينا ولإلملام أكثر بامل
  

-––19331973 

إنأزمة الكساد العاملية أدت بالعديد من الشركات إىل االقتراض خوفا من االفالس و لذلك قامت بتقدمي قوائم مالية مغايرة للواقع 
و سياسات حماسبية ، نتيجة هلذا الوضع تعالت النداءات حول ضرورة وضع مبادئ حماسـبية حتـد مـن     ءاتإجراعن طريق اختيار 

، معهد احملاسبيني القـانونيني  SECأ كل من جلنة االستثمارات و البورصة .م.املمارسات احملاسبية البديلة، و هكذا ظهر للوجود يف و
أما يف انكلتـرا فظهـر معهـد احملاسـبني القـانونيني يف انكلتـرا و         AAAو اجلمعية األمريكية للمحاسبة AICPAاألمريكي 

  . ICAEWويلز
-I1معهد احملاسبني القانونيني يف انكلترا و ويلز)ICAEW( 

(Institute Of Chartered Accountants In England And Wales Professional) 
" يف لندن يف اململكة املتحدة و ختتصر تسميته  1880جنليزية عام أسس هذا املعهد كاحتاد للجمعيات احملاسبية االسكتلندية و اإل

ICAEW"  .    و ترجع أمهيته إىل انتشار دائرة هيمنة توصياته، فهي تتبع من مجعيات احملاسبيني املمارسني يف البلـدان الـيت كانـت
كما يصدر نشـرات  accountancy" اسبةمهنة احمل" دورية شهرية باسم  1938يصدر هذا املعهد بدءا من  .خاضعة للتاج الربيطاين

بعدما ملس املعهد حاجة احملاسبيني إىل مبـادئ   1942، و قد ظهرت أوىل هذه التوصيات يف "توصيات حول مبادئ احملاسبة " باسم 
لتوصـيات عـدة   لقد وجهت هلذه ا. يف شكل القوائم املالية و ترتيب و مضمون القوائم املالية السيماأو قواعد حتظى مبوافقة مجاعية 

  :انتقادات أمهها
 .التوصيات كانت تقنينا للتوصيات السائدة يف احلياة العملية و مل تصدر نتيجة حبث علمي معمق ألهداف احملاسبة -
 .مل تؤدي التوصيات لتخفيض التنوع الكبري القائم يف الطرق احملاسبية -

اليت حلت حملـها يف  " commiteeStandar"Accounting تكوين جلنة معايري احملاسبة 1969النقد مت يف عام  هلذااستجابة 
، و يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه اللجنـة يف تضـييق جمـاالت     " AccountingStandarsboard"هيئة معايري احملاسبة  1990عام 

ــيب      ــاالجراء احملاس ــان ب ــم بي ــة باس ــذه اللجن ــدر أراء ه ــبية، و تص ــات احملاس ــوع يف املمارس ــتالف و التن االخ
  . accountingpracticestatement of standard(ssap)املعيار

-IIجلنة االستثمارات و البورصة Securities And Exchange Commission  
ظهر للوجود يف الواليات "Wallstreet"االقتصادية الكربى اليت أخذت بداياا من سوق األوراق املالية يف نيويورك  األزمةاثر 
  :2األمريكيةاملتحدة 
 سوق األوراق املالية و تبادهلا؛ قانون -
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و الذي يتطلب تسجيل األوراق املالية اجلديدة املعروضة للبيع حتت اشراف جلنة حكومية  1933قانون اإلستثمارات لعام  -
 ؛) SECأصبحت فيما بعد جلنة ( 

االستثمارات و تبادل لتكون مسؤولة عن خمتلف القوانني املتعلقة ب 1934عام  SECإنشاء جلنة االستثمارات و البورصة  -
و بالتايل فهي تتمتع بسلطة قانونية متكنها من صياغة و عرض املبادئ احملاسبية و متطلبات  األوراق املالية يف البورصات

  .3االفصاح اليت جيب أن تلتزم ا الشركات املنظمة لبورصة األوراق املالية
ية و ذلك من خالل حتفيز امعات املهنية احملاسبية على اجيـاد مبـادئ   لقد كان هلذه اللجنة أثر كبري يف تطوير املبادئ احملاسب

أا ستتوىل مباشرة اصـدار معـايري    1938قد أعلنت يف  secحماسبية تلقى قبوال عاما و ترفع مستوى املعرفة احملاسبية، السيما أن 
األمريكي للمحاسبني القانونيني و اجلمعية االمريكيـة   للمحاسبة، إذا عجزت املهنة و احتاداا عن ذلك، و هو ما دفع بكل من املعهد

  .للمحاسبة مبحاولة وضع هذه املبادئ  
-IIIاالمريكي احملاسبيني القانونيني  معهدAICPA4)Amercain Institute Of Certified Public Accountants( 

الـيت توصـل عربهـا إىل    " مهنة احملاسبة جملة"دورية شهرية باسم  1905، ويصدر منذ عام 1887لقد أسس هذا املعهد عام 
 أعضائها املشكالت احملاسبية وحلوهلا،لقد أظهر املعهد منذ تأسيسه اهتماما خاصا رائدا يف تطوير مبادئ احملاسبة لذا فقد اعتمد يف عام

و يرمـز إليهـا   " مبادئ حماسبية مقبولة عمومـا "فقد اعتمد مصطلح  1936أما يف عام . "مبادئ حماسبية مقبولة"مصطلح  1934
"GAAP "دف توحيد املمارسة العملية للمحاسبة وجعلها تتالءم مع الظروف االقتصادية واالجتماعية املتغرية.  

كون املعهد جلنة اإلجراءات احملاسبية اليت دف إىل تضييق جماالت االختالف يف التقارير والقـوائم احملاسـبية     1938يف عام 
رغوب فيها واملطبقة يف احلياة العملية، إال أن دور هذه اللجنة اقتصر على إصدار توصـيات متثالقتراحـات   باستبعاد األساليب غري امل

العملي عوض تطوير جمموعة مبادئ حماسبية مقبولة عموما تعتمد عند وضعها على دراسـة منهجيـة،     التطبيقملعاجلة خمتلف مشاكل 
كما قامت جلنة أخرى تابعة للمعهد و هي جلنة املصـطلحات احملاسـبية   ". ةمنشورات حبوث احملاسب"وصدرت هذه التوصيات باسم 

، و يف هذا الصدد حماسبية واضحة وحمددة املعىن" لغة"املفاهيم احملاسبية املختلفة  و إجياد  مبحاولة توحيد مضمون 1949 املشكلة عام
  ."منشورات مصطلحات احملاسبة"أربعة منشورات باسم  قامت بنشر

ودف إىل تطـوير و توضـيح     "APB"ويرمز هلا بـ " هيئة املبادئ احملاسبية"جلنة جديدة باسم  املعهدكون  1959عام يف 
 .مضمون املبادئ احملاسبية املقبولة عموما

-IVاجلمعية األمريكية للمحاسبةAAA )AmericanAccounting Association( 
" جملة احملاسـبة " جملة ربع سنوية باسم  اجلمعية اسبة بالدرجة األوىل،وتصدراحملاسبني و أساتذة احمل األكادمييني اجلمعية هذه تضم

)The Accounting Review(  لة ،وختصص1926منذعن األكادمييون فيهااحملاسبة، حيث يعرب  يف الباحثني بني اآلراء لتبادل ا 
  .تدريس احملاسبة أخبارية منشورات باسم ، باإلضافة هلذه الة تصدر اجلمعاملختلفة احملاسبية ااالت يف آرائهم

  :اليت قامت ا هذه اجلمعية فيما يلي الدراساتو تتمثل 
 .عن اللجنة التنفيذية للجمعية  1936صدرت أول مرة يف : قائمة باملبادئ احملاسبية اليت حتكم القوائم املالية للشركات  -
و يعد هذا الكتاب من أهم الكتب يف نظرية  1940ون يف مدخل إىل معايري حماسبة الشركات للمؤلفني باتون و ليتلت -

احملاسبة و لقد مت تأليفه استجابة لنداء اللجنة التنفيذية للجمعية الستكمال حبث املبادئ احملاسبية اليت صدرت عنها يف 
1936. 
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 .1964حبث يف طبيعة احملاسبة للمؤلف كولربج يف  -
قدم هذا البيان من طرف جلنة مشكلة :  1966يف " ASOBAT" ظرية بيان حول نظرية احملاسبة و مدى قبول هذه الن -

معايري "مستخدمة بدال منها مصطلح "مبادئ حماسبية"هلذا الغرض، و لقد أعربت هذه اللجنة عن تراجعها عن مصطلح 
من االعمال السابقة، و اليت جيب أن تتصف ا املعلومات اليت تقرر عنها احملاسبة و لقد جاء هذا البيان أكثر مشوال " حماسبية

 :5قد تضمنت الدراسة  ما يلي
 و قد جاءت هذه االهداف مرتبطة باحتياجات مستخدمي التقارير احملاسبية: أهداف احملاسبة. 
 معايري املعلومات املالية و املتمثل يف معيار املالئمة، معيار القابلية للتحقق، معيار التحرر من التحيز و معيار القابلية للقياس. 
 اخل...عملية توصيل املعلومات و نذكر منها  ثبات املمارسات و االفصاح عن املعلومات البيئية و غريها ارشادات حتكم. 

يعترب هذا البيان نقطة حتول يف أسلوب صياغة النظرية و ذلك من خالل خروجها عن االهتمام التقليدي بتحديـد الفـروض و   
ملفاهيم اليت تكون االطار املفاهيمي باعتبار أن االطار املفاهيمي هو االساس الذي تبىن عليـه  و حتديد االهداف و احن اههاملبادئ و اجت

  .الفروض و املبادئ و من هنا تأيت أولوية االهتمام ذا االطار املفاهيمي
تلفة و قد تعرض هذا التقرير للمناهج املخ: 1977يف  )SATTA(بيان حول نظرية احملاسبة و مدى قبول هذه النظرية  -

 .لبناء النظرية
 

1973 

يسـاهم   و هذا بسبب ظهور حاجة ماسة لبناء إجتاه دويل للمحاسبة أهم املراحل اليت مر ا الفكر احملاسيب منتعترب هذه املرحلة 
د ساعد يف بناء هذا االجتاه عـدة أسـباب نـذكر    جتانسها وتوافقها، و لق يف وضع معايري توجه املمارسة العملية للمحاسبة و تضمن

  :6منها
مما أدى إىل ظهور اختالفات يف املبادئ و القواعد احملاسبية اليت كانت بدورها تؤدي ) موحدة( غياب نظرية حماسبية شاملة -

 .7إىل نتائج حماسبية خمتلفة و أحيانا متعارضة
اسبية يف العامل و كذلك االحتياجات املتزايدة من متطلبات مستخدمي إن الفروق يف متطلبات التقرير املايل و املمارسات احمل -

  .القوائم املالية ملقارنة املعلومات من دول خمتلفة القوة الدافعة للتوافق احملاسيب
 كل هذه األسباب أدت إىل توجه خمتلف املنظمات اإلقليمية و الدولية حنو إصدار معايري توحد املمارسة احملاسبية سـواء علـى  

 .املستوى احمللي أو الدويل، و فيما يلي سنتناول خمتلف هذه اهليئات
I- اهليئات احملاسبية الدولية اخلاصة  

تسعى لتحقيق التوحيد على املستوى الدويل و من أبرز هذه املنظمات جند منظمات خاصة مسـتقلة   منظماتلقد ظهرت عدة 
  :فيمايلي األخريةعن سلطة دولة معينة، و سنتناول هذه 

1-I جلنة معايري احملاسبة الدولية)IASC( 
يف إطار حمادثة جرت بني حماسبني إجنليزيني يعمل كل منهما يف مكتب مراجعة دويل،  1973هي منظمة خاصة مت إنشاؤها عام 

 DOUGLASMORPETH و كان ذلك أثنـاء انعقـاد املـؤمتر الـدويل يف اسـتراليا حيـث كـان أحـدمها يـدعى          
و قد كان مشروعهما يتمثل يف وضع هيئة دولية للتوحيد من أجـل وضـع قواعـد حماسـبية     ، HENREYBENSONاألخرو

معهد احملاسبيني القانونيني يف انكلترا و ويلز الـذي كـان   HENREYBENSON للمؤسسات املتعددة اجلنسيات، و لقد أقنع 
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توقيع ميثاق يف لندن بـني   1973، من هنا مت يف دعوة املنظمات املهنية ملختلف الدول للمشاركة يف انشاء اللجنة بضرورةرئيسا له 
كندا، فرنسا، أملانيا، اليابان، اسـتراليا، هولنـدا، املكسـيك و     ،الواليات املتحدة األمريكية(دول  9ممثلي املنظمات املهنية لتسعة 

  :9األهداف التاليةإىل حتقيق  اللجنة هذه ، و دفIASC(8(من أجل تشكيل جلنة معايري احملاسبة الدولية ) بريطانيا
 العمل بشكل  عام على حتسین وتناغم املعايري و اإلجراءات احملاسبية واألنظمة املتعلقة بعرض القوائم املالية.  
 ـا يف مجيـع   يص ا عند إعداد القوائم املالية وتعزيز قبوهلا و التقيد اغة و نشر معايري احملاسبة ذات النفع العام الواجب التقید

 . أحناء العامل
معايري احملاسبة الدولية لعملية إعادة هيكلة وأصبحت تسمى حاليا جملس معايري احملاسبة الدوليـة منـذ سـنة     جلنةلقد تعرضت 

200110. 
 13و ) (IASمعيار  41لقد قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإعداد جمموعة من املعايري مست جممل املسائل احملاسبية حيث أصدرت 

 .باالضافة إلطار تصوري و كذا معيار خاص باملؤسسات الصغرية و املتوسطة )IFRS(معيار 
إن معايري احملاسبة الدولية تتميز باملرونة و قابلية التعديل استنادا للتغريات و التطورات اليت تشهدها الساحة االقتصادية باعتبـار  

العالقة بتعديل بعض االجراءات و املمارسات احملاسبية ،  يتجزأ منها، ضف إىل ذلك  تعدد و تطور مطالب أصحاب الاحملاسبة جزء 
ولية، و كذلك زيادة دور املنظرين يف احملاسبة يف جعل اجلهود احلثيثة يف النظرية احملاسبية هي أساس تعديل كثري من املعايري احملاسبية الد

ملوثوقية و الدقة يف املعلومات املالية من أهم احملركات لتغيري و أخريا تظل مشكلة االرتقاء مبستوى االفصاح يف التقارير املالية و زيادة ا
  :11و تطوير املعايري احملاسبية الدولية، و يأخذ التطور املستمر يف املعايري احملاسبية الدولية عدة أشكاال ميكن إدراجها فيما يلي

معني، و تأخذ هذه التعديالت عدة حيث يكون التعديل على مستوى بعض أو معظم الفقرات يف معيار  :تعديل املعايري -
 :أشكال منها

 حيث يعترب تعدد البدائل من االنتقادات اليت توجه ملهنة احملاسبة، حيث يؤدي ذلك إىل إختالف  :إلغاء بعض البدائل احملاسبية
ق املعاجلة من ناحية، و زيادة يف النتائج احملاسبية لذا يسعى املنظرين و واضعي املعايري احملاسبية إىل تقليل هذه البدائل لتوحيد طر

 الثقة يف املعلومات احملاسبية من ناحية أخرى، 
 حيث تعترب التعريفات يف املعايري احملاسبية الدولية من أهم ما تبىن عليه املعايري، و من أمثلة ذلك تعديل :  تعديل التعريفات

تعدد يف التعاريف يضع املسؤولني أمام حقيقة عدم ظهور و هذا ال. تعريف القيمة العادلة بني فترة و أخرى يف أكثر من معيار
 .املعايري احملاسبية بالزي املوحد املتوقع أمام املستخدمني

 إلغاء بعض املمارسات احملاسبية. 
 :دمج التفسريات يف املعايري -
املتعلق 15IASبعض املعايري و ذلك لعدم االتفاق على صيغة موحدة عامليا على تطبيقها كما حصل يف املعيار  سحب -

 .باملعلومات اليت تعكس آثار تغريات األسعار
املتعلق باندماج االعمال حيث حل حمله  IAS 22بعض املعايري و استبداهلا مبعايري الحقة كما حصل يف املعيار إلغاء  -

 .بذات املسمىIFRS 3املعيار
  :12و قد أسفرت هذه التحسينات على نتيجتني مها
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للمعاجلات احملاسبية املنصوص عليها يف تلك املعايري إىل بديلني فقط مها املعاجلة احملاسبية املفضلة تقليص عدد البدائل املتاحة  -
 .و املعاجلة احملاسبية البديلة املسموح ا

فاإلفصاح عما يعترب أنه معلومات مالية :  حتسني مستوى االفصاح الواجب يف البيانات املالية املعدة مبوجب تلك املعايري -
ات تأثري كبري على القرارات االقتصادية إضافة إىل األدوات املالية مها من أهم حماور التغيري يف معايري احملاسبة الدولية هامة ذ

و ذلك الزدياد أمهيتها على املستويني العاملي و احمللي و نظرا الزدياد التعقيدات اليت حتيط ا بسبب تعددها و تنوع صورها 
 . اذها كوسيلة للتالعبو أغراضها و امكانية اخت

  :13عاجلتها فقد أتت معايري احملاسبة الدولية مبفاهيم أساسية و هي اليتباالضافة للمسائل 
أي أن املعلومة املالية الواردة يف القوائم املالية جيب أن متكن مستخدميها من تكوين فكرة حول الشركة و : املفهومية -

ورة سهلة و بسيطة عن طريق استخدام املفاهيم التقنية و املالية ألن هذا يؤدي إىل نشاطها، لذا جيب تقدمي القوائم املالية بص
 .صعوبة الفهم

تكون املعلومة مفيدة عندما تكون مالئمة إلحتياجات متخذ القرارات و تعترب املعلومة مالئمة إلحتياجاته إذا كان هلا : مفيدة -
 .تأثري على القرارات اليت يتخذها

يعين هذا املفهوم أن املعلومات املالية اليت جيب االفصاح عنها هي املعلومات اليت اليت تؤثر على قرارات  و: االمهية النسبية -
 .مستخدمي القوائم املالية كمأن القواعد احملاسبية تطبق على األشياء االساسية فقط

ن املعلومات اليت تعدها املؤسسة أصبحت أكثـر  من خالل هذه املفاهيم اجلديدة اليت أتت ا معايري احملاسبة الدولية ميكن القول أ
  .  اقتصادية فقد أصبحت موجهة لقياس أداء املؤسسة و هادفة لتحسني موثوقية التوقعات اليت تقوم ا املنشأة

  :14فإن معايري احملاسبة الدولية أتت بتوجهات جديدة من بينها املفاهيمباإلضافة هلذه 
نظرا لتوجه القوائم املالية لتلبية احتياجات املستثمرين فقد أصبحت امليزانية : تائجتغليب امليزانية على جدول حساب الن -

) Potentiel( عنصر أساسي، فجدول حساب النتائج يعرب عن نتيجة االستغالل للمؤسسة، أما امليزانية فتعرب عن طاقة 
 .املؤسسة

 .تقييم األصول بالقيمة العادلة -
 .قياس تدين قيمة األصول -
 .جزاءحماسبة األ -

مثـل املعهـد االمريكـي    ( و مع أنه ليس للجنة معايري احملاسبة الدولية سلطات تلزم باستخدامها، إال أا تعتمد على أعضائها 
اخل،  كمـا  ...، و مجعيات احملاسبيني القـانونيني  ICAEW، و معهد احملاسبيني يف انكلترا و وليز AICPAللمحاسبيني القانونيني 

هـذه  سعيا إىل احلصول على قبول و تطبيق عاملي ملعايري احملاسبة الدولية، إال أن  IFACالحتاد الدويل للمحاسبني تعتمد على  تعاون ا
هذه املعايري يف بلداا، لذا شرعت جلنة معايري احملاسبة الدولية لتحقيق أهـدافها و تطلعاـا يف   ) بتعزيز( بترويجاملنظمات تلتزم فقط 

  .15سلطة اليت تفتقر هلا و الشرعية ملعايريها و قد استندت يف ذلك على كفاءة معايريها و استقالليتهالبحث عن دعم مينح هلا ال
2-I الحتاد الدويل للمحاسبنيا)IFAC(  

دولة، و دف إىل تعزيز  57تنظيما حماسبيا مهنيا تنتمي إىل  79، تشترك يف عضويته 1977هي منظمة خاصة مت تأسيسها سنة
 .16لعامل و ذلك من خالل إنشاء معايري مهنية عالية املستوى و التشجيع على اعتمادهايف ا احملاسبةمهنة 
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، و )IAS(هي صاحبة األهلية يف إصدار معايري احملاسبة الدولية ) IASC(اعترف االحتاد الدويل للمحاسبيني بأن  1982يف سنة 
اإلحتاد مبهنـة  منهما، حيث خيتص  ختصاصو أهداف كلبذلك وضع االحتاد اية للغموض و اخلالف بينه و بني اللجنة منحيث ا

  . 17الدولية، يف املقابل تم اللجنة مبهنة احملاسبة و يصدر عنها معايري احملاسبة الدولية املراجعةاملراجعة و يصدر عنه معايري 
  :18مزيتني األخريةبلجنة معايري احملاسبة الدولية منح هلذه ) IFAC(إن اعتراف 

 .توسع دائرة تأثريها يف العامل -
 10قررت دفع لبلد نامي  )IFAC(متكني البلدان النامية من املشاركة يف اعمال جلنة معايري احملاسبة الدولية، حيث أن  -

 .و منحت للبلدان االخرى حق املشاركة عن بعد )IASC( مشاركات يف أعمال
-II  اهليئات احملاسبية االقليمية  

 :معايري لتوحد املمارسة احملاسبية و من أهم هذه اهليئات جند إلصدارإقليمية لوضع معايري تسعى  لقد ظهرت عدة هيئات
-1-II  هيئة معايري احملاسبة املاليةFASB 

 وتضم هذه اهليئـة ممـثلني ملعظـم    ،األمريكيةو تطوير معايري احملاسبة يف الواليات املتحدة  إنشاء عن املسؤول اجلهاز مبثابة يعترب
، )للمحاسبة و اجلمعية الوطنية للمحاسبيني األمريكيةمعهد املديرين املاليني، احتاد احملللني املاليني، اجلمعية ( 19باحملاسبة املهتمة اتاجله
، و ذلك بسبب عـدة عوامـل   1973عام "APB "AccountingPrincipaleBoardاحملاسبية  حمل هيئة املبادئ الس هذا حل

  :20أمهها
 ملعاجلات حماسبية بديلة تسمح بتضليل النتائج؛ استمرار التعايش -
 غياب املعاجلات احملاسبية املالئمة ملشكالت حماسبية حديثة مثل التأجري الطويل االجل لألصول الثابتة؛ -
 عجز الطرق احملاسبية يف توضيح البيانات املالية؛ -
 . ئ احملاسبيةفشل هيئة املبادئ احملاسبية يف تطوير اطار عمل فكري للمعايري و املباد -

معايري التطبيق العملي بدال من  إصداراملفاهيمي لنظرية احملاسبة و  اإلطاريف تكوين  املاليةتتمثل املهمة املوكلة هليئة معايري احملاسبة 
  .تكليفها مبهمة حتديد الفروض و املبادئ العلمية كما كان ذلك بالنسبة هليئة املبادئ احملاسبية

  االطار املفاهيمي لنظرية احملاسبةتكوين  :املهمة األوىل
نشاطا علميا و انتاجا متميزا، و قدمت بذلك قاعدة هامة لتطوير  املفاهيميلقد حققت هيئة معايري احملاسبة املالية بالنسبة لالطار 

  :21سبعة بيانات، و هي كما يلي 2000 -1978نظرية احملاسبة، إذ صدر عن اهليئة  بني 
  1البيان رقم )SFAC NO.1(  حيـث عـرض أهـداف    "أهداف التقرير املايل ملنشآت االعمال" بعنوان  1978عام ،

 .احملاسبة و الغرض منها
  2البيان رقم )SFAC NO.2 ( اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية" بعنوان."  
  3البيان رقم)SFAC NO.3(  اهيم القوائم ، حيث عرض مف"القوائم املالية ملنشآت األعمال"بعنوان عناصر  1980عام

 ..املالية و تعاريف البنود اليت تتضمنها
  4البيان رقم)SFAC NO.4 ( و لقد مت سحبه "التقرير املايل يف املنظمات غري اهلادفة للربح أهداف"بعنوان  1980عام ،

 .و إلغاؤه 
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  5البيان رقم )SFAC NO.5 ( حيث حدد "االعمال االعتراف و القياس يف القوائم املالية ملنشآت"بعنوان  1984عام ،
القوائم املالية و قدم بعض االرشادات حول نوعية املعلومات اليت يلـزم أن تتضـمنها    لعناصرمعايري االعتراف و االثبات 
 .القوائم املالية و مىت يتم ذلك

  "Financial Accounting Standards" إصدار معايري احملاسبة املالية: املهمة الثانية
، و تدور هذه املعايري حول مشاكل و موضوعات حماسـبية خمتلفـة، و   1973و ذلك ابتداءا من  FASيري بـ و يرمز هلذه املعا

كمبادئ حماسبية مقبولة عموما السيما و أن جلنة االستثمارات و البورصة قد طلبت من الشركات اخلاضعة هلـا يف   املعايريتعترب هذه 
  .22فى عليه صبغة سلطويةالبورصة االلتزام الكامل بتلك املعايري مما أض

  :23ميكن تصنيف الدراسات اليت تصدر عن هيئة معايري احملاسبة املالية إىل 
 .معايري احملاسبة املالية -
جمموعة من الشروحات  و التفسريات اليت متثل موقف اهليئة من بعض املعايري أو االراء اليت أصدرا هيئة املبادئ احملاسبية و  -

 .بادئ املقبولة عموماذلك لتوضيح تطبيقات امل
  ).تطرقنا إليها سابقا( بيانات حول مفاهيم  احملاسبة املالية  -
 FASBجمموعة عمل تابعة هليئة معايري احملاسبة املالية   EITFو يعترب ):  EITF  )Emerging issue task  forceأراء  -

ابة ملشكلة معينة دون املرور باملراحل عاجلة، فهذه اموعة تضمن صياغة اج) اسئلة( و هي تقدم أجوبة عن مشاكل 
 ).  تتطلب مدة طويلة(املعتادة إلعداد معايري احملاسبة املالية 

-2-2-II موعة االقتصادية األوروبيةا  
، و هذه اموعة هلا كامل القوة امللزمة للدول األعضاء إلتباع توجيهاـا  1957تأسست اموعة األوروبية املشتركة يف عام 

على العكس من جلنة معايري احملاسبة الدولية، فاموعة تعترب أول هيئة عاملية يكون هلا سلطة مؤثرة يف جمال التقارير 24صة باحملاسبةاخلا
باحلسـابات  املالية واإلفصاح، ومن أهم التوجيهات اليت أصدرا اموعة األوروبية واملتعلقةباحملاسبة هي التوجيهة الرابعة واملتعلقـة  

  :إىل تعليمات أخرى وتتمثل يف إضافة25باحلسابات امعةو التوجيهة السابعة املتعلقة  ديةالفر
  660/78/التوجيهة الرابعة رقم  

، يتعامل مع الكشوف املالية للشركات العمومية واخلاصة ماعدا البنوك وشركات 1978الرابع الذي مت تبنيه يف عام  التوجيهإن 
-3، أمـا املـواد   26من مواده أنواع الشركات اليت يغطيها التوجيه ومتطلبات اإلفصاح العامـة  2و  1التأمني، و قد تضمنت املادة 

التغيريات االجرائية والتشـريعية يف القـوانني الوطنيـة     52-51-قواعد التقومي، املواد  39-28شكل الكشوف املالية، املواد 27
 املطلوبة ألغراض تنفيذ التوجيه 

  349/8327/التوجيهة السابعة رقم  
  .، وتنظم شروط إعداد وتقدمي القوائم املالية امعة1983جوان  13صدرت يف  التعليمةإن هذه 

 2002/ 07/ 17الصادر ب2002/1606 التنظيم األورويب رقم   
، قرر الس األورويب بلشبونة على وجوب إعداد اللجنة األوروبية ملخطط عمل للخـدمات املاليـة   2000سنة  منيف مارس 

  :ويتعلق هذا املخطط بعدة نقاط من بينها  2005ة لسن
  القيمة العادلة مبدأتبين  -
  التعليماتتعديل  -
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 .استعمال املعايري الدولية -
 دعم االحتاد األورويب للمجلس معايري احملاسبة الدولية:  
املسـعرة يف البورصـة    وبيةاألورو كجهاز تنفيذي لإلحتاد األورويب نادت املفوضية األوروبية الشركات  2000جوان  13يف

الئحة  إصدارمن خالل  اإلستراتيجية، لقد مت التأكيد على  هذه 200528جانفي  1بتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف آجل ال يتعدى 
استعمال مرجـع جملـس    2005هذا التنظيم يفرض على املؤسسات األوروبية املسعرة ابتداء من سنة  2002جويلية 19بذلك يف 

  . 29احملاسبية الدولية عند إعداد احلسابات امعة معايري
هذه املعايري ال ميكن تطبيقها إال إذا كانت متسقة و متوافقة مع مصاحل الدول املكونة لإلحتاد فإن وجود آلية للموافقة  لكوننظرا 

ره يف تبيان ما إذا يقتصر دو الذي Européen Le Comité De Régulation  (CRCE)أمر ضروري و هو ما أدى إىل إنشاء
معايري احملاسبة الدوليـة  عن جملس  ، فضال عن ذلك و لتقييم املعايري الصادرة 30األوروبيةكانت هذه املعايري تتماشى مع التشريعات 

للمحاسبيني و  األورويبمن طرف االحتاد   Advisory Groupe European Financial Reporting (EFRAG)إنشاءفقد مت 
مبتابعـة   بتقييم حملتوى املعايري، حيث أن هذه اللجنة تقـوم  األوروبيةاملفوضية  ع جملس معايري احملاسبة الدولية و تزويدذلك للتعامل م

  .31إعداد املعايري املعروضة على املفوضية و التدخل لدى جملس معايري احملاسبة الدولية كلما دعت احلاجة لذلك
  . سبة الدولية عنصر أساسي ملساندة هيمنة الس يف عملية التوحيدلس معايري احملا األورويبلقد كان الدعم 

-IIIاهليئات احملاسبية الدولية العامة  
 :سامهت يف تطور الفكر احملاسيب و سنتناول فيما يلي أهم هذه املنظمات) منظمات( هناك عدة هيئات 

-1-IIIمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية(OCDE) 
 التعاون منظمة بظهور توجت الدولية ألعماهلا اجلنسيات املتعددة الشركات تتعلق مبمارسة قوانني لتطوير حدةاملت األمم جهود إن
حيـث   1970املنظمة تم باحملاسبة الدولية يف عـام   هذه،بدأت 196032عام  يف تأسست دولية منظمة االقتصادية، وهي والتنمية

بإصـدار توجيهـات خاصـة     األخريةمات متعددة اجلنسيات و قد قامت هذه جلنة االستثمار الدويل و التنظي 1975شكلت سنة 
ا هـذه التوجيهـات    أتت، و قد كانت املتطلبات األساسية اليت 1979و عدلت يف  1976باملؤسسات املتعددة اجلنسيات سنة 

لوسكسونية جننوع من التأثري على الدول األعن املعلومات املالية، االجتماعية و القطاعية، و قد كان هلذه التوجيهات  باإلفصاحمتعلقة 
 .33باعتبار هذه التوجيهات قريبة من معايري احملاسبة املالية

فنية للمصـطلحات احملاسـبية الـواردة يف     إيضاحاتأسست املنظمة فريق عمل للمعايري احملاسبية دف تقدمي  1978يف سنة 
طوير إطار نظري دويل متوافق عليه كقاعدة لتحسني التوافق احملاسيب الـدويل و  القواعد املالية، و ميكن القول أن املنظمة تعمل على ت

 .34التقارير املالية إعدادمعايري 
-2-IIIاألمم املتحدة)UN(  

وصـاية   حتـت  األخريةيف جنيف، تعمل هذه  الدولية فيما خيص مسألة احملاسبة املتحدة  جلنة متخصصة األمملقد شكلت هيئة 
  مهمتني هلا أوكلت، و قد  (CNUCED)و التجارة للتنمية  املتحدة األمم وكالة

  :35أساسيتني مها
حيث تقوم هذه اهليئة بناءا على طلب من البلدان خاصة الناميـة  : السوق اقتصاد حنو تتحول اليت للدول تقنية تقدمي مساعدة -

ساعدا يف جمال التنظيم و تأسيس املنظمـات املهنيـة أو   إىل اقتصاد السوق بالتدخل مباشرة مل انتقاليةمنها أو البلدان اليت متر مبرحلة 
  .التدريب
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  .حول املشاكل احملاسبية املعاصرة سنويةتنظيم ندوة  -
املتحدة للتنمية و التجارة مؤمتر سنوي لفريق عمل شبه حكومي خلـرباء يف املعـايري احملاسـبية     األممتنظم اللجنة التابعة لوكالة 

 ألعمـال  تشك،  Accounting and Reporting] [ISAR – International Standard of  املاليةالتقارير  إعدادالدولية و 
مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للحكومات اليت جتد يف هذه األعمال قاعدة تقنيةتساعدها علـى اختـاذ    (ISAR) بواسطة اللجنة

  .36ة الدوليةالقرارات يف جمال احملاسبة، أو بالنسبة للباحثني يف جمال احملاسب
تقدمي املساعدة للدول النامية فيما يتعلق باملشاكل احملاسـبية   ما دف إىل بقدر املعايري ال دف إلصدار فالوكالةلإلشارة فقط 

  .(ISAR)بواسطة 
يف إىل حتسني املعلومة احملاسبية للمؤسسات، و قد اهتم بتطبيق معايري احملاسبة الدوليـة   (ISAR)يهدف   :(ISAR)37أهداف 

و املتوسطة لذا فقد قام بدراسة معمقة حول هذا املوضوع و قد خلصت الدراسة إىل أن الـدول   الصغريةالبلدان النامية و املؤسسات 
  .األخريةقانوين للمحاسبة و كذا مهنيني ذو كفاءة عالية، يف حني أن الدول النامية تفتقد هلذه  إطاراملتقدمة متلك 

احلل الذي ينطوي على تطبيق معايري حماسبية مبسطة فيما خيص القيـاس و التسـجيل و   (ISAR)فقد إعتمد  املشكلةحلل هذه 
  .إال أا تكون قائمة على معايري احملاسبة الدولية اإلفصاح

-3-III املتداولة األوراقاملنظمة الدولية هليئة  
[OICV – Organisation International des Commission de Valeurs ] 

دولة، و جند من بـني هـذه    80، تضم هذه املنظمة  اهليئات العمومية املنظمة لألسواق املالية ألكثر من 1983يف  مت إنشاؤها
، إن هذه املنظمة مثل جلنة معـايري  COB(38(و كذا جلنة عمليات البورصة الفرنسية ) SEC(اهليئات جلنة االستثمارات و البورصة 

، تسـعى  أعضائهاهلا قوة تأثري فقط تستمدها من وجود جلنة االستثمارات و البورصة ضمن  إمناو  إجبارة الدولية ليس هلا قوة ياحملاسب
  . 39معايري حتمي املستثمرين إعدادهذه املنظمة لوضع معايري موجهة لتسهيل و تطوير العمليات الدولية املتعلقة باألدوات املالية و 

املاليـة   األسـواق الشرعية أمام  إعطائهاري اليت تصدرها و بالتايل للمعاي )(OICV لقبول  )IASC(يف اية الثمانيات سعت 
ينص على تبينيها للمعايري الصادرة عن جلنة معـايري   )(OICVبعقد اتفاق مع ) IASC(منها، و قد خلصت جهود  األمريكيةخاصة 

معايريها من خالل حذف خمتلف البـدائل الـيت    احملاسبة الدولية بعد مراجعتها مبقابل ذلك تقوم جلنة معايري احملاسبة الدولية بتحسني
على معاجلة فقط شمل تتسمح ا عند معاجلة مشكلة معينة، لذا أعلنت جلنة معايري احملاسبة الدولية بأن املعايري اليت ستقوم بإصدارها س

و مـن هنـا   . يف امللحق إضافيةمعلومات  إدراجو أخرى مسموح ا ، و عند استخدام املعاجلة املسموح ا سيتم ) مرجعية(تفضيلية 
توجيه ) IASC(أعطت  1989نالحظ توجه اللجنة حنو تقليص مرونة املعايري اليت تصدرها؛ هذا و يف نفس الوقت و بالتحديد سنة 

قر إلعطاء صبغة علمية ألعماهلا، فقبل ذلك كانت املعايري تفت) املفاهيمي(جديد ألعماهلا من خالل وضع ما يعرف باإلطار التصوري 
التصوري عبارة عن ملخص لإلطار التصوري الذي أعـده جملـس    اإلطارملبادئ توجيهية واضحة عند بناء مضموا، و قد كان هذا 

و أبعد من ذلك فإن ) OICV(لوسكسوين يليب متطلبات جنمعايري احملاسبة املالية يف بداية الثمانينات، إن هذا التوجه حنو النموذج األ
  .40األمريكيةاملالية  األسواقر هذا التوجه هو استمالة جلنة االستثمارات و البورصة و من اختيا )IASC(هدف 

    

 

التطبيقي لتنظيم املمارسة العملية ملهنة احملاسـبة و الـيت    اإلطار إقليميةتعترب املعايري احملاسبية  املعدة من طرف منظمات دولية و 
لنظرية احملاسبة، ولذلك البد من الربط بني اإلطار الفكري واإلطار التطبيقي  حىت تتحقق  الفكري باإلطارتساهم يف تطوير و االرتقاء 

  .خاصية املالئمة والتوافق فيما بني النظرية واملعايري وفيما بني املعايري وبعضها البعض بغرض التطوير املستمر لنظرية احملاسبة
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  :مايلي ما سبق ميكننا استخالصمن خالل 
احملاسبية اإلقليمية و الدولية تلعب دورا بارزا يف تطور النظرية احملاسبية من خالل التوصيات ،اآلراء والنشـرات   املنظماتأن  -

الصادرة عنها ،فهذه األخرية تشكل دليال من القواعد واإلجراءات املتعلقة باملشاكل العملية املثارة حبيث متكن احملاسبني من حل تلك 
 .ولة عموما يف جمتمعات تعددت مصاحله وتعارضتاملشاكل وفق أسس وقواعد مقب

 احملاسـبية هلا قوة تأثري تسعى من خالهلا لتسهيل و تطوير العمليات  إمناو  إجبارقوة  أيالدولية ليس هلا  ةياحملاسبمنظمات إن  -
  .و منه التطوير املستمر لنظرية احملاسبة الدولية
يف السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحـات يف  املنظمات احملاسبية الدولية أحرزت عملية وضع معايري احملاسبة الدولية من  -

  التقارير املالية إلعدادحتقيق اعتراف واستخدام أكرب للمعايري الدولية 
، الرجوع عنـه  ميكن ميثل اختيار استراتيجياً الاملعدة من طرف املنظمات  احملاسبية الدولية  إن اعتماد املعايري احملاسبية الدولية  -

زيـد مـن   املكذلك للتقدم العلمي على املستوى الدويل ، وحرصاً على اسـتقطاب  ،  ية والنفتاح العامل االقتصاديةنظراً للتحوالت 
  .تثماراتاالس

ة مهنية كبري ومكثف للجن احملاسبة الدولية مرجعا ال غىن عنه يسترشد به املهنيون يف أحناء العامل ألا متثل نتاج معايريأصبحت  -
هليئات احملاسبة املهنية وخرباء على قدر كبري مـن الكفـاءة    متخصصة هي جلنة املعايري احملاسبية الدولية اليت تضم يف صفوفها مندوبني

  املنظمات املهنية يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء املهنية وحتوز تلك املعايري على قبول معظم
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PPrroobblléémmaattiiqquuee::  
 

        La dernière crise financière mondiale a fait naître de nouvelles questions concernant le développement 
de la comptabilité, la transparence et la révélation au niveau des secteurs privés et publics. La première 
étincelle à cette crise était le manque de la transparence, le déficit des normes comptables à traiter et traduire 
les nouveautés des produits financiers en général et structurés en particulier. Certes, ces normes avaient un 
rôle direct et indirect dans l'explosion de la crise et ses conséquences.  D’autre part, cette crise avait le grand 
effet sur les pratiques comptables et les politiques de révélation et de transparence aux gouvernements et au 
secteur public dans de nombreux pays où l'état financier réel de ces pays a été dissimulé et faussement 
déclaré, ce qui a approfondit les troubles et l'instabilité croissante de l'économie mondiale qui a affronté la 
crise de la dette souveraine de la plupart des pays développés, qui limitent l'efficacité des normes comptables 
internationales du secteur public « IPSAS » et ses applications dans le suivi de la crise et de prédire son 
occurrence. 
        Ces événements ont poussé les organisations internationales et les institutions spécialisées à ouvrir le 
débat afin de reconsidérer les normes comptables internationales et les normes internationales de 
l'information financière (IAS / IFRS), dirigée par le Conseil des normes comptables internationales (IASB) et 
les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) dirigé par le Conseil des normes 
comptables internationales pour le secteur public de la International Federation of Accountants. l'objectif de 
ces normes comptables est de répondre aux besoins des différent participants économistes et les pratiquants 
des affaires ainsi que les administrations gouvernementales et des institutions publiques , y compris l'aide à 
obtenir des informations de qualité couvrant les besoins des utilisateurs et la détection précaire des crises . 
        Avec cet élan dans l'élaboration des normes comptables au niveau international, l'Algérie avait connu 
un changement radical dans son système de comptabilité, qui a vu l'adoption d'un système de comptabilité 
financière (SCF) compatible avec les (IAS/IFRS), en plus de l'orientation adoptée pour réformer les 
méthodes adoptées dans le processus de configuration, la gestion et le contrôle du budget de l'État en vue 
d'accroître la transparence et la reddition de comptes, et ce, selon une stratégie à long terme. 
Ces choix que l’Algérie avait suivi dans la tendance mondiale à ces normes visent à une plus grande 
intégration dans l'économie mondiale et une plus grande efficacité de leurs systèmes au niveau micro pour 
les institutions économiques du secteur privé et public et au niveau macro pour les établissement et les 
entreprises publics et leurs services.  
        Sur cette base, la question fondamentale que nous essayons de répondre à travers ce forum, est formulée 
comme suit : 

Comment les normes comptables internationales peuvent-elles  contribuer à 
l'activation de la performance des entreprises économiques et des institutions  

gouvernementaux ?  
 

        De ce point, nous organisons ce forum international pour mettre en évidence l'importance des normes 
comptables internationales dans la vie économique en vue d'améliorer la qualité de l'information financière et 
de réduire la manipulation de l'argent public et l'orientation des politiques économiques de l'État. 
        Nous allons discuter une série d’axes où nous tentons de parler des éléments importants en rapport 
direct avec le sujet. 
        Ce forum est international, il a pour but de donner des dimensions mondiales pour partager les 
expériences et les points de vue. 
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LLeess  aaxxeess  dduu  ccoollllooqquuee::  
 

Axe I: Les fondements théoriques de l’élaboration des normes comptables internationales et 
la sélection des politiques comptables. 

1. Cadre institutionnel pour les normes comptables internationales; 
2. Systèmes comptables et les efforts internationaux de normalisation; 
3. Research Méthodes de recherches pour expliquer le choix de politiques comptables dans l’élaboration des 
normes; 
4. Normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (IAS / IFRS); 
5. Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS); 
6. Normes comptables pour les banques et institutions financières islamiques; 
7. Normes comptables internationales et les effets de la crise financière mondiale. 

Axe II: Le système de comptabilité financière et les exigences de l'application des normes 
comptables internationales. 

1. Cadre conceptuel et juridique du système comptable financier; 
2. Organismes de normalisation comptable en Algérie; 
3. Système de comptabilité financière  et le problème de l'évaluation et de la mesure; 
4. Système de comptabilité financière et l'efficacité de la communication financière; 
5. Système de comptabilité financière et de la performance financière, la gouvernance d'entreprise; 
6. Système de comptabilité financière et de la législation financière et fiscale; 
7. Système de comptabilité financière, la méthodologie d'Audit à la lumière des normes internationales d'audit ISA. 

Axe III: Les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et la performance 
comptables des institutions  publics en Algérie. 

1. Rôle des institutions supérieures (Conseils de la comptabilité et des institutions parlementaires) dans la législation 
financière; 
2. Contrôle de responsabilité, la manière de gestion décentralisée dans les organismes gouvernementaux; 
3. Evaluation et la révélation comptable dans les organismes gouvernementaux; 
4. Indicateurs d'évaluation de performance comptable des organismes gouvernementaux; 
5. système d'information comptable public et son rôle dans l'amélioration de la performance administrative des 
institutions gouvernementales; 
6. Rôle des facteurs économiques et environnementaux dans la construction des normes et les politiques comptables 
dans le secteur public; 
7. Réalité du système comptable public en Algérie et les mécanismes de son développement. 

 Axe IV: L’exposition des expériences de certains pays et institutions dans l'application des 
normes comptables internationales. 

1. Rôle des organismes professionnels et non-professionnels pour assurer la compatibilité des normes comptables 
internationales avec l'environnement algérien; 
2. Expérience des pays développés dans l'application des normes comptables internationales; 
3. Expérience des pays en développement dans l'application des normes comptables internationales; 
4. Système de comptabilité international et les efforts de la conformité comptable au niveau international et régional; 
5. Une étude comparative entre les normes comptables islamiques et les normes comptables internationales; 
6. Exposition des cas pratiques des pratiques comptables de certaines institutions économiques et des organismes 
gouvernementaux locaux; 
7. Évaluation des applications de système de comptabilité financière dans les secteurs de l'économie nationale (les 
banques, les institutions financières, la construction et les travaux publics, les entreprises de tourisme .... etc). 
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LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ccoollllooqquuee::  
 

1. Enrichir le débat sur l'importance des normes comptables internationales dans l'activation de la 
performance du secteur public et privé en Algérie; 

2. Identifier les tendances du système comptable algérien par rapport à l'expérience internationale; 
3. Souligner le rôle des organismes de normalisation comptable en Algérie, ainsi que la contribution de 

l'université et des programmes d'enseignement supérieur à l'avancement de la réforme comptable et 
fournir ce que le marché du travail a besoin, tel que la main-d'oeuvre qualifiée et spécialisée; 

4. Exposer les mécanismes d'application des normes comptables internationales dans l'environnement 
comptable algérienne et étudier les effets résultant 

5. Soutenir la recherche scientifique dans la conception et la rationalisation des politiques économiques 
de l'État; 

6. Démontrer le rôle de la comptabilité et l'ampleur de sa contribution à la réalisation du 
développement durable à travers la transparence dans l'utilisation et la préservation des fonds publics 
et fournir des informations comptables en conformité avec les normes comptable internationales ; 

7. Impliquer les professionnels et acteurs de la législation financière et comptable pour exprimer leurs 
préoccupations et essayer de les formuler sous une forme scientifique et académique en fournissant 
des renseignements et des moyens scientifiques et pratiques pour améliorer la performance des 
institutions économiques et des organismes gouvernementaux. 
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