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 :طبوعةالم مقدمة   

بة ــلمحاساا ــخاللهــن مب تجیــتسرة تمــة مســبیة عملیــلمحاسر ااییــلمعر ایطــوتوع ــضوة ــعملیــر تعتب    
ظـــروف لــن امأي ي ـــفـــرات تغیــن مطـــرأ یا ـــلمــدة أو یدجت أو ظـــروف امالـــمعل أو اكــمشـــن مــر هظا یــلم
ي ـحاجة ملحة فر لمالیة یعتبر ایرلتقاداد اعإفي م النسجاق اتحقیث أن حیو ،دةلسائالمجتمعیة واة ـــلبیئیا
ـف مختلـن عـق ي تنبثـلتاة ـلمالیت اماوفة للمعلدهات نارمقاب لطیتر ألمن اكاإذا خاصة  ،ـرلعصـذا اه
عدة ر أثیــتب بــبســرا ة كثیــمختلفــب یرقــت قوى ــحتــت ي كانــلتوابة ــلمحاسر ااییــمعدم تخـسي تـلتـدان البلا

فإنه خصص محاور هامة يعرض فيه أهم نقاط  دول،لاه ذلمحاسبیة لهت اسارلمماواة ــمظألناى ــعل عوامل
استنادا إلى ما سبق فقط تم نجلوسكسونية. ألالمحاسبية ا التشابه واالختالف بين مختلف األنظمة

مع بعض األنظمة ة الفرونكفونيم المحاسبية ة لدراسة وعرض ثم مقارنة النظتخصيص هذه المطبوع
وذلك من أجل معرفة  لوسكسوني،نجألالدول التي تستند في ذلك للفكر االمحاسبية المتبعة في بعض 

وقوف على نقاط التشابه واالختالف إيجابيات وسلبيات واقع التطبيق لكل دولة على ِحدى، وبغية ال
تهدف إلى التعرف على أهم النظم المحاسبية في العالم وعرض خصائصهما وكذا فانها  الناتجة عن ذلك.

والمتمثلة في النموذج القاري األوروبي والنموذج األنجلوسكسوني، وبالتالي فهم المرجعية المعتمدة في 
 ري والنموذج األنجلوسكسوني.بين النموذج القا النظم المحاسبيةإعداد 
وحتى تأخذ هذه المطبوعة صفة الشمولية؛ يجب أن تبدأ إجراءات المقارنة الخاصة بموضوع البحث     

من مقارنة األنظمة المحاسبية ونصوصها التي يستند إليها في المعالجات واإلجراءات المحاسبية من بلد 
              يها عند مقارنة واقع القياس واإلفصاح المحاسبي.آلخر،  وذلك من أجل توفير قاعدة سليمة يستند عل

، األنظمة المحاسبية المقارنةيقدم هذا المقياس مقاربة تجمع بين األهداف والكفاءات تتعلق بممارسات  إذ
اظهار اوجه الخالف الفكري بين المدارس المحاسبية المختلفة والتي تعد عامال هاما في  الى یهدفحيث 

 ى:تكريس الجهود نحو تحقيق اهداف التوافق المحاسبي علي المستوي الدولي من خالل التركيز عل
محاسبة ال، المحاسبة في الدول االسكندنافية، المحاسبة في المملكة المتحدة ،المحاسبة االنجلوساكسونية

، وأسس المحاسبة االسيوية(، فرنساالدول الفرونكوفنية )المحاسبة في  ،المحاسبة الالتينية، في المانيا
بهدف القاء الضوء علي الخصائص النوعية المميزة لكل منها ، محاسبيالقياس المحاسبي وفق النظام ال

، باإلضافة الى التشريع قارير الماليةفي مجاالت القياس المحاسبي واالفصاح وانعكاساتها العملية علي الت
كل دولة على حدى، وبغية وذلك من أجل معرفة إيجابيات وسلبيات واقع التطبيق لوالتطبيق القانوني لها، 

مقارنة األنظمة المحاسبية ونصوصها الوقوف على نقاط التشابه واالختالف الناتجة عن ذلك، حيث یتم 
ومدى امتثالها لمعایير المحاسبة  المحاسبية من بلد آلخر جراءاتواإلالتي يستند إليها في المعالجات 

المحاسبي، كما يسمح بعد توفير ادراك  ي القياس واالفصاحفوذلك من أجل توفير قاعدة سليمة الدولية، 
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ت المحاسبية الحدیثة )مثل تطبيق اأعاله ألهم التطور  المذكورةمدى مواكبة الدول ل ملم للجانب المنهجي
 ، ....الخ(.العادلةالقيمة 

يعد هذا المقياس عبارة عن استكمال للموضوعات المعالجة في المحاسبة، التدقيق، والمالية راميا إلى و  
...هذا ويتم تكليف الطلبة ،وجبايةات الطلبة وقدرتهم في مستوى الماستر تخصص محاسبة تطوير مهار 

والممارسات العملية  ةء مهاراتهم ومعارفهم التطبيقيبمجموعة من المشاريع واالعمال البحثية الرامية الى اثرا
 لدیهم.
 تناولنا حيثاألربعة  محاورهمقياس في ال هذا سيحتويها التي الجوانب باختصار ذكرنا قد نكون  وعليه

عرض وتقييم مقارن لتجارب بعض البلدان  ثم أول، حوركم عموميات حول النظام المحاسبي: بالطرح
مهنة المحاسبة من حيث: التشريع والتطبيق القانوني، إعداد التقارير المالية، والقياس والتكتالت في تنظيم 

مقارنة الخصائص النوعية للمعلومة المالية اما المحور الثالث فتطرقنا فيه الى  ثاني، حوركم المحاسبي
التوحيد والتوافق المحاسبي على المستوى واخيرا تم التطرق الى ، نظمة المحاسبية في العالمبين مختلف األ

كمحور  .IFRSالى تقارير اإلبالغ المالي  IASالدولي في ظل التحول من معایير المحاسبة الدولية 
 رابع.

المحاسبة على مجموعة من الدروس في  اطلعقد   01ماستر أن يكون الطالب في ال یتطلب هذا 
الطالب من  يستند هذا المقياس إلى المعارف التي نالها حيث المحاسبية أو الجبائية والرقابةوالجباية، 

محاسبة التكاليف أو و  المحاسبة المعمقة االسيم الجبايةو  ،ةالعام المحاسبةخالل دراسته لمختلف فروع 
التي تدخل ضمن متطلبات مراقبة التسيير باإلضافة إلى الدراية الكافية باألحكام  المحاسبة التحليلية

ي حالة غياب توافر المكتسبات القبلية فان ف، ، وكذا األسس والمعایير المحاسبية الدوليةالجبائيةوالقوانين 
 .ف المأمولة من نجاح استيعاب المقياسالتقييم يكون على أساس تحقق األهدا

 يكون المتعلم قادرا على:  مقياسبعد استيعاب هذا ال 
 .األنظمة المحاسبية المختلفةعام لمجمل أن يستخرج الطالب بيان تأسيس إطار  -
 .التوحيد والتوافق المحاسبي على المستوى الدوليأن يستعرض الطالب فعالية  -

جل الفروض المحاسبية ووصف  النظم المحاسبية واهم االسس الضريبية بين الطالب يفرق  أن
 . المتقاربة دوليا

 .تجمع الدول تحت تكتل واحدلنظم المحاسبية التي الخصائص األساسية ل أن یربط الطالب بين -
 .النظم المحاسبية المختلفة، الرئيسة منها وبعض االعتبارات الضريبيةأن يميز الطالب بين  -
االنتهاجات المحاسبية للقياس المحاسبي والتشريع القانوني لشتى النظم  بدقة الطالب یرسم أن -

 .المحاسبية السائدة في العالم
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بين السياسات المحاسبية العالقة االرتباطية ومدى التفاعل يكون الطالب قادرا على تثمين أن  -
المتقاربة وضرورة انتهاج التوحيد والتوافق المحاسبين دوليا وفق صلب معایير المحاسبة الدولية 

 .محاولة تقويم وتشخيص الواقع العمليوتقارير او معایير االبالغ المالي و 
توظيف -الخبرة المكتسبة من المعرفة-المعرفة ائز وهيالمقاربة البيداغوجية على ثالث رك ترتكز     

           منهجية للوصول إلىتحتاج وتعتبر هذه الكفاءات مهمة وأساسية في عملية التعلم و  ، المعرفة
تحقيق على استيعاب المعلومات المقدمة و ، كما ستدعم بتقويمات الختبار قدرة الطالب تحقيقها إلى

كفاءة القدرة على التعرف والتعلم   طالبسيكتسب ال ا المقياسفي هذ-للمعرفة– األهداف المرجوة. بالنسبة
ءة عن . وتكتسب هذه الكفابسيط وشاملوبمنهج جد  النظم المحاسبية المختلفةطبيعة وهيكلة فهم علم و 

رى وأخرين وأسئلة نظرية تّدعم هذه الكفاءة بتماو  مقياسطريق تخزين كل المعلومات والمفاهيم الخاصة بال
الخبرة المكتسبة من  هيالركيزة الثانية و  إلىاستيعاب المعلومات. ثم ینتقل الطالب حول مدى فهم و عملية 
التفرقة بين النظم المحاسبية المختلفة المعلومات حول وكيفية تطبيق هذه المعارف والمفاهيم و  المعرفة

وتثري  مقياسة التي تزيد من استيعاب ال. تّدعم هذه الكفاءة ببعض التمارين المتنوعوضرورة التوحيد بينها
وتتمثل في تطبيق المفاهيم المكتسبة على  توظيف المعرفة كفاءة إلىالمفاهيم المقّدمة. ومن ثم ینتقل 

 .لمعرفة وادراك النظم المحاسبية المختلفةارض الواقع أي في المجاالت المختلفة 
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 العالم.
48 
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المحور الرابع: التوحيد والتوافق المحاسبي على المستوى الدولي في ظل التحول من معايير 
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عموميات حول النظام المحاسبي وأهم  عموميات حول النظام المحاسبي: المحور األول
 المرجعيات والنماذج المحاسبية.

 :نظام المحاسبيلل االطار المفاهيمأوال: 
هو خطة تمثل مجموعة من اإلجراءات والخطوات الخاصة بالجانب التطبيقي للمحاسبة، والتي تساعد  

على إتمام الوظائف الرئيسية للمحاسبة في حصر وتسجيل وتصنيف وتلخيص نتائج العمليات المالية في 
حاسبة، ومن هنا كان البد من وضع شكل قوائم مالية، بشكل يكفل تحقيق األهداف التي تسعى إليها الم

فالنظام المحاسبي يعد بذلك اإلطار العام الذي ، تعريف للنظام المحاسبي، وحتى يسترشد به المحاسب
يحتوي على المبادئ والفروض، التي تحدد المستندات والدفاتر والسجالت وجميع اإلجراءات واألدوات 

لقياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق والتعليمات، التي يجب إتباعها إلحكام عمليات ا
 .ومحاید

هناك أكثر من تعريف للنظام المحاسبي، ويعود ذلك الختالف الزاوية التي  :النظام المحاسبيتعريف  -1
 ینظر منها إلى النظام المحاسبي، 

طريقة للتعبير عن المعلومات المالية الخاصة بأي مؤسسة أو شركة  :ُيعّرف النظام المحاسبي على أنه
تجارية، ويضم النظام المحاسبي جميع المعلومات المالية التي تحدد وضع المؤسسة المالي وتساعد 
المحللين الماليين وأصحاب القرار على اتخاذ القرار الذي يساهم في تحسين الوضع المالي ويقلل من 

ى وقوعها، ويستند النظام المحاسبي على تقارير ووثائق مالية تحد من التالعب، وتوضح الخسارة أو یتفاد
المعلومات المالية ليسهل فهمها والتعامل معها ودراستها في نهاية العام المالي لمعرفة النتيجة التي حققتها 

 ."المؤسسة من ربح أو خسارة
 فيمكن تعريف النظام المحاسبي على أنه:

محاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفاتر، وتحدید "النظام ال -
الت المالية أو الصفقات التي تعقدها ماإلجراءات التي تتبع في جميع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعا

ن تعريفه الوحدة المحاسبية، وطرق تسجيلها، ووسائل الرقابة عليها، وأساليب عرض نتائجها"، كما يمك
"اإلطار العام الذي يحدد كيفية القيام باألعمال المحاسبية، مشتمًال على تحليل وتسجيل  -أيضًا على أنه:

وتبويب وتصنيف العمليات، وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات، والدفاتر التي تسجل بها العمليات، 
يمكن إعطائه يات المالية في المؤسسة"، و وتحدید اإلجراءات المتبعة في جمع المعلومات المتعلقة بالعمل

  تعريف آخر على أنه:
"اإلطار الذي يشمل القواعد والمبادئ واألسس، التي تساعد المؤسسة على إعداد المستندات، وإثباتها في 
الدفاتر والسجالت، واستخراج البيانات و الكشوفات المحاسبية واإلحصائية، وتحقيق الرقابة الداخلية عن 

 ،"موعة من الوسائل واألدوات المستخدمة في هذا النظامطريق مج
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المحاسبية، إال أن كل  ومع أن المبادئ المحاسبية األساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الوحدات 
یتفق وخصائصها، والیوجد نظام محاسبي مالئم  وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية

العوامل تتعلق بتحدید أي نظام محاسبي، مثل طبيعة  المؤسسات، إذ أن هناك مجموعة منلجميع أنواع 
 القانوني وحجم عملياتها، وعند إعداد النظام المحاسبي يجب مراعاة المجموعات نشاط المؤسسة وشكلها

 .التي ستستفيد منه
تبعا الختالف حجم وعلى الرغم من اختالف األنظمة المحاسبية  :خصائص النظام المحاسبي الجيد-2

المؤسسة وطبيعة نشاطها، إال أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى تحكم 
 بأنه نظام جيد وهي:

يجب أن تتوفر المستندات والدفاتر والسجالت المحاسبية القانونية، التي يجب أن یتصف بها النظام  -1
لمالية، والسرعة في تزويد إدارة المؤسسة بالبيانات المالية المحاسبي بتحقيق الدقة في تنفيذ العمليات ا

 والتقارير الالزمة، التي تساعدها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
معرفة موارد المؤسسة المختلفة وبيان ما للمؤسسة من موجودات وأصول بقيمتها الحقيقية وما على  -2

 المؤسسة من التزامات للغير.
ل على تحقيق الموازنة بين اإلیرادات التي تتحقق والمصاريف التي تكبدتها المؤسسة في سبيل تلك العم -3

 اإلیرادات، والعمل على تقليل حجم النفقات، والرقابة على عمليات الصرف.
 توفير وسائل الرقابة والضبط على الحسابات المختلفة في المؤسسة. -4
ة ما يحدث من تغيرات في المستقبل، كما نجد أن مكونات النظام أن یتصف بالمرونة والبساطة لمواجه -5

 المحاسبي تختلف من حيث الحجم ، العدد، غير أنه البد من توفر عناصر النظام المحاسبي الجيد.

يمتلك النظام المحاسبي العدید من الخصائص التي تسهم في إنجاحه ومنها: قابليته للفهم لدى و 
وثوقية. دقة التوقيت. الموائمة بين التكلفة والعائد. الموازنة بين الخصائص المستخدمين. المالئمة. الم

 النوعية. 
 وفيما يأتي معلومات حول أهمية وأهداف النظام المحاسبي:  :أهمية وأهداف النظام المحاسبي-3
تكمن أهمية النظام في تقديم خدمات عدیدة وتسهيل مهام معينة وهي:  :أهمية النظام المحاسبي/ 3-1

 توضيح المبادئ والقواعد المحاسبية وإعداد القوائم المالية.
 جات المستخدمين للقوائم المالية.االستجابة الحتيا 
  .تحسين سير عمل المؤسسة وتقديم المعلومات بطريقة سهلة تساعد على اتخاذ القرار 
 عملية تدقيق الحسابات.  تسهيل 
  .ضمان تطبيق المعایير المحاسبية المعمول بها دولًيا مما یدعم شفافية الحسابات 
  .تحسين تيسير القروض المصروفة من قبل البنوك 
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 .السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق المحاسبة المالية المبسطة 
 بي إلى: یهدف النظام المحاس :أهداف النظام المحاسبي/3-2
o  .تقديم صورة صادقة للنظام من خالل الشفافية في عرض المعلومات المالية 
o .السماح للمؤسسة بمقارنة نفسها زمانًيا ومكانًيا من الناحية المالية على المستوى المحلي والدولي 
o  .تقديم المعلومات الموثوقة للمستثمرين مما يسمح لهم بمراقبة أموالهم ومتابعتها 
o  .السماح للشركات األجنبية بدمج حساباتها وقوائمها المالية 
o خفض األعباء من خالل استخدام الوسائل المعلوماتية في تسجيل البيانات المحاسبية. 

 :مكونات النظام المحاسبيثانيا: 

المحاسبي شأنه في ذلك شأن أي  نظام المعلوماتیتكون : نظام المعلومات المحاسبيمكونات  -1
نظام من عناصر، وأن هذه العناصر تترابط مع بعضها البعض وتعمل معًا لتحقيق الهدف من وجوده، 

 المخرجات. –التشغيل أو المعالجة  –وهي المدخالت 

تتمثل مدخالت النظام المحاسبي  :(مرحلة المدخالت )مجموعة الوثائق المستندية :العنصر األول/ 1-1
األحداث اإلقتصادية، التي يمكن التعبير عنها ماليًا لتصبح أحداثًا مالية، یهتم النظام بتسجيلها  في

وتبويبها والتقرير عنها، حيث تعتبر األحداث المؤثرة في المنظمة هي نتاج تفاعل المنظمة بالبيئة المحيطة 
ادي واإلجتماعي والسياسي بها، وتتمثل البيئة المحيطة بالمنظمة في الوحدات ذات الطابع اإلقتص

باإلضافة إلي الوحدات التشريعية في المجتمع المحيط بالمنظمة، ويقوم النظام المحاسبي بتسجيل 
 وتلخيص وتقرير األحداث الناتجة عن تفاعل المنظمة مع تلك الوحدات.

لمعاملةا لمالية فمن المعروف أن المحاسبة معنية أساسًا بتشغيل المعامالت )العمليات( المالية، وتعرف ا
م قياسه بوحدة حدث إقتصادي یؤثر في أصول وحقوق مالك المشروع، وتعكسه حساباته، ويت" بأنها:

 :ا التعريف ما یليالنقد"، ويبني عليه

أن أكثر المعامالت المالية شيوعًا تلك التي تكون في صورة مبادالت إقتصادية مع أطراف من خارج 
 اإلقتصادية مع أطراف من خارج المشروع ما یلي:من أمثلة المبادالت  المشروع.

o .المبيعات من البضاعة علي الحساب للعمالء  
o .شراء البضاعة علي الحساب من الموردین  
o  .سداد أوراق الدفع 
o .تحصيل أوراق القبض  
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o .تحصيل مبالغ نقدًا أو بشيكات من العمالء  
o .سداد مبالغ نقدًا أو بشيكات للموردین 

 يكون لها أطراف من خارج المشروع،الية يمكن أن تشمل أيضًا علي أحداث داخلية ال أن المعامالت الم
  أو بمعني آخر يكون المشروع نفسه طرفي المعاملة، ومثال ذلك ما یلي:

o .تسوية إهالك األصول الثابتة  
o .سداد أجور ومرتبات العمل والموظفين  
o .صرف مواد خام من المخازن للمصانع 
o بين األقسام.نتقال المخزون إ 

هذا ويمكن القول بأن المعامالت المالية عبارة عن أحداث شائعة ومتكررة خاصة بالمشروع، وربما تحدث 
بأنتظام، وعلي سبيل المثال في المشروع التجاري مثل "محالت عمر أفندي" والتي تتم فيها آالف 

المحاسبة أساسًا علي وجود وتعتمد ، المعامالت من المبيعات والمشتريات والمتحصالت والمدفوعات
مستندات مؤيدة للعمليات واألحداث والمبادالت التي تتم بالمنشأة، حيث تعد المستندات وثائق يستفاد منها 
كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية مثل الشيكات والفواتير واإليصاالت، وتعتبر المستندات ذات 

ات قضائية بين المنشأة والغير، وهي أساس القيد في الدفاتر أهمية ألنها دليل إثبات في حالة نشوء منازع
  المحاسبية كما یتم استخدامها في إثناء عملية مراجعة الحسابات.

وهي تعتبر بداية مرحلة النظام المحاسبي، والمستندات هي وثائق تحمل قرائن العمليات المالية واألحداث 
ومية، وهذه الوثائق لها أهمية خاصة، ألنها مصدر إدخال وتفاصيلها التي یتم قيدها في دفتر القيود الي

البيانات على النظام المحاسبي، والدليل الموضوعي على حدوث العمليات، ويمكن تعريفها علي أنها: 
"كشوف أو قوائم مكتوبة تنشأ عندما تقوم المنشأة بعمليات القبض والصرف، وتستخدم لتعزيز العملية 

 في الدفاتر، ويتم تنظيمه من واقع مجموعة األوراق الثبوتية"، المحاسبية، وإثبات صحتها

وتشمل المستندات المؤيدة أو ، ويعد المستند من أصل وصورة أو عدة صور حسب احتياجات المنشأة 
المثبته للعمليات علي البيانات المتعلقة بالعمليات التبادلية، التي تجريها المنشأة مع غيرها من المنشآت، 

فقات تجارية، أو معامالت مالية بين المشروعات المختلفة، كما تشمل هذه المستندات علي في صورة ص
ولها عدة أنواع  البيانات المتعلقة بالعمليات التي تتم بين اإلدارات واألقسام التي یتكون منها المشروع،

 كالتالي: 
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 ستندات الصرف مستندات تحرر بمعرفة المشروع، وتوجه داخله، مثل كشوف صرف المرتبات وم
  من الخزينة ... إلخ.

 إلخ.اتورة البيع، إيصاالت السداد ..مستندات تنشأ أو تحرر بمعرفة المشروع، وتوجه خارجه مثل ف 
  ،مستندات تنشأ أو تحرر خارج المشروع بمعرفه الغير، وتوجه داخل المشروع، مثلفاتورة الشراء

 قل... إلخ.ومستندات المصروفات كاإليجار والنور والمياه والن
يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الوثائق والمستندات التي تكرس من خاللها المؤسسة     

 العمل المحاسبي كما یلي:

وهي تلك الوثائق أو المستندات التي تخول قانونيًا للمحاسب إجراء التسجيل  وثائق االستدالل: -1
عليها المحاسب في ممارسة العمل المحاسبي، وتعكس المحاسبي، فهي بالتالي مستندات قانونية یرتكز 

انتقال القيم والتدفقات بين المتعاملين االقتصادیين، سواء في عالقة كل متعامل بنفسه أو في عالقته مع 
بقية المتعاملين على امتداد الدورة المالية الواحدة، وتتجلى هذه الوثائق والمستندات في كل األوراق الثبوتية 

 من خاللها حركية التدفقات المتوجة لنشاط المؤسسة مثل: التي تحصر

o .الفواتير التي تعكس انتقال ملكية األشياء المتداولة فيما بين المتعاملين االقتصادیين 
o .الشيكات والكمبياالت والسندات اإلذنية وأوامر التحويل المكرسة آلليات دفع وقبض األموال 
o  ون المتوجه لحركية المخزون.أذونات الدخول والخروج من وإلى المخز 
o .فواتير االستحقاق واإلشعارات المختلفة المجسدة لعالقة المؤسسة بزبائنها وموردیها 

إن الوثائق السالفة الذكر وغيرها مما لم یذكر تتمثل في الواقع مستنداترسمية وعوامل مساعدة على 
اظ بها كأدوات إثبات لمدة ال تقل عن ممارسة العمل المحاسبي، لذلك فقد ألزم المشرعالمؤسساتي االحتف

 سنوات قصداستخدامها واالحتكام إليها في كل مراقبة أو مراجعة أو حتى منازعة. 10
وهي تلك الوثائق والمستندات يكرس من خاللها العمل المحاسبي وثائق المعالجة المحاسبية:  -2

به المؤسسة على امتداد  لينعكس في شكل قيود وأرصدة حسابات عن محتوى النشاط الذي تضطلع
 الدورة المالية الواحدة وكذلك محصلة نتائج في نهاية تلك الدورة المالية.

وتتولي إجراءات  (:مرحلة معالجة )مجموعة الدفاتر والسجالت المحاسبية: العنصر الثاني/ 1-2
تشغيل النظام المحاسبي تسجيل تلك األحداث اإلقتصادية بوصفها أحداث وعمليات مالية في شكل قيود 
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لليومية في دفتر القيود اليومية، ثم تبويب تلك األحداث في صورة حسابات، وذلك بترحيل قيود اليومية 
  إلى دفتر األستاذ، ثم تلخيصها في شكل ميزان المرجعة.

ا سبق یتجمع بالسجالت والدفاتر المحاسبية،وهي تمثاللمجموعة الدفترية، وهي تختلف من منشأه وكل م
إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها وحجمهاوأهدافها، لذلك يجب العمل على تصميم وتنظيم الدفاتر 

وبشكل  ه،واستخدامها في المنشأة،وإحكام الرابطة بينها بالطريقة التى تكفل حسن أداء العمل وسرعه إنجاز 
 عام فإن الطريقة المحاسبية المتبعة، وهي التي تحدد طبيعة الدفاتروالسجالت المستخدمة وعددها ونوعها.

لية، فهناك نوعين من حيث تستخدم المحاسبة مجموعة من السجالت والدفاتر المحاسبة لقيد العمليات الما
  :الدفاتر هما

مجموعة الدفاتر التي ینص عليها القانون، وتلتزم الشركة وهي  القانونية اإللزامية: مجموعة الدفاتر -1
 بإمساكها، وهي نوعين هما:

 ويطلق عليه دفتر القيد األولي. دفتر اليومية:أ/

 دفتر الجرد. ب/

جري العرف المحاسبي علي استخدام مجموعة أخري من الدفاتر المساعدة، مجموعة الدفاتر العرفية:  -2
 وهي تختلف من مشروع آلخر، وهي:

 الدفاتر المساعدة في حالة أتباع الطريقة المركزية.أ/

 الدفاتر التي تتطلبها طبيعة وأهداف المنشأة.ب/

 ويطلق عليه دفتر القيد النهائي. -دفتر األستاذ:ج/

تتمثل مخرجات هذا النظام في  (:مرحلة المخرجات )المعلومات المحاسبية: العنصر الثالث 1-3
والمالية، إذ ال يكفي أن يقوم المحاسب بوظيفة القياس فقط، فتلك مهمة ماسك التقارير المحاسبية 

الدفاتر أصًال، وأنما عليه أن يقوم بتحليل النتائج وعرضها بحيث يفيد منها مستخدميها، وذلك من 
خالل التقارير التي یتم تقديمها، فالنظام المحاسبي ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لغاية هي 

 األطراف التي تلزمها البيانات والمعلومات.خدمة 
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ويعتبر الترابط بين المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية والتقارير والمعلومات المحاسبية من أهم 
العتبارات التي یتعين مراعتها عند تصميم األنظمة االمحاسبية، إذ ترتبط المستندات بسجالت ودفاتر 

دات( مصدرًا للتسجيل في المجموعة الدفترية، وأساس هذا الترابط مشتق من اليومية بإعتبارها )أي المستن
المبادىء العلمية لنظرية المحاسبة، فكل بيان یتم أثباته في الدفاتر یتعين أن يكون مستندًا إلي دليل 

مالية موضوعي قابل للتحقيق والمراجعة، كما أن دفاتر األستاذ ترتبط بدفاتر اليومية، نظرًا ألن القيم ال
التي تشتمل عليها الحسابات ما هي إال تبويب للقيم المالية التي سبق أثباتها بدفاتر اليومية، وترتبط 
القوائم المالية بدفاتر األستاذ ألشتمالها علي اإلجماليات التي تعبر عن النتائج النهائية للحسابات، بحيث 

 .عمالیبرز بعضها عناصر المركز المالي، والبعض اآلخر نتائج األ
 وفيما يأتي أبرز أركان أو عناصر النظام المحاسبي:  :النظام المحاسبيومقومات أركان -2
 التعاريف ومجال التطبيق. .1
 اإلطار المفاهيمي "التصوري".  .2
 تنظيم المحاسبة.  .3
 الكشوف المالية.  .4
 .الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة .5
يخضع للنظام المحاسبي أي مؤسسة خاضعة ألحكام القانون  :لجهات الملتزمة بالنظام المحاسبيا-3

 التجاري أو األشخاص المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية بأشكالها. 
یتضمن النظام المحاسبي العدید من األسس التي يقوم عليها من أجل  أسس النظام المحاسبي:-4

 استمرار المؤسسة وضمان نجاحها، ومن ضمن هذه األسس ما یلي: 
  ،وجود دورة محاسبية تقوم بها المؤسسة وغالًبا ماتكون مدتها سنة لوضع المبادىء األساسية للعمل

 والتي من الضروري أن تكون دورة مستقلة وتمتلك كياًنا خاًصا بالمؤسسة. 
  .وجود الوحدة االقتصادية واستقاللية المؤسسة عن مالكها 
 تي تتعامل بها المؤسسة والتي تتبع الدولة غالًبا. وجود الوحدة النقدية التي تحدد نوع العملة ال 
  وضع المعلومات ذات األهمية فقط في القوائم المالية، واتباع مبدأ الحيطة والحذر بعدم المبالغة في

 توقع النتائج. 
 النظام المحاسبي:حسابات ومفردات مكونات  -5
هي الموارد التي يستغلها النظام في تقديم المنافع االقتصادية المستقبلية، والتي یتم من  :األصول/ 5-1

خاللها التيسير والقدرة على تحقيق األهداف المالية للنظام، وتدرج األصول في الميزانية، وهي على 
كن تحويلها إلى نوعين؛ جارية وغير جارية، وفيما يأتي تفصيل لكل منها: األصول الجارية: فهي التي يم
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سيولة نقدية خالل عام واحد. األصول غير الجارية: فهي األصول الثابتة والموجودة بصورة دائمة لخدمة 
 النظام مثل األموال العينية الثابتة أو المعنوية. 

تشمل الخصوم االلتزامات الحالية على النظام والتي طرأت نتيجة نقصان في الموارد  :الخصوم/ 5-2
ة الماضية، ويتم الوفاء بالخصوم من اإلیرادات المتوقعة للنظام، وتنقسم الخصوم إلى نوعين؛ االقتصادي

جارية وغير جارية، وتعبر الخصوم الجارية عن االلتزامات المترتبة على النظام والتي يجب سدادها خالل 
 فترة ال تتجاوز اثني عشر شهًرا، وعدا عن ذلك فإن الخصوم تعد غير جارية. 

تتمثل نواتج السنة المالية أو اإلیرادات من خالل تحقيق المنافع المالية نتيجة  :النواتج )اإليرادات(/ 5-3
نشاط النظام المالي في الشركة أو المؤسسة، ويمكن أن تكون النواتج إما بزيادة في األصول أو بنقصان 

المؤسسة خالل دورته السنوية. في الخصوم، وهذا تعبير عن المنافع االقتصادية التي حققتها الشركة أو 
تعبر األعباء عن عملية عكسية للنواتج، وهي تمثل الخلل الحاصل في الشركة أو  ء:األعبا /5-4

المؤسسة ونقصان في المنافع االقتصادية التي ُيعبر عنها إما بزيادة في الخصوم أو بنقصان في 
األصول، وتشتمل األعباء على مخصصات االهتالكات؛ وهي تكلفة اإلنتاج، أو االحتياطات والخسائر 

 ت في القيم المالية للشركة.التي حصل
ُتحسب النتيجة الصافية في نهاية السنة المالية للتعبير عن حالة المؤسسة  :النتيجة الصافية/ 5-5

وتحدید حالتها االقتصادية الناتجة بالربح أو الخسارة، وُتحسب النتيجة الصافية بإيجاد الفرق بين النواتج 
وجود فائض في النواتج مقارنة باألعباء، أما الخسارة فتحدث عند واألعباء، وتكون النتيجة ربًحا في حالة 

 .زيادة األعباء مقارنة بالنواتج
 وفيما يأتي أبرز العوامل: نظام المحاسبي:العوامل المؤثرة على ال -6
هي مجموعة من القوى الخارجية التي تؤثر على عمل المؤسسة، وتمتاز بالحركة والتغير  البيئة:/1 

المستمر، ويرتبط نجاح المؤسسات بشكل عام بمدى تكيفها مع البيئات بما يخدم أهدافها، وتشتمل على 
وجية. البيئة عناصر عدیدة هي: البيئة االقتصادية. البيئة السياسية والقانونية. البيئة العلمية والتكنول

 االجتماعية. 
تعرف القوائم المالية على أنها المصدر الرئيسي للمعلومات المالية للجهات  مستعملو القوائم المالية:/2

الخارجية التي تهتم بأعمال المؤسسة بحيث تظهر القوائم المالية المركز المالي للمؤسسة في وقت 
لتحليل إعدادها، كما أنها نوع من أنواع التقارير المحاسبية، أما عن التقارير المالية فهي المادة األساسية ل

المالي ومصدر مهم یلجأ له المحلل المالي ومتخذو القرار في اإلطار العام الذي يضم المعلومات المالية 
راجع الحسابات، التي ال يمكن اإلفصاح عنها في القوائم، وتحتوي على تقارير مجلس اإلدارة وم

 .وتفصيالت القوائم
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، نكوفونية(و ج األوروبي القاري)الفر النموذثالثا: أهم المرجعيات والنماذج المحاسبية: 
 .النموذج األنجلوسكسونيو 
تسميته بنموذج التوحيد األوروبي القاري ال يعني إتباع كل  النموذج األوروبي القاري)الفرانكوفونية(: /1

الدول األوروبية له، كما ال يحصر مجال تطبيقه في أوروبا فقط، بل یتعدى ذلك إلى بعض الدول األخرى 
على غرار الجزائر، وتكون الدولة هي الفاعل الرئيسي في عملية التوحيد المحاسبي وإعداد المعایير 

ل على سن القوانين ومخططات محاسبية خاصة ما تعلق بالمصطلحات، قواعد المحاسبية حيث تعم
التسجيل المحاسبي والتقييم، إعداد وعرض القوائم المالية وتبقى المنظمات المهنية المحاسبية تلعب دورا 

 ثانويا استشاري. إذا هو نموذج يخضع للحكومات والنصوص القانونية.

مة المحاسبية ال تخدم متخذي القرارات بالدرجة األولى، بل هي كما یتميز هذا النموذج بأن المعلو 
مصممة لتلبية احتياجات ومتطلبات الحكومة، كما أن القانون الضريبي له تأثير واسع على الممارسات 
المحاسبية، فالمصاريف محاسبيا تطرح تبعا للنظام الضريبي، أي أنها تسجل وفقا للحسابات التي يقرها 

 ي، حتى وإن كان یؤثر على الحقيقة االقتصادية للمصروف.القانون الضريب

يعتمد النظام المحاسبي في هذا النموذج على عدد من القواعد المحاسبية الصارمة، التي يغلب 
المظهر القانوني على المظهر االقتصادي، من خالل وجود قانون محاسبي یتميز بالتفصيل لدرجة عدم 

المهنية، حيث تحدد مجموعة من إجراءات التسجيل والعرض العادل  ترك أي فرصة للتقدیرات واألحكام
 الموحدة والصارمة، ولعل من أهم الدول المطبقة لهذا النموذج هي دولة فرنسا.

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أهم دولة مطبقة لهذا النظام، ويخضع  النموذج األنجلوسكسوني:/ 2
قتصادي واألسواق المالية، بسبب الدور الكبير الذي یلعبه القطاع النموذج األنجلوسكسوني للواقع اال

تثمارية الخاص ممثال في الهيئات المهنية في توفير المعلومة المحاسبية والمالية لمتخذي القرارات االس
 التمويلية.و 

  وتتمثل األوجه األساسية لهذا النموذج  في النقاط التالية:

 كسوني على مفهوم الصورة العادلة الذي يعني ضرورة یركز القانون المحاسبي األنجلوس
وجود مطابقة أو اتفاق بين األرقام واألوصاف المحاسبية من ناحية، والموارد واألحداث التي أنتج هذه 
األرقام واألوصاف لعرضها من ناحية أخرى، وعلى مبدأ تغليب الحقيقة االقتصادية على الجانب القانوني 

ت المؤسسة يجب أن تترجم محاسبيا وفقا لجوهرها ووفقا للحقيقة المالية خارج الذي يفترض بأن  معامال
 شكلها القانوني.
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        یتوقف النظام المحاسبي األنجلوسكسوني على اإلطار المفاهيمي الذي يمثل أي هيكل
نظري مرجعي ونظاما متكامال من األهداف واألسس المترابطة يصلح كدعم ومرشد لتطوير 
معایير محاسبية منسقة، وتساعد على وصف طبيعة ووظيفة ومحددات المحاسبة المالية والقوائم 

 المالية.
 ما توجد في الدول األنجلوسكسونية مدونة حسابات، كما ال یوجد نموذج لعرض القوائم  نادرا

المالية، بل يجب أن تشمل القوائم المالية على معلومات دنا من أجل إعطاء صورة حقيقية وعادلة 
 عن نتائج نشاط المؤسسة. 

لمحاسبية، وكذا تطويرها كما یتميز هذا النموذج بأن عملية وضع المبادئ والمعایير واإلجراءات ا
يضطلع بها خبراء المحاسبة المهنيين والمنظمات المهنية المختصة، بشكل مستقل عن توجيهات وتدخل 
القوانين والحكومة، باإلضافة إلى أنه ال یوجد تأثير للضرائب على المحاسبة، حيث تحسب النتيجة 

 الخاضعة للضريبة بشكل مستقل عن النتيجة المحاسبية. 

ين أهم أشكال أو أوجه االختالف بين النظامين االنجلوسكسوني بمن : كال االختالف المحاسبيأش/ 3
 والفرانكوفوني نجد:

ترتبط سياسة اإلخبار ارتباطا وثيقا بطبيعة التمويل ومصادره وبما أن شكل التمويل  سياسة اإلخبار: .1
الغالب على معظم دول النموذج الفرانكوفوني يأتي من البنوك مقارنة باألهمية النسبية للسوق المالي، فإن 

ابة على احتياجات سياسة اإلخبار سيكتنفها الغموض نظرا للسرية التامة في إتمام األعمال، لذلك فإن اإلج
فئة الممولين من المعلومات ستطغى على حساب باقي الفئات، وعلى العكس من ذلك فإن دول النموذج 
األنجلوسكسوني ترى في الشفافية حماية لكل األطراف المستعملة للمعلومة المحاسبية وعامال لتطوير 

رانكوفوني تساعد على تتبع ذمة المؤسسة األسواق المالية، لذلك فإن المعلومة المحاسبية حسب النموذج الف
والوقوف على قدرتها على التسدید بينما المعلومة حسب النموذج األنجلوسكسوني فإنها تخدم عملية اتخاذ 

 القرارات االستثمارية
خاصة ما تعلق بمفهوم النتيجة، فإن المحاسبة حسب النموذج الفرانكوفوني تهدف القياس المحاسبي:  .2

ة النشاط وتصوير الوضعية المالية الصحيحة وذمة المؤسسة، بينما تهدف المحاسبة إلى تحدید نتيج
 .حسب النموذج األنجلوسكسوني إلى اإلخبار عن أداء المؤسسة المعبر عنه بالنتيجة ومكوناتها

یتوقف قياس النتيجة على درجة االرتباط بين المحاسبة والجباية، فالبنسبة لذول  قياس النتيجة: .3
لفرانكوفوني هناك تأثير كبير للجباية على قياس النتيجة عمال بمبدأ الحذر والذي يقضي بتسجيل النموذج ا

عناصر ذمة المؤسسة حسب قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل وتساهم هذه العملية ليس فقط في حماية 
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مؤونات، بينما دول الدائنين بل كذلك التأثير على النتيجة الخاضعة للضريبة بسبب تغير االهتالكات وال
النموذج األنجلوسكسوني فإن تحدید النتيجة الجبائية يعد أمرا في غاية األهمية وال یترك لمحاسبي 

 المؤسسة تقدیره بل ینتج عن تطبيق قواعد مستقلة عن تلك التي یتم تطبيقها في المحاسبة.
وذج الفرانكوفوني مسار في الوقت الذي تعرف فيه دول النم مسار وطبيعة عمل التوحيد المحاسبي: .4

توحيد ثقيل أهم یتميز به هو اضطالع الدولة بدور رئيسي و استناده لجملة من القواعد القانونية 
والتشريعية والتنظيمية تراها هذه الدول على نتاج إلجماع وطني انطالقا من المساهمات التي تقدمها 

، فإن دول النموذج األنجلوسكسوني لدیها مسار األطراف المعنية بالتوحيد المحاسبي والممارسة المحاسبية
توحيد أمه ما یتميز به هو اضطالع أصحاب المهنة المحاسبية والمراجعة فيه بدور رئيسي ومطلق كما 
أن أهم ما يميز عملية التوحيد في دول النموذج الفرانكوفوني استنادها لمخطط محاسبي يعتمد على مقاربة 

نيين من إيجاد حلول مناسبة الحتياجات وحجم المؤسسة على اعتبار أن تنظيمية تحول دون تمكين المه
قواعد المخطط المحاسبي ملزمة لكل شخص طبيعي أو معنوي، عكس المعایير التي یتم إعدادها في دول 
النموذج األنجلوسكسوني استنادا إلطار تصوري وترافقها طرق تطبيقها بشكل مفصل، علما أن المعایير 

 مة فقط بالنسبة للشركات المسعرة في البورصة فقط.المحاسبية ملز 

من خالل هذا العرض للنموذج القاري والنموذج األنجلوسكسوني، يمكن عرض أهم االختالفات بين 
 النموذجين في الجدول التالي:
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 أهم االختالفات بين النموذج القاري والنموذج األنجلوسكسوني :01 الجدول رقم        

 النظام المحاسبي األنجلوسكسوني النظام المحاسبي القاري  البيان
بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، اليونان،  أمثلة عن الدول المطبقة للنظام

 البرتغال، إيطاليا....
الو.م.أ، المملكة المتحدة، 

 أستراليا، ایرلندا....
 األسواق المالية البنوك مصادر التمويل

 االتجاه نحو القطاع الخاص االتجاه الحكومي الثقافة 
سيطرة القانون المدون حيث  النظام القانوني

تتضمن القوانين جميع التفاصيل 
 المحاسبية

سيطرة القضاء وتقوم المنظمات 
الخاصة بمهمة إعداد القواعد 

 المحاسبية
عالقة وثيقة بين المحاسبة  النظام الضريبي

 والضرائب
 استقالل المحاسبة عن الضريبة

المستخدمون الرئيسيون للمعلومة 
 المالية

الدائنون، السلطات الضريبية، 
 المستثمرون.

 المستثمرون بصفة أساسية.

 عدالة العرض والموثوقية تسيطر عليها الحيطة والحذر المبادئ المحاسبية
 إعالن واسع إعالن محدود مجال عرض المعلومات المالية

عدد معتبر من بدائل القياس  نتائج المادة المحاسبية
 والتقييم

عدد محدود من بدائل القياس 
 والتقييم

 سيطرة مبدأ الحيطة والحذر. حساب األرباح
 محدودية في توزيع األرباح.

 تكوين احتياطات غير ظاهرة.

 سيطرة مبدأ استقاللية الدورات.
 ال حدود لتوزيع األرباح.

 ال توجد احتياطات غير ظاهرة.
تأثير متبادل بين المحاسبة  العالقة بين المحاسبة والضرائب

 والضرائب
 استقاللية المحاسبة عن الضرائب

صالح الدین بولعراس، التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية وأثرها في تحسين  المصدر:
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  محاسبة، مالية وتدقيق،جودة المعلومة المحاسبية، أطروحة دكتوراه، تخصص: 

 .2015/2016التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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المحور الثاني: عرض وتقييم مقارن لتجارب بعض البلدان والتكتالت في تنظيم مهنة المحاسبة 
 المالية، والقياس المحاسبي. من حيث: التشريع والتطبيق القانوني، إعداد التقارير

 
تنظيمها للمحاسبة من حيث قواعد في هذا المحور سنحاول عرض تجربة بعض الدول األجنبية في   
  القياس المحاسبي.حاسبة، إعداد التقارير المالية و تطبيقات المو 

مع مقارنة مرجعية بين النظام  إطار القياس المحاسبي لمعايير المحاسبة المصرية أوال:
 .المحاسبي المصري والنظام المحاسبي الجزائري 

نظر للتطورات الحاصلة على االقتصاد المصري في بداية تسعينيات القرن الماضي، بسبب االنفتاح 
االقتصادي وزيادة حجم االستثمارات األجنبية وتعدد وتنوع الشركات الناشطة في مصر من شركات 

شركات، أدى صغيرة إلى كبيرة إلى عمالقة )المجموعات(، باإلضافة إلى تعدد خطوط واتساع نقاط البيع لل
المتعلق بالبيانات التي يجب أن  1992عام  95بالحكومة المصرية إلى إصدار قانون رأس المال رقم 

تظهرها الشركات الناشطة داخل حدود الدولة المصرية في الوثائق والمالحق القانونية، من أجل تحقيق 
الذي  األولبمثابة الباب  ذات المصلحة، حيث كان هذا القانون  ألطرافشفاف ومناسب  إفصاح محاسبي

 إلى المعایير المحاسبية الدولية داخل جمهورية مصر العربية. االستناد ِقر ضرورةي
الذي نص على  478والتجارة الداخلية المصرية القرار رقم  االقتصادأصدرت وزارة  1997في عام 

السلوك المهني، وتعتبر هذه آداب و ضرورة تكوين اللجنة الدائمة للمعایير المحاسبية والمراجعة وقواعد 
ومع  ياالقتصادمع الواقع  تتالءموه إلى ضرورة إصدار معایير محاسبية مصرية أول من ن األخيرة

إلى المعایير المحاسبية الدولية ودون أن  باالستنادالقوانين والقرارات التي تلتزم بتطبيقها الشركات المصرية 
شيء. وعليه أقرت الحكومة المصرية بضرورة إعداد معایير  يمس أو ینقص ذلك من سيادة الدولة في

إلى المعایير على ُخبراِئها ومنِظِريها واستناًدا  باالعتمادالمصري  االقتصادمع واقع  تتالءم محاسبية
تم إصدار القرار الوزاري لجمهورية مصر العربية الذي حمل رقم  األساسوعلى هذا  المحاسبية الدولية،

الذي أدى إلى التزام قانوني يفرض  األمرالمتعلق "بالمعایير المحاسبية المصرية"،  1997عام  503
المحاسبية التي تقوم بها الشركات المصرية  اإلجراءاتإلى المعایير المحاسبية المصرية في كل  االستناد

تكون المعایير  التي ُتكِون مجموعة فيما بينها. حتى باألسهم خاصة شركات المساهمة والتوصية
تم  2002دورية عليها، ففي  تعديالتبد من إجراء الكان  المصرية ذات فعالية وفائدة كبيرةالمحاسبية 

، 1997الذي نص على تجدید المعایير المحاسبية المصرية التي صدرت في  345إصدار القرار الوزاري 
 في عدة نقاط مهمة تمثلت فيما یلي:

 "؛اكاتهواستهالالثابتة  األصول" 10صري رقم تعدیل المعيار المحاسبي الم -
 غير الملموسة"؛ األصول"المحاسبية على  23إصدار المعيار المحاسبي المصري رقم  -
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 "تكاليف البحوث والتطوير" 6إلغاء المعيار المحاسبي رقم  -
 التصوري للمعايير المحاسبية المصرية:  اإلطار -1

 االستثمارعن وزير  110صدرت المعایير المحاسبية المصرية في صيغتها الجدیدة بموجب القرار رقم 
الصادر عن  243، والذي ألغى بموجبه القرار رقم 2015 جويلية 9 تاريخالمصري "أشرف سليمان" في 

معيار محاسبي  35المتضمن لـ:  2006المصري السابق "محمود محي الدین" سنة  االستثماروزير 
معيار محاسبي مصري صدرت بموجب القرار  23جاء ليلغي  2006إلى أن قرار  اإلشارةمع  مصري،

بلغ عدد المعایير المحاسبية  ،2002الصادر سنة  345والقرار رقم  1997الصادر سنة  503رقم 
معيار محاسبي  38الجدید  واإلصدارات جاتامدواال اإللغاءاتقرار بعد مختلف  خرآلالمصرية وفًقا 

إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، حيث استند في إصدارها على المعایير  باإلضافةمصري 
المحاسبية الدولية، كما تم إدراج مجموعة جدیدة من المعایير المحاسبية المتعلقة بنشاطات الشركات 

المعایير المحاسبية بني كل كل شركة مصرية مهما كان نوعها ت الصغيرة والمتوسطة، ويجب على
  ،2016المصرية دون استثناء بداية جانفي 

بتعدیل بعض  2019لسنة  69القرار رقم االستثمار والتعاون الدولي المصري،  ارةأصدرت وز ارة؛ لالش
هذه التعديالت  جاءت .أحكام معایير المحاسبة المصرية والمعایير المصرية للمراجعة والفحص المحدود

والمعدل  2006لسنة  243القرار الوزاري رقم لتتواكب مع المعایير الدولية، حيث إنه منذ صدور 
بشأن إصدار معایير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية  2015لسنة  110القرار الوزاري رقم بموجب 

باعتماد معایير المحاسبة  2020لسنة  732قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم و    .تعديالت بشأنها
 .معيارا محاسبيا مصريا 49والتي بلغ عددها  المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد

 كالتالي:  110ووفقا للشروط الموضحة في القرار رقم 
 حتى تكون القوائم المالية معدة وفق المعایير المحاسبية المصرية، يجب على القوائم المالية -

 خاللإلى كل ُنصوص المعایير المصرية ُدون استثناء، كما يمكنهم التوسع في ذلك من  االستناد
التي لم تتطرق لها  والحاالتنصوص المعایير المحاسبية الدولية خاصة في المعالجات  تطبيق

 المعایير المحاسبية المصرية، إلى غاية صدور معایير محاسبية مصرية تعالج ذلك؛
 واإلفصاحوالعرض  اإلعدادالقانوني بضرورة تطبيق المعایير المحاسبية المصرية عند  االلتزاميقع  -

  ؛(المصالح المحاسبية وباألخصإدارة الشركة )القوائم المالية على عاتق ُمعدیها  عن
إلى  االستنادالشركة أن تِعد قوائم مالية إضافية داخلية غير ملزمة بها قانونا دون  إلدارةيمكن  -

تحوي هذه القوائم البيانات والمعلومات المساعدة في عملية المحاسبية المصرية في ذلك،  المعایير
ذات المصلحة دون تزييف الحقائق المتعلقة بواقع  األطرافبغية ترشيد قرارات  التحليل والتقييم

 نشاطات الشركة؛
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لمعيار من أجل تسهيل وتنظيم تطبيق نصوص المعایير المحاسبية المصرية، تم تحرير نص ا -
بالخط السميك المائل، وشرح نص المعيار تم تحريره بالخط العادي، حيث تلتزم الشركة بنص 

توضيحية لكل  مالحق دراجإل باإلضافةالمعيار والشرح المتعلق به في كل المعالجات المحاسبية، 
 معيار محاسبي.

وعرض إطار إعداد  إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية: -1-1
 االستثمارمن طرف وزارة  2015معایير المحاسبة المصرية، الصادرة في القوائم المالية وفق 

 مقسمة على أربعة أجزاء أساسية كما یلي: فقرة 137 يحتوي علىالمصرية 
  العامة؛ ضاألغرافقرة توضح الهدف من القوائم المالية ذات  21: يحتوي على األولالجزء 
  فقرة توضح المنشأة المصدرة للقوائم المالية؛ 12الجزء الثاني: يحتوي على 
  فقرة توضح الخصائص النوعية للمعلومة المالية المفيدة؛ 39الجزء الثالث: يحتوي على 
  التي لم یتطرق لها في  اإلطارفقرة توضح النصوص المتبقية لهذا  65الجزء الرابع: يحتوي على

 األولى الثةالث األجزاء
التنظيمية لكيفية استخدام  األساسيةحول توضيح العناصر  األجزاءتمحور مضمون هذه 

إلى المعایير المحاسبية الدولية، وتتمثل أهم المحاور الرئيسية  باالستنادالمعایير المحاسبية المصرية وذلك 
 في الشكل التالي: اإلطارالتي جاءت في فقرات أجزاء هذا 

 ر إطار عرض اعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية.: محاو 01الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باالستناد الى المعایير المحاسبية المصرية. المصدر:
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عایير المحاسبية المصرية وضعت اطارا شامال ألهم التعاريف والعناصر الشكل اعاله یتضح ان الممن    
محورا منظما  12األساسية الضرورية لمختلف المعالجات المحاسبية، حيث اشتمل هذا االطار على 

 12محاور من أصل  6لإلجراءات والمعالجات المحاسبية في جمهورية مصر العربية، تهتم اغلبها "
للنظام المحاسبي المالي الجزائري، یتضح  يالمفاهيم باإلطارمقارنة بالقوائم المالية، محورا" بكل ما یتعلق 

، المحاسبية اإلجراءاتمحاور أساسية فقط يستند عليها لتنظيم وتوضيح  08 احتوى على األخير أن هذا
إطار إعداد وعرض القوائم  رشرح محاو  الیتم أو  اإلطارينبين  واالختالفوحتى نِقف عند أوجه التشابه 

جويلية  9المصري في  االستثمارالصادر عن وزير  110رقم  األخيرالمالية وفق لما جاء به القرار 
 كما یلي: 2015

كمدخل توضيحي للمفاهيم الموجودة في نصوص  اإلطارتم سن هذا  :اإلطارالغرض من  .1
ة المتمثلة في المعایير المحاسبية المصريالمحاسبية المصرية، وذلك بغية مساعدة معدي  المعایير

من تطوير المعایير القديمة واصدار أخرى جدیدة، ثم مساعدة مستخدمي  لجنة وضع المعایير
هذه المعایير في إجراءات إعداد القوائم المالية وتفسيرها وبعدها توضيح مسار المراجعة لمختلف 

ضرورة مراجعة ُمحتواه  اإلطارفرض هذا جهة ثانية ي المدققين والمراجعين هذا من جهة، ومن
يمكُن أن تكون مع نصوص المعایير  التي واالختالفاتبشكل دوري بغيُة تجنب النقائص 
المحاسبية المصرية تعطى  والمعایير اإلطاربين  اختالفالمصرية، وعند الوقوع في حالة 

 .اإلطارعلى  تعديالتوتفرض ضرورة إجراء  األخيرةلنصوص هذه  األولوية
ه المعبر عنها في العة المحاور الظاهرة في الشكل أعإلى مجمو  اإلطارتطرق هذا  :اإلطارنطاق  .2

فإن نطاقه يشمل ما  اإلطارمن هذا  األولأجزاء أساسية كما سبق ذكره، وحسب الجزء  أربعة
 یلي:

 أهداف القوائم المالية؛ -
 مدى الفائدة من المعلومات في القوائم المالية؛ الخصائص النوعية التي تحدد -
 بالعناصر التي تعد منها القوائم المالية؛ واإلفصاحوالقياس والعرض  واالعترافالتعريف  -
 مفاهيم رأس المال وكيفية الحفاظ عليه. -
 تعدأي أن  "،االستمرارية"في  ثلتیتبين أنه يعتمد على افتراض أساسي يم :األساسية االفتراضات .3

تكون لها نية في إنهاء نشاطاتها أو  وأالفي النشاط  االستمراريةالشركة قوائمها المالية قصد 
 17التصفية أو لتقليص كبير في حجم عملياتها هذا من جهة. ومن جهة ثانية وحسب الفقرة رقم 

تمثل إعداد وعرض القوائم المالية تبين أنه قد احتوى على افتراض ثانوي  إلطار األولمن الجزء 
عندما تحدث وليس  األخرى  واألحداثأي أن یتم إثبات العمليات المالية "، االستحقاقأساس "

المحاسبية وتضمينها  السجالتأو تدفع النقدية أو ما في حكمها، ويتم تسجيلها في  عندما تقبض
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الذي یوفر أساسا أفضل لتقييم أداء المالي للشركة  األمرالتي تمت فيها،  القوائم المالية عن الفترة
 في الماضي والتنبؤ بالمستقبل.

المحاسبية المصرية  ن أغلب محاول إطار إعداد وعرض القوائم المالية للمعایيرا: القوائم المالية .4
 راإلطا تبين من، (بها واالعترافعناصرها، أنواعها، قياسها، أهدافها )اختصت في القوائم المالية 

وحقوق الملكية، وقائمة  وااللتزامات األصولن القوائم المالية تتمثل عادة في الميزانية وتتكون من أ
إلى المصاريف، وقائمة  باإلضافة( أو المكاسب /و اإلیرادات)الدخل التي تتكون من الدخل 

الملكية، اإليضاحات والقوائم األخرى والمواد التفسيرية  تدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق 
التي تمثل جزء مكمل للقوائم المالية كما يمكن ان تشتمل على جداول اضافية توضحية حسب 

إذا كان من المتوقع  إالالقوائم المالية طلبات مستخدمي القوائم المالية، وال یتم اإلعتراف بعناصر 
ة مرتبطة بنشاط الشركة، وأن تكون له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها تدفق منفعة اقتصادية مستقبلي

قياس محاسبي يعكس  ألسلوب ابدرجة من الثقة. كما يجب أن تقاس كل بنود القوائم المالية وفق
 مالئمةالتي قامت بها الشركة، وذلك بهدف توفير معلومات  االقتصاديةوبصدق حقيقة الوقائع 

 لمستعمليها.
 فيمكن أن تحتوي القوائم المالية على إيضاحات وجداول :اإلضافيةوالجداول  اتاإليضاحأما عن  .5

ئم المالية، فعلى سبيل إضافية ومعلومات أخرى خاصة في حالة طلبها من طرف مستخدمي القوا
لحاجات المستخدمين خاصة  مالئمةالحصر يمكن أن تحتوي على معلومات إضافية ال المثال 

عدم  وحاالتالدخل، أو تحتوي على معلومات وايضاحات حول المخاطر  ببنود الميزانية وقائمة
 التأكد التي تؤثر على الشركة.

البالغة التي تحظى بها قائمة  لألهمية انظر  والتغيرات في المركز المالي: واألداءالمركز المالي  .6
المركز المالي لدى مستخدمي المعلومة المالية سواء مستخدمين داخلين أو خارجين، فإن إطار 
عرض واعداد القوائم المالية خصص عدة فقرات تختص بالمركز المالي وتغيراته. یتأثر المركز 

وفق المعایير المحاسبية المالي حسب الجزء الرابع من إطار إعداد وعرض القوائم المالية 
التي تسيطر عليها هذه الشركة، وبهيكلها المالي، والسيولة وقدرتها  االقتصاديةالمصرية بـالموارد 

على السداد واستجابتها للتغيرات في البيئة التي تعمل فيها. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالموارد 
قائمة المركز المالي مفيدة في  عروضة فيالتي تسيطر عليها الشركة في الماضي والم االقتصادية

في التنبؤ بحاجات  التنبؤ بقدرتها على توليد النقدية وما في حكمها في المستقبل، وكذلك مفيدة
 والتدفقات النقدية األرباحالمستقبلية من جهة، وعن الكيفية التي سيتم بها توزيع  االقتراض

 من جهة ثانية.الذین لهم مصلحة في الشركة  لهؤالءالمستقبلية 
خِصص الجزء الثالث من إطار إعداد وعرض القوائم المالية  الخصائص النوعية للقوائم المالية: .7

المعایير المحاسبية المصرية لدراسة الخصائص النوعية للمعلومات المالية، حيث تعبر هذه  وفق
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للمستخدمين، وتتمثل  الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة عن األخيرة
 في التالي:مالية المفيدة الرئيسية للمعلومة ال الخصائص النوعية

 ؛المالءمة 
 المصداقية؛ 

من الجزء  19أما الخصائص النوعية التي تحِسن من إفادة المعلومة المالية فتتمثل حسب الفقرة 
 إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعایير المحاسبية المصرية فيما یلي: طارإلالثالث 

 القابلية للفهم؛ 
 القابلية للمقارنة؛ 
 التوقيت المناسب؛ 
 النسبية. األهمية 
خصائص النوعية الكلما تم إيجاد  اإلطارهنا أنه كلما تم تحليل فقرات الجزء الثالث من  اإلشارةتتم     

على  اإلطار. أما عن القيود التي فرضها واالكتمالل الصادق يالمالية كالحياد، التمثالثانوية للقوائم 
في تكلفة والجهد المبذول للحصول على المعلومة واستخدامها بطريقة اساسا المالية فتمثلت  المعلومات

 باإلضافة عادلة تكاليف التحقق، التجهيز، التحليل والتفسير والنشر ...السليمة، وتشمل هذه التكلفة 
 ن الخصائص النوعية من جهة ثانية.ضرورة الموازنة بين التكلفة والمنفعة من جهة وبي

 قد يشمل مستخدمي القوائم المالية مستخدمين خارجيين المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات: .8
 الءوالعم اآلخرينكالمستثمرين الحاليين والمحتملين، المقرضين، الموردین والدائنين التجاريين 

ك ورؤساء المصالح ... المستخدمين داخلين كالموظفين والموالجمهور، أو  ووكاالتهاوالحكومات 
 طرافأللفي إعداد وعرض المعلومات المالية  األساسيةالمسؤولية  اإلدارةحيث يقع على عاتق 

 المستخدمة لها لتلبية حاجاتهم.
إعداد وعرض القوائم المالية في المفاهيم اختصت فقرات إطار  مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه: .9

رأس المال بمفهومه المالي مرادًفا لصافي ر العامة لرأس المال وكيفية المحافظة عليه، حيث يعتب
وحقوق الملكية في الشركة مهما كان نوعها، أما بمفهومه التشغيلي أو المادي فإن رأس  األصول

نه "یتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس أ كماة التشغيلية للشركة، المال یتمثل في القدر 
 اللى القيمة المالية لرأس المال فالمال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس". أما مفهوم الحفاظ ع

تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال  األساسیتطلب استخدام مفهوما محددا حيث يعتمد اختيار 
 ليه.الذي تسعى المنشأة للحفاظ ع

أعطت المعایير المحاسبية  وفق المعايير المحاسبية المصرية:قياس القيمة العادلة  - 1-2
را كامال في اطار اعداد و المصرية اهتماما بالغا للقياس المحاسبي في الشركة، حيث خصصت له مح

من هذا االطار  100عرض القوائم المالية وفق المعایير المحاسبية المصرية، وحسب الفقرة رقم 



24 
 

حددت اساليب القياس المحاسبي في أربعة أساليب: التكلفة التاريخية، التكلفة  2006الصادر في 
قيمة العادلة كأسلوب مستقل عن باقي الجارية، القيمة اإلستردادية والقيمة الحالية، دون ذكر قياس ال

االساليب، بل تمت االشارة الى القيمة العادلة كقيمة مساوية للتكلفة التاريخية عند تاريخ حدوث 
المحاسبية المصرية یتضح  كن عند التطرق إلى مضمون نصوص المعایيرالعملية االقتصادية فقط، ل

دائل القياس المحاسبي في الكثير من نصوصها رت قياس القيمة العادلة كأسلوب بدیل من بأنها أق
، وفي هذه الحالة أو ("عرض القوائم المالية" 1من المعيار المحاسبي المصري رقم  109مثل الفقرة )

من إطار إعداد عرض  الً إلى نصوص المعایير المصرية بد االستنادیتم  األخرى  االختالف حاالت
 .2006من إطار إعداد وعرض القوائم المالية لسنة  3الفقرة رقم  القوائم المالية وهذا احتكاما لما أقرته

إصدار المعایير المحاسبية  خالل، من األخرى ر من النقائص يمراجعة وتعدیل هذا النقص والكث تتم
وتم إعطاء أهمية أكثر للقياس  2006والغاء تلك القديمة العائدة لسنة  2015المصرية الجدیدة في 

من الجزء الثالث والجزء الرابع على التوالي من  55والفقرة  12المحاسبي، فوفًقا لما جاء في الفقرة رقم 
عن وزارة  110إطار إعداد وعرض القوائم المالية للمعایير المحاسبية المصرية الصادر بموجب القانون 

الُمستعملة  اليباألسفإن أسلوب "القيمة العادلة" يعتبُر من أهم ، 2015جويلية  9المصرية في االستثمار 
 القياس المحاسبي. في عملية

ت نصوص المعایير المحاسبية المصرية القيمة العادلة في الكثير من المعایير، فحسب المعيار عرفو 
 57قم أو وفق المعيار المحاسبي المصري ر  1"المخزون" في الفقرة رقم  5المحاسبي المصري رقم 

أنها  ... على "قياس القيمة العادلة" 45 رقممن المعيار  7كاتها"، أو من الفقرة تالالثابتة واه األصول"
"القيمة التي یتم بموجبها تبادل أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق 
وفي تاريخ القياس". من التعريف السابق للقيمة العادلة؛ یتبين أنه مستمد ومشابه لتعاريف المعایير 

 ا التعريف بدوره يخلو من أهم الشروطللقيمة العادلة، فهذ اليعد تعريًفا شام ال المحاسبية الدولية ولكن
، شروط األصلالحرة، ظروف الصفقة وضرورة إتمامها، خصائص  اإلرادة ، الرغبة،)االستقاللية األساسية

توفرها في قياس القيمة العادلة ـــــ مثل ما جاء من نقص في النظام المحاسبي  الواجب (سوق المال ...
المالي الجزائري ـــــ، أما عن استخدامات القيمة العادلة وفق نصوص المعایير المحاسبية المصرية فيتم 

 تبيان أهمها في الجدول التالي:
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 ير المحاسبية المصرية.: استخدامات القيمة العادلة وفق المعاي02الجدول رقم 
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 .2015عام  110استنادا الى معایير المحاسبة المصرية الصادرة عن وزارة اإلستثمار بموجب القانون رقم  المصدر:
 

 ثة معایيرالقد ألغت ث 2015ه؛ أن المعایير المحاسبية المصرية الصادرة في الیبين الجدول الظاهر أع
سابًقا، وأصدرت ستة معایير ( 33-27-19المعایير رقم )كانت مفروضة على الشركات المصرية 

كما هو مبين في  45حتى المعيار المحاسبي رقم  40محاسبية جدیدة بداية من المعيار المحاسبي رقم 
ه؛ أن المعایير المحاسبية الكما بين الجدول أع، ى المعایير المحاسبية الدوليةستنادا إلالجدول، وذلك ا

على قياس القيمة العادلة  االعتمادالمصرية اهتمت بقياس القيمة العادلة في جل معایيرها، حيث كان 
 38مصري من أصل  امحاسبي امعيار  32بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بشكل جزئي أو كلي في 

المصري والجهة  االقتصادعلى ثقة  وتُدل هذه النسبة ،84% أي ما يعادل نسبةمعيار كما يظهر الجدول 
الحادة الموجهة لهذا  االنتقاداتالتشريعية للمعایير المحاسبية المصرية في "قياس القيمة العادلة" رغم 
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"قياس القيمة العادلة" واعتباره  45رقم الذي دفعها إلى تبني المعيار  األمرالمالية،  األزمةجراء  األسلوب
في جل المعالجات المحاسبية. كما لوِحظ من نفس الجدول أن هناك  األولكأسلوب القياس المحاسبي 

مجموعة من المعایير المحاسبية المصرية لم تنص على مواطن استخدام القيمة العادلة فيها تتمثل في 
 التالي:
  ؛االقتراضتكلفة 
 قة؛الذوي الع األطرافعن  اإلفصاح 
 .القواعد والمعایير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي 
 التقارير القطاعية؛ 
 التنقيب عن وتقييم الموارد التعدینية؛ 
 .الترتيبات المشتركة لوضع مبادئ التقارير المالية 

يب القياس مقارنة أساليب القياس المحاسبي وفق المعايير المحاسبية المصرية مع أسال -2
  الجزائري:المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي 

 .2022-2007/ المرجعية القانونية والتنظيمية للنظام المحاسبي المحاسبي الجزائري: 2-1
 هو تقنية تسيير موحدة "الجزائري:  تعريف النظام المحاسبيNORMALISEEف الى تنظيم د" ته

المعطيات القاعدية والعددية عن طريق: تسجيلها، تصنيفها، ين ز المعلومات المالية حيث تسمح بتخ
قة عن الوضعية المالية وممتلكات دس الصورة الصاكوتقييمها، كما تهف الى عرض جداول مالية تع

 المالية المحددة قانونا(.)الدورة ينتها في نهاية السنة المالية. ز المؤسسة ووضعية خ
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 .2022-2007القانونية والتنظيمية للنظام المحاسبي المحاسبي الجزائري: : المرجعية 02الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من اعداد المؤلف باالعتماد على المرجعية القانونية والتنظيمية للنظام المحاسبي المحاسبي المصدر: 
 .2022-2007الجزائري: 

 
الصادر عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  یتضمن النظام المحاسبي المالي 07/11قانون  -1

74/2007. 
 .27/2008الصادر عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  08/156المرسوم التنفيذي  -2
 .19/2009العدد  قواعد التقييم والمحاسبة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديحد 2008قرار یوليو  -3
عرض عناصر  خاللتبين من  ألهم الخصائص المحددة للنظامين المصري والجزائري: مقارن / عرض 2-2

المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري، وعرض عناصر إطار إعداد القوائم المالية حسب المعایير  اإلطار
 والمتمثلة في: األساسيةفي العدید من المحاور  يشتركان اإلطارين الأن كالمحاسبية المصرية 

 هما مستمد من المعایير المحاسبية الدولية؛الك -
الضرورية عند إعداد وعرض  اإلجراءاتهما يسعياِن لتوضيح مختلف ال: كاإلطارالغرض من  -

 ومراجعة المعلومة المالية؛ وافصاح

SCF 

 مدونة الحسابات  IASالمعايير المحاسبية الدولية  SCFاإلطار التصوري لـ 

 تعريف المحاسبة المالية.

 مجال التطبيق.

 الفروض المحاسبية.

 المبادئ المحاسبية.

تعاريف لعناصر الميزانية 

 وحسابات النتائج.

النوعية للمعلومات الخصائص 

 المالية.

 .قواعد التقييم والمحاسبة

محتوى القوائم المالية 

 .وكيفية عرضها

 

 7الى  1مقسمة الى اصناف من 

 .رؤوس األموال 01

 .التثبيتات 02

 .المخزونات 03

 .الغير حسابات 04

 .الحسابات المالية 05

 المصروفات. 06

 اإليرادات. 07

 

1 

2 

 06المادة  3

من قانون 

07/11 

الجريدة 

الرسمية 

للجمهورية 

 الجزائرية.
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التي تم تناولها في  األساسيةوحدد أهم المحاور  اإلطارهما بين مجال تطبيق الالنطاق العام: ك -
 كل إطار؛

 إال، االستحقاق(وأساس  )االستمراريةِفقان على أهم الفروض المحاسبية المحاسبية: یت االفتراضات -
الضرورية )االفتراضات( المفاهيمي الجزائري تعمق في تحدید وتوثيق المسلمات  اإلطار أن

وعرض القوائم المالية المصري بفرض وحدة القياس، فرض على إطار إعداد  للمحاسبة وزادة
 فرض الشخصية المعنوية.الدورية، و 

هما یتِفقان على الخصائص النوعية لجودة المعلومة الالية: كالخصائص النوعية للمعلومة الم -
 المالية خاصة الرئيسية منها؛

هما یتفقان على القوائم المالية الضرورية واهتما بتعريفها، عناصرها، أنواعها وهدفها، وكليهما الك -
المحاسبية  لإلجراءاتحددا مستخدمي المعلومة المالية، وذلك من أجل إعطاء رؤية أوضح 

 .االختالفخاصة عند 
 فتتمثل في: اإلطارينبين  االختالفأما عن أوجه 

المفاهيمي للنظام  إلطاراعداد القوائم المالية المصرية أكثر من تعدد وتنوع محاور إطار إ  -
مقارنة بإطار  األخيرالمالي الجزائري، حيث تتمثل أهم المحاور المنقوصة من هذا  المحاسبي

 بالقوائم المالية االعترافالمصرية في قياس عناصر القوائم المالية،  إعداد وعرض القوائم
 المعلومة المالية؛ إلى توضيح قيود وتكلفة باإلضافة

تمدة الرئيسية المس األربعةالمصري على القوائم المالية  واإلطارالمفاهيمي الجزائري  اإلطاریتفق   -
والجداول  اإليضاحات أن إال"عرض القوائم المالية"،  IAS1من المعيار المحاسبي الدولي  ساأسا

الظاهرة في إطار إعداد القوائم المالية المصرية، تم إدراجها كقائمة مالية خامسة في  اإلضافية
" هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم  المالحقنصوص النظام المحاسبي الجزائري تحمل اسم "قائمة 

والجداول  اإليضاحاتيعتبر إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعایير المصرية إعداد 
 أمر إلزامي يقع على عاتق الشركة. يةاإلضاف

المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري فصل في المبادئ المحاسبية  يالحظ ان االطار -
درج أالمصري بشكل مفصل وكمحور مستقل من محاروره، أما اطار اعداد وعرض القوائم المالية 

والخصائص النوعية لجودة المعلومة  االفتراضاتالمحاسبية ضمن مضمونه في  كل المبادئ
، فعلى سبيل المثال مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ تغليب الحقيقة األربعةائه ز وعلى مستوى أج

على الجوهر القانوني حسب النظام المحاسبي المالي لم ینص عليهما إطار إعداد  االقتصادية
 المعایير المالية المصري بشكل واضح؛
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م المالية المصرية إلى مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه، والى المركز تطرق إطار إعداد القوائ -
المفاهيمي للنظام المحاسبي  اإلطارمن  الي محاور أساسية بشكل أكثر تفصيالمالي وتغيراته ف
 المالي الجزائري؛

ي المفاهيم اإلطارإطار إعداد وعرض القوائم المالية المصرية يخضع بشكل دوري للتعدیل عكس  -
 یلزم عليه القانون أي تعدیل دوري؛ الللنظام المحاسبي المالي الذي 

في تطبيق كل ما جاء فيه  اإللزاميةالمفاهيمي للنظام المحاسبي الجزائري صبغة  اإلطاريأخذ  -
فقط ودون التطرق إلى نصوص المعایير المحاسبية الدولية، أما إطار إعداد القوائم المالية 

المعایير المحاسبية الدولية في حالة عدم وجود نصوص  ماالستخداوح مفت المصري ترك المجال
 كافية في المعایير المحاسبية المصرية.

 حاالتكما أقر إطار إعداد وعرض القوائم المالية المصرية ضرورة مخالفته مضمونه عند وجود  -
الذي لم یوضحه  األمر، األخيرةمتعارضة مع نصوص المعایير المحاسبية المصرية واتباع هذه 

المعالجات المحاسبية  المفاهيمي للنظام المحاسبي الجزائري خاصة عند غموض بعضاإلطار 
  والقوانين؛

المحاسبية وتاريخ التطبيق الفعلي للمعایير  اإلصالحاتتاريخ بداية أول  1997تمثل سنة  -
في  افلقد عرفت تأخر  المحاسبية المصرية في جمهورية مصر العربية، أما في الجمهورية الجزائرية

المحاسبية بعدة سنوات مقارنة بجمهورية مصر العربية، وكان تاريخ إلزام تطبيق  اإلصالحات
المفاهيمي والنظام المحاسبي المالي الجزائري على الشركات ومختلف المجموعات  اإلطار

 .2010جانفي  01الجزائرية في 
 

، الواليات المتحدة األمريكيةاإلنجلوسكسونية )المحاسبي للدول إطار القياس  ثانيا:
 أستراليا، كندا، هونج كونج، الهند، إيرلندا الجنوبية، كينيا،..(.

تطبق في الواليات المتحدة االمريكية واستراليا وكندا وهونج كونج والهند وایرلندا وكينيا وماليزيا ونيوزيلندا 
المتحدة االمريكية لها تأثير  من غيرها بسبب ان الواليات وهي قابلة للتطبيق واالنتشار اكثر ، وسنغافوره

المحاسبة في العالم من خالل تبني معایير المحاسبة الدولية والتي ال تبعد كثيرا عن المعایير  ىعل
االطالع علي القوائم المالية علي الطريقة  ىالبنوك العالمية التي اعتادت عل االمريكية وكذلك توقعات

 . االمريكية

ر معاییس هي مجلوخاصة اعیة طهیئة قل قبن یكیة مرألمدة المتحت االیاولالمحاسبة في م ایظتنم یت
ق بیطتوة قن مد یزا یمم SECلمالیة وراق األم ایظمیة هي لجنة تنوهیئة حكو FASBلمالیة المحاسبة ا
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ث حین نیولقانن ایكیة للمحاسبیرألمالجمعیة اهي رى وخأهیئة خاصة رت هظ 2002في سنة و ر،لمعاییا
  جعة.رالماو لمحاسبة امهنتي م یظبتنوم تقرى خت أهیئادة عك هنا، وجعةرالمر اضع معاییوبت قام

وهذا  المتحدة متشابهة في جوانب عدیدة،تعد المحاسبة في الواليات المتحدة االمريكية والمملكة  -
 . متوقع بسبب االهمية الكبيرة للعالقات التاريخية واالستثمارية بين البلدین

 ،في الواليات المتحدة االمريكية تعد االسواق المالية المؤثر االكبر في عملية تنظيم المحاسبة -
فالذي ینظم قواعد التعامل في االوراق المالية وحماية المستثمرين ويتابع تنفيذها هو الحكومة 

 . الفيدرالية من خالل قانون االوراق المالية وقانون تبادل االوراق المالية
النقد الذي وجه لالجراءات المتبعة الصدار المعایير عن طريق مجمع المحاسبين القانونيين بعد  -

مع fasb  مجمع معایير المحاسبة المالية ىانتقلت سلطة اصدار المعایير الaicpa  االمريكي
ية للتدخل اال اذا رأت حاجة ضرور ، كجهة مشرفة فقطsec  بقاء هيئة تنظيم تبادل االوراق المالية

  ا.هذا ال يحدث اال نادر و 
مما يميز المحاسبة االمريكية عدم وجود قانون عام یلزم الشركات بنشر القوائم المالية والمراجعة  -

فكل والية من الواليات المتحدة لدیها نظام شركات خاص یلزم باالحتفاظ بمجموعة  ،بشكل دوري 
ولهذا يمكن  ،المالية بشكل دوري ة من التقارير من الحسابات والسجالت وتسليم مجموعة محدد

 . الفيدرالي فقط ى المستو  ىالية السنوية المراجعة موجودة علالقول بأن متطلبات التقارير الم

 : القياس المحاسبي

لمحاسبي م ااظلنافي ددة محرات جعتها في فترامم لتي یتالمالیة م ائوالقر انیة لنشوقانت لباطمتد جوت
ص. لخااامها ظعة نطمقاأو لة ل دولیها فلكإلتي تنتمي الة دولق افت وكارلشم ایظتنم یتث یكي حیرألما

هي ولعامة ت اكارلشلر یرلتقاداد اعإر معاییولمحاسبة ر امعاییف تصظم ولتي تناهي  SECد أن فنج
لى غایة سنة إو  1973في س تأسد ق FASBد أن فنجر، لمعاییاضع ولخاصة في ت الهیئاامع رك تشت

ف لمختلت ماومعلر فیولى تدف إهي تهولمالیة المحاسبة ر ابمعاییق تعلقائمة ت 158دار بإصم قا 2006
 رات.رالقذ المصالح التخاب اصحان أمم هرغین، ویرمستثمن، ینیدمن مطراف ألا
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در لمصل اتمثوالیة لمالمحاسبة ر امعاییل ك GAAPال عاما ولة قبولمقبالمحاسبة ر امعایین كما تتضم
م اهیسیع مفوبتم قاث حی، 2002تقنینه في م تد كسلي فقن أوبورلسون اقانن ما عأ، ئیسي لهارلا
 جعة.رالمامهنة م یظتنر، یرلتقاا دادعح، إإلفصات، اكارلشاكمة وحن مل كت لباطمتو

مع ق فوانها تتأو نتائج عملیاتها وكة رلمالیة للشاضعیة وللدل" لعارض العالمالیة "م ائوالقرض اتفتحيث 
GAAP ،انیا.طیرفي بل لحاو اشخصي كما ه محكد أو جتهاد اجوال یث حی 

 یكیة ما یلي:رألمدة المتحت االیاولالمالیة في ر ایرلتقان المالیة تتضمر ایرلتقاا 
 دارةإلر ایرتق 
 ل.لمستقاجع رالمر ایرتق 
 قائمة ، میةولعمت افقادلتاقائمة ، میةولعمانیة زالمیل، اخدلاقائمة ): ألساسیةالمالیة م ائوالقا

 لملكیة(.وق افي حقر لتغیاقائمة ل، لشامل اخدلاقائمة ، یةدلنقت افقادلتا
 لتشغیلیة.او لمالیة ظروف الالنتائج دارة إلا تتحلیالت ومناقشا 
 لمالیة.م ائوالقاتها على راتأثیم هألمحاسبیة مع ات لسیاسان اعح إلفصاا 
  لمالیة.م ائوالقول احت( اظ)مالحايضاحات 
 رة.مختاوات سنر عشوات أو سنس لمالیة لخمت البیاناانة رمقا 
 ة.لمنتقاایة وبع سنرلت البیاناا 

م ئواقن ها ال تتضمرنشم لتي یتم ائوالقن ابة لكولطلمجمعة فهي مالمالیة م ائوالقص اما فیما یخأ   
م ئواقر فیوألساسیة تت اصاورلباجة في درلمت اكارلشن امب لطكما یروع. لفاحتى ل بط فقم ألاكة رلشا

 دارة.إلت الى تعلیقاإباإلضافة رة مختصت ماوعلى معلوي تحتر یرلتقااه ذه، یةوبع سنرمالیة 

 رض:یفتت الیاولالمحاسبي في س اقیالد اعواق 
 ط.لنشاافي رة كة مستمرلشا 
 ق.الستحقاس اساأعلى س لقیاا 
 ت.لعملیااداث و باألحراف العتل واتسجید ة عنمتماثلم مفاهیل ستعماب ایج 
 رى.خألى ن دورة إلمحاسبیة مت الباطلمتق اتناس 
 راء.لشایقة ل طرباستعمال ألعماد اتحاالمحاسبة على م ایت 
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 لقیمة ادل و لتباد اعنر لة لالستثمادلعاا لقیمةن ابیرق بالفب تحسوسملتها م ریت حل:لمرة اشه
م تخصوها دستنفام ایت، وسة(ولملمر اغیول ألصا)متضمنة  كةولمملول األصالة لصافي دلعاا
 لة.دلعاایة قیمتها رفتدلاقیمتها وق ما تفدبح عنرلن ام

 م لتقییدة ایسمح بإعا، ویخیةرلتااحسابها بالتكلفة م تسة یولملمر اغیول ألصاو سة ولملمول األصا
 ل.ألعماد احیوتد عنط فق

 ص(لمتناقل ) المعجاو ي طلخك اإلهالطرق ایسمح ب 
 ف تكالیل سمرخاصة تد عواقك هنار ان غیروف، تحمیلها كمصم یتر یطولتاث و لبحف اتكالیل ك

 ر.تومبیولكزة اجهأ
 ل باستعمازون لمخر ایسمح في تسعیLIFO  ،FIFO ل ستعمام ایت، وجحةرلمالتكلفة واLIFO 

 ل.خدلب ائراضراض ألغ
 في زام لتل إتسجیم یتل وسمرقیمته تن فإك لذلراء لشض ار لغل ألصافي و لمالي: هر اإلیجاا

 لثاني.ب الجانا
  ل.لعماامنها د لتي یستفیرة الفتل اخالق تستحت لمعاشااو لمنح اتكلفة 
 لمحتملةر الخسائات و مازااللتا. 
   دل القيمة السوقية عند لكن بشرط تخفيض قيمتها لتعا ،لتكلفة التاريخية لتقويم االصولاتستخدم

 . ذلك ىالحاجة ال
  تستخدم طريقة القسط الثابت لحساب مصروفات االستهالك لالصول الثابتة مع االعتراف بطرق

 . القسط المتناقص
 تعدد  ىاالمريكية یرجع ذلك الت المتحدة الدخل المحاسبي يختلف عن الدخل الضريبي في الواليا

طرق حساب مصروفات استهالك االصول الثابتة حيث يستخدم في التقارير المالية طريقة مختلفة 
مثل هذا االختالف ال یوجد في دول  –عن الطريقة المتبعة عند حساب الدخل الغراض الضريبة 

ة يجب ان تستخدم الغراض الضريبة مثل فرنسا وألمانيا فالطريقة المتبعة عند إعداد التقارير المالي
 . ايضا

  یتم تقويم المخزون السلعي وفقا لقاعدة التكلفة أو السوق ایهما أقل ولكن في الواليات المتحدة
عند تحدید تكلفة lifo  كما یتم استخدام طريقة ،جد أن السوق يعني تكلفة االحاللاالمريكية ن

 .ها الغراض الضريبةالمخزون وذلك النها الطريقة المسموح بأستخدام
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  جميع نفقات البحوث والتطوير يجب ان تستنفد حال انفاقها ماعدا نفقات برامج الحاسب االلي
 ج.ملتها اذا ثبتت منافع هذه البراميسمح برس

  اساس سعر االقفال ىجمة القوائم المالية االجنبية علیتم تر . 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إطار القياس المحاسبي في المملكة المتحدة  ثالثا:
 ، إيرلندا الشمالية، إسكتلندا، وويلز(.انجلترا)

لقد تأثرت التطبيقات المحاسبية في المملكة المتحدة بأسواق االوراق المالية كما هو الحال في     
عملية تنظيم وتقنين  ىسواق المالية لم تكن المسيطر علالواليات المتحدة االمريكية لكن الفرق هو ان اال

ولكن كان لقوانين الشركات دور وتأثير اكبر من تأثير قوانين االوراق  ،المحاسبة في المملكة المتحدة
ت منشآت حتیاجاا لىإسة مستقلة مستجیبة رانیا كمماطیرلمحاسبة في بطورت ات، حيث المالية في امريكا

ون ها على قاندعتمااى لإهنیة باإلضافة لمم األحكاق ابیطنة في ترولمض اببعز هي تتمیل، وألعماا
لى إنقلها م تم ثوم لیالمحاسبة كما هي علیه امهنة م طورت لعالالة في أول دوانیا طیربر تعتبت. وكارلشا
 .انیةطیرلبرات المستعمادول و لن ام هارغیورة وسنغفد، لهن، انغونغ كوهدا، كن، لیاراستن أمل ك

 لمحاسبة.امهنة ت وكارلشون اانیا هما قانطیرفي بلمحاسبة ر المعایین ألساسیین ایدرلمصا -
ت كارلشن انیوابقرف یعون لى قانإاني طیرلبالمحاسبي م ااظلنالتي تتبع ت اكارلشاتخضع  -

Companies Acts  د عن 1981فمثال في سنة وات، لسنر اسیعها عبوتوها ریطوتم یتذي لاو
 ساسیة للمحاسبة:دئ أمبا بعأرضح وون أقاندر بع صرالابي ورألد االتحات اجیهاوتذ تنفی

 كمي.راتس ساأعلى ت بالنفقارادات إلیامقابلة م یت -
 صنافها.ن أضمل منفصل یة بشكردلفت امازااللتاول و ألصم اتقییم یت -
ر لخسائات و مازااللتذا اكق ولمحقل اخدبالراف العتد ااصة عنخذر لحاو ة طلحیا دأمبق بیطت -

 بها.رف لمعتا
 رى.خألى إسنة  نبقة مطلمالمحاسبیة ت السیاسات اثبا -
 لمحاسبة.ل اكة محرلشافي ق بیطلتل امحون كة یكرلشایة رارستمدأ امب -
لمحاسبیة ر المعاییداد اعإعلى  رفلتي تشت الجمعیاات و لهیئان اعة مومجمك هناأن كما  -

 منها:ر كذلمحاسبة نامهنة ر یطوتو
 Accounting Standards Steering Committee.لمحاسبة ر امعاییت جیهاولجنة ت -
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 Accounting Standards Committee.لمحاسبة ر اتسمیتها لجنة معاییم تم ث -
 Financial Reporting Council.لمالیة ر ایرلتقااجمعیة  -

ن هي تتضمم، ولعالاحا في وضر ویرلتقار اكثن أانیة مطیرلبالمالیة ر ایرلتقار اتعتب :لماليةر ايرلتقاا
 ما:وعم

 ر.یدلمر ایرتق 
 میة.ولعمانیة زالمیر، الخسائاح و بارألاب حسا 
  یة.دلنقت افقادلتاقائمة 
  لمحاسبیةت السیاسااقائمة. 
   لمالیة.م ائوالقول اضیحیة حوتنقاط 
 جع.رالمر ایرتق 
ن عح إلفصاامع ت كارلشاكمة وحول حر یرتقد تعب أن جة فیجدرلمت اكارلشص اما فیما یخأ -

 سسة.ؤلمایة رارباستمرار ق، إخلیةدالاقابة رل، اجعةرالمالجنة دراء، لمت امكافآ
 باحها.وأركة رلمالي للشاضع ولن الة عداعدق ولمالیة بصم ائوالقر اتعبأن  بنه یجأكما  -
میة ولعمانیة زاباإلضافة للمیدة حولمالمالیة م ائوالقر افیوتت كارلشن امدن صة لنوربب لطتتو -

 ألساسي.م السهابح ر رنشویة وسنف نصر یرتقار فیوتب لطتتم، وألاكة رللش
ن مة ة معفاطسولمتاة و ر لصغیت اكارلشأن اهي وانیة طیرلبالمالیة ر ایرللتقاى ر خأخاصیة ك هنا -

نى د أدمع حرة مختصت باحساط فقر ما یسمح لها بتحضیوعم، لمالیةر ایرللتقات لباطمتدة ع
 .تماوللمعل

 : القياس المحاسبي

لثانیة ایقة طرلر أن اغیل، ألعماد احیوتل جأن لملكیة اراء و لشایقتي ن طرمل انیا بكطیربتسمح 
 ن:فإراء لشاة یقظل طرفي و، داجدود ستعمالها محا

ول ألصالة لصافي دلعاا لقیمةاوع و فدلمالة للمبلغ دلعاالقیمة ان بیرق بالفب تحس حللمرة اشه -
 سنة. 20وز ال تتجارة على فتد تستنفل ولمحرة اشهل سمرترة، ولمشتا
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م تقییدة عان إفإك لذلن، الثنین ایج مزمأو لة دلعاالقیمة ، ایخیةرلتاابالتكلفة ول ألصم اتقیین یمك -
 به.وح ضي مسمراألاو لمباني ا

 ل.ألصس اقیاد عوامع قور هدلاك و إلهالط اقسب یتناسب أن یج -
ن أن فیمكر یطولتف ایرما مصا، ألنفقةافیها ت ثدلتي حالسنة س افي نفل تحمث لبحف ایرمصا -

 ر.یطولتف ایرمصال سمرتت كارلشن امل فالقلیك لذل، معینةروط شت تحل جؤت
 FIFOیقة ل طریسمح باستعمال وقأیهما ق ألقابلة للتحقالقیمة أو اتقییمه بالتكلفة م یتزون لمخا -

 LIFO.یقة ل طرال یسمح باستعمان جح لكرلمط اسولاو 
أو ستحقاقها ارة فتل خالول معقظم ومنتل بها بشكراف العتم ایة یتمولحكالمنح ات و لمعاشاا -

 ل.لعماامنها د ما یستفیدعن
 زام.اللتایقة ل طرحسابها باستعمام جلة یتؤلمب ئرالضا -
 GAAPأو انیة طیرلبر المعایین اال مدب IFRSل انیة باستعماطیرلبت اكارلشل ایسمح لك -

 ال عاما.ولة قبولمقبالمحاسبة دئ امبا
صول حيث هناك احتمال تقييم جميع تعد المملكة المتحدة فريدة في درجة المرونة عند تقييم اال -

 . االصول سواء علي اساس التكلفة التاريخية أو اساس التكلفة الجارية أو خليط من االثنين
والسوق يعني صافي  ،تستخدم طريقة التكلفة أو السوق ایهما أقل عند تقييم المخزون السلعي -

 .fifo القيمة القابلة للتحقق كما أن تكلفة المخزون تحدد علي اساس طريقة
تعد القوائم المالية بصورة موجزة مقارنة بما عليه في امريكا حيث الميزانية مثال تعرض بشكل  -

 . افقي لتتفق مع توجيهات الجماعة االوربية واكثر تحليال وهيكلة مما هو موجود في امريكا
 .يسمح برسملة تكاليف التطوير بشرط تحقيق شروط معينة خاصة بنمو المشروع -
 . تستخدم طريقة سعر الصرف الجاري عند الترجمة للشركات التابعة -
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 رابعا: إطار القياس المحاسبي في ألمانيا.

االلمانية دول وتشمل المجموعة ، التنظيم المحاسبي ىشركات والضرائب هما المسيطران علقانون ال
 . سويسرا ،النمسا ،المانيا

ر تأثیت كارلشون القانأن یتضح ث حی، لثانیةالعالمیة رب الحانهایة ذ أللمانیة منالمحاسبة ابیئة ر تغید لق
لمالیة ر ایرلتقام ااظنك یربتحت كارلشون اقانم قا 1965لمانیا ففي سنة أ 0لمحاسبة فياعلى وي ق
ن مد یزبمت كارلشب االط ثحی British-Americanیكیة رألماة انیطیرلبر األفكاالى إأللماني ا
ط قفك لن ذكان لكروع ولتي لها فت اكارللشدة حولمالمالیة م ائوالقداد اعإدارة و إلر ایرتقداد عح وإإلفصاا

 م.لحجرة اكبیت كاربالنسبة للش

لشاملة المحاسبة ون القانن كاث حی، لمانیاألمحاسبة في اعلى وي قر تأثیت یعارلتشان و نیاو للقن كما كا
Comprehensive Accounting Act  ث أللمانیة حیالمحاسبة اعلى وظ ملحر تأثی 1985لسنة

م تود، حون واجعة في قانرالماح و إلفصاوالمالیة ر ایرلتقاواأللمانیة المحاسبة ت الباطمتن م لمج كدبم قا
 ت.كارلشاعلى جمیع زم مما جعله ملأللماني ري التجاون القانافي ث لثالب الكتاانه ون ألقانذا اهد یدتح

، یبیةرلضت الهیئاان و ئنیدالالتي یحتاجها ت اماومعللاعلى ز كرتویة ولوألاأللمانیة المحاسبة اي طعت
ة حمایرورة ضعلى د لتأكیل اخالن مك لذ، و ألساسیة لهات االهتمامان امن نیئدالاحمایة ر تعتبث حی
م بهؤدي ما یو ه، ومیةولعمانیة زالمیالمعلنة في م القیافي ظ لتحفرورة اضري ولتجاون القانافي ن ئنیدالا
ت اطالحتیاات و لمخصصادة ایاأن زكما ت، مازاتاللالمبالغة في قیمة اول و ألصاقیمة ن مل لتقلیالى إ

یع وزفي تدم یستخذي لاو لناتج ل اخدلاقیمة ن فإك لذجة لنتیوقعة ولمتر اغیطر لمخاد احمایة ضر تعتب
 ن.ئنیدالاجة حمایة ن درمد یزما یو هظ ومتحفون یكح بارألا

ود جدم وضح عوما یو هویة رلتجاالمحاسبة د ایدفي تحر یكبل بشكم یسهب ئرالضون اقانأن كما  
لیه هیمنة عق لطما یو هب وئرالضالمصلحة ور أو مة للجمهدلمقالمالیة ر ایرلتقاام و ئوالقن ابیف ختالا
 یبیة.رلضالمحاسبة ا

الي انه ال یوجد اختالف بين التقارير  ىلمانية التام لقانون الضرائب ادخضوع المحاسبة االحيث أن 
 . المالية المقدمة الغراض الضريبة وبين التقارير المالية المنشورة
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كما هو متعارف عليه في ختصار يمكن القول بأنه ال یوجد في المانيا اصدار للمعایير المحاسبية إوب 
وانما الموجود هو اهتمام بأصدار معایير المراجعة وبعض التوصيات المتعلقة  ،الدول الناطقة باالنجليزية

وبالرغم من ان هذه التوصيات ليست ملزمة اال انه یتم استشارة الجهات ، ببعض القضايا المحاسبية
 . ي لها تأثير علي المحاسبة والتقارير الماليةالمهنية حيث یتم استشارتها عند اصدار القوانين الت

 : القياس المحاسبي

دول لض المالیة على نقیالمحاسبة ر اضع معاییوسمیة لرهیئة س أو لمانیا مجلدى ألن یكم ل 1998سنة 
م للمحاكو لةدوللرات ستشام ایدعلى تقط فقا ر أللمانیة مقتصالجمعیة ن دور اكاث حی، یةزثة باالنجلیدلمتحا

علیها ل تحصت مماثلة كانرات ستشاك اهناو، لمالیةاة بالمحاسبة طتبرلمت االختالفات أو اعازالنافي 
لمتخصصة ت الجامعاات و یمیادألكاأو األلمانیة ایة رتجالت النقاباورت أو انكفرصة فوربن مت كارلشا

ضع وهیئة لء نشارورة األلمانیة بضدل العوزارة الى ب إلم طیدتقم ت 1998ون فقا لقانوو لمحاسبة. افي 
 لتالیة:ف اائوظلذ اتنفیر ولمعاییا

 لمحاسبیة.ر المعاییت اسارممات وبیقاطة بتطتبرمت صیاوتم یدتقر ویطوت 
 دة.یدلجالمحاسبیة ن انیوالقات و یعارلتشوص ابخصدل لعوزارة ال راتستشاات و ماومعلم یدتق 
 لمحاسبة ر المعاییلي دولس المجلل الیة للمحاسبة مثدولت اماظلمنالمانیا في ل أتمثی.IASB 

ه ذهوم تقث حی، GASCأللمانیة المحاسبیة ر المعاییس امجلس تأسیم ترة قصیرة بفتون لقانذا اهد بعو
ر لمعاییدار اصإو لفنیة ل ااباألعموم یقذي لاو أللمانیة المحاسبیة ر المعاییس اعلى مجلراف للجنة باالشا
ن فقة علیها موالمم األلماني لیتري التجاون القانت الباطمتویبیة رلضد اعوالقامع ق فواتي تتلالمحاسبیة ا
 دل.لعل وزارة اقب

لى نقابة م االنضمام امنهب لطلمانیا فیأفي ت( لحسابااي ظ)محافن نییولقانن اما بالنسبة للمحاسبیأ
جعة في رالمامهنة زال نه ما تأعما ن. جعیرالماقابة رة لجنة طسواعلیها براف الشم التي یتان و لمحاسبیا
م ئوالقن أن امد لتأكاعلى ون جعة یكرالمر ایرفي تقار ألكبز اكیرلتث أن احیرة صغیدودة ونیا محلماأ
 .جعةرالمامها دلتي تقف اائوظلام و لمهان امط بسیزء جر ما یعتبو هولة دعاوقة دكة صارلمالیة للشا

 د حومم اظنل وشكود جو همیةألمانیا على ألمحاسبة في ز اكرت :لماليةم ائوالقار و يرلتقاا
لمالیة ر ایرلتقان امل ختلفة لكمت لباطأللماني متون القاندد اكما ح، لمالیةم ائوالقار و یرللتقا
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لمالیة م ائوالقل اشكووى  محتون لقاندد احد ق، وكةرلشم افقا لحجوجعة رالمر ایرتقاولمحاسبیة وا
 لمتمثلة في:ا
o میة.ولعمانیة زالمیا 
o ت.إلیضاحاات و اظلمالحا 
o دارة.إلر ایرتق 
o جع.رالمر ایرتق 

 نیة زامیداد عإلها وز كما یجت لحسابااجعة رامن مة معفارة لصغیت اكارلشون أن القاندد احد قو
ما قائمة ة. أر مختصل خدقائمة داد عإة طسولمتارة و لصغیت اكارللش وزكما یجرة، میة مختصوعم

مالیة م ئواقد لتي تعت ااكرلشن اة مبولطلملكیة فهي موق افي حقر لتغیاقائمة ویة دلنقت افقادلتا
 یة.ردلفت اكارلشن ابة مولطمت لیسدة وحوم

  دئ لمبان اعح إلفصاب ایجث حیح، إلفصان اعلى موى أمنها مستب لطفیرة لكبیت اكارلشابینما
ت لمبیعان اعح صاإلفاو كة رلشایبیة على نتائج رلضایا از لمر اتأثی، لمتبعةالمحاسبیة طرق الاو 
 واق.فقا لألست ووفقا للمنتجاو

  لى دم إجع یقرابالمص خار یرقتداد عإأللماني هي المالیة ر ایرلتقام ااظفي نزة میك هناأن كما
 سمجل

 د یدتهر تعتبن أن یمكلتي ل اموالع، المتاحةرص الف، اكةرلمستقبلیة للشق اآلفال ایشمدارة إلا
 كما، كةرللش

 على م هار لتي لها تأثیوانیة زالمیالتي في ر العناصل ایحلف ویصأن جع رالماعلى ب یج
 لمالياها زكرم

 بالتالي دة و حومت إدارة تحل لتي تعمت اكارلشن ابة مولطفهي مدة حولمالمالیة م ائوالقاما أ
لیة دولالمالیة ر ایرلتقار امعاییل ستعماالها ق كما یح، متشابهةومحاسبیة متماثلة  دئمبادم تستخ

IFRS دة.حولما مئوالقداد اعد إعن 
  وح لملكیة مسمایقة ن طرلكطرة، لسید اعنراء لشایقة طریة لولوألن افإري لتجاون اانلقظل افي

" م. لتقییدة اعاأو إیخیة رلتاالكلفة واء اسراء لشایقة طرلن شكلیك هنا، وینةمعروط شت بها تح
 ."یخیةرلتاابالتكلفة م سة تقیولملمول األصا
 ل استعمن ایمكل وقأیهما وق ألسأو ابالتكلفة م یقزون لمخاLIFO ،FIFO  لتكلفة.ط اسومأو 
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 یبیة.رلضك االهتالت االدمعب عیة حسوضوبمك لثابتة تهتلول األصا 
 ثها.دوحد عنروف كمصل تحمر یطولتث والبحف اتكالی 
 س ساأتجمیعها على م فیتد لتقاعامنح ت ولمعاشااما ، أجیاوذسملته نمر ملمالي ال یتر اإلیجاا

 یبة.رلضن انیوامع قق ینیا باالتساتأمددة لمحالحالیة القیمة ا
 ت كاندة إذا حولمم ائوالقافي ر هظتن أن یمكن لك، یةردلفم ائوالقافي ر هظجلة ال تؤلمب ائرالضا

ر هام إظلحالة یتاه ذیة في هردلفت الحساباافي ك تلن لمستعملة مختلفة عالمحاسبیة طرق الا
 ت.مازااللتایقة ل طرجلة باستعماؤلمب ائرالضا
  االلمانية بالتحفظ الشدید عند المحاسبة عن االصول ولذا فهي تطبق مبدأ تتميز المحاسبة هذا و

 . وال تسمح باعادة التقييم ، التكلفة التاريخية
 واستخدام طريقة المتوسط عند  ،یتم تقويم المخزون علي اساس التكلفة أو السوق ایهما أقل

 . احتساب تكلفة المخزون 
 ا حاال وتحميلها علي حساب الدخل بخالف ما هو مصروفات البحث والتطوير يجب االعتراف به

 . مطبق في المملكة المتحدة
 مصروفات التأسيس يمكن رسملتها واستنفادها خالل خمس سنوات . 

 (.هولندا، السويدخامسا: إطار القياس المحاسبي في الدول اإلسكندنافية )
  هولندا:  -1

المحاسبة في هولندا تشبه المحاسبة في المملكة المتحدة والمدخل االنجلوساكسوني، فقانون الشركات 
ومهنة المحاسبة هما المؤثران الرئيسان في تطوير المحاسبة في هولندا حيث تأثير قانون الشركات ینمو 

ال یوجد معایير للمحاسبة في هولندا حيث القواعد المحاسبية التي یلزم بها  ، 1970بشكل مطرد منذ عام 
 . القانون هي تلك القواعد المحددة في فقرات القانون المدني المتعلقة بالمحاسبة وبالتقارير المالية

 : القياس المحاسبي

القيمة الجارية عند تقييم يمتاز النظام المحاسبي الهولندي بدرجة عالية من المرونة حيث يسمح باستخدام 
 . األصول، واستخدام التكلفة التاريخية في تقييم األصول غير الملموسة
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یتم تقييم المخزون السلعي علي أساس قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل، وكلمة السوق تعني  -
  ون والمتوسط المرجح لتحدید تكلفة المخز fifo القيمة القابلة للتحقق ويتم استخدام طريقة 

مصروفات البحث والتطوير يمكن رسملتها ومن ثم استنفادها خالل مدة ال تتجاوز الخمس  -
 .سنوات، وفي حالة عدم استنفادها يجب تكوين احتياطي

ال توجد قواعد محددة تحكم المحاسبة عن ترجمة العمالت األجنبية، وأن أغلب الشركات تفضل  -
  . استخدام معدالت الصرف السائدة عند اإلقفال

 : السويد -2

  يمكن إرجاع تطور المحاسبة في السويد إلى تأثير النظام القانوني والضريبي باإلضافة الى التدخل المهني

 القياس المحاسبي:

 . تعد التكلفة التاريخية هي األساس المطلوب إتباعه عند المحاسبة عن األصول -
 . الطريقة المستخدمة في االستهالك هي القسط الثابت -
المخزون علي أساس التكلفة أو السوق أیهما أقل، والسوق يعني تكلفة االحالل بشرط  یتم تقويم -

 . لتحدید تكلفة المخزون  fifo ويتم استخدام ،اال تزيد عن صافي القيمة القابلة للتحقق
 . تكاليف البحث والتطوير فيمكن رسملتها واستنفادها لمدة ال تزيد عن خمس سنوات -
في تقديم المعلومات للدائنين وللحكومة ولالجهزة الضريبية هو التقليد لقد كان اعطاء االولوية  -

 . السائد في السويد

كندا،   ألبانيا، بلجيكا،، فرنساسادسا: إطار القياس المحاسبي للدول الفرونكوفونية )
، المجر، أوكرانيا، صربيا، سلوفكيا، كرواتيا، تايلند، بلغاريا، اليونان، سويسرا، النمسا

 .(قبرص جورجيا،
 

تشبه المحاسبة في دول هذه المجموعة المحاسبة في المجموعة االلمانية من عدة أوجه مثل تأثير قانون 
 : ويمكن تقسيم دول هذه المجموعة الي مجموعتين فرعيتين هما ،الشركات والضرائب

  ايطاليا –البرازيل  –اسبانيا  –االرجنتين  –فرنسا  –مجموعة الدول االكثر نموا وتشمل بلجيكا  
  االرجواي –المكسيك  –بيرو  –كولومبيا  –مجموعة الدول االقل نموا وتشمل تشيلي . 
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 . وتميل المحاسبة الالتينية الي التحفظ والسرية الي حد ما مقارنة بالمحاسبة في الدول االنجلوساكسونية

حد ما وتفتقد الي التقنية مقارنة بما هو موجود في الدول  ىفرنسا صغيرة ال مهنة المحاسبة في
االنجلوساكسونية وكذلك سوق االوراق المالية تعد صغيرة كما هو الحال في المانيا واغلب التمويل يأتي 

ولهذا فالتقليد المحاسبي في فرنسا يعطي االولوية في اصدار المعلومات المحاسبية ،  من البنوك أو الدولة
تعتبر فرنسا من أكثر الدول تأیيدا م الدائنين والسلطات الضريبية كما هو الحال في المانيا، التي تخد

لمحاسبة وطنية موحدة، حيث أنشأت وزارة االقتصاد الوطني الصيغة أو الطبعة األولى للمخطط الوطني 
نعقاد بمناسبة ا 1982، ليتم تعدیله في 1957، ثم تم مراجعته في 1947في سبتمبر  PCGالعام 

بإضافة توصيات جاءت في المؤتمر   فقد تم توسيعه 1986المؤتمر الرابع لالتحاد األوربي، أما في سنة 
، كما أن 1999األوربي و المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة، لتكون آخر مراجعة له في   السابع لالتحاد

 لي:المخطط المحاسبي العام الفرنسي یوضح ما ی

 لمالیة.ر ایرلتقاداد اعوإلمالیة ااسبة لمحدئ امباداف وهأ .1
 رادات.یف، إیرمصا، لملكیةوق احقت، مازااللتول، األصم: امفاهی .2
 م.لتقییراف واالعتد اعواق .3
 لمحاسبیة.ر افاتدلك اكیفیة مس، ستعمالهات الباطمتت، لحساباطط امخ .4
 ضها.ركیفیة عولمالیة م ائوالقذج انما .5

 : القياس المحاسبي

  االصول في فرنسا بشكل متحفظ لكنه اقل من درجة التحفظ الموجود في تتم المحاسبة عن
لذا یتم استخدام التكلفة التاريخية عند المحاسبة عن االصول اال انه يمكن اعادة تقييم ، المانيا

 . االصول باستخدام المؤشرات الحكومية
 ىالتكلفة للمخزون علوتحدد  ،یتم تقويم المخزون علي اساس قاعدة التكلفة أو السوق ایهما أقل 

 .fifoواساس طريقتي المتوسط المرجح 
 مصروفات التطوير يمكن رسملتها بشروط معينة واستنفادها خالل مدة ال تزيد عن خمس سنوات. 
 خاصة  ى خر تصدر بعض الشركات الفرنسية مجموعتين من القوائم المالية احداهما موحدة واال

 . الستخدام الدائنين والسلطات الضريبية
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 :هيونسا رفي فر لمعاییداد ابإعوم تقئیسیة ت رماظمنس خمك هنا

 ني للمحاسبة  وطلس المجلا.CNC 
 لمحاسبة م ایظلجنة تن.CRC 
  لمالي وق الساهیئة.AMF 
 لمحاسبة راء اخبف مص.OEC 
 ت لحسابااي ظنیة لمحافوطلا المؤسسة.CNCC 

ن مل كد أن فنج، نسارفي فن منفصلتین لمهنتیت االما كانطفلت لحسابااجعة رامص ما فیما یخأ
ن لمحاسبین ام 80%ر أن غی CNCCو OECهما وله هیئة مستقلة تمثله ن جعیرالماو ن لمحاسبیا
 .نتیدلشهااكال ون یحمل نسارفي فن هلیؤلما

 لتالیة:م ائوالقداد اعإنسیة رلفات كارلشاعلى ب یج: لمالیةر ایرلتقاداد اعإ 
 دارة و إلر ایرتق، لمالیةم ائوالقول احت ضیحاوتت أو اظمالحل، خدلاقائمة ، میةولعمانیة زالمیا

 جع.رالمر ایرتق
 ك لذكن، معیم حجدودة ذات لمحالیة ؤولمست ذات اكارلمالیة للشم ائوالقط اجعة فقرامم یتث حی

ر یرلتقالى إباإلضافة س فالود إجل وحتمااتنفي ت ماومعلر فیوعلیها تب یجرة لكبیت اكارلشا
 نسا.ربفص خار كالهما یعتبوتماعي الجا
  ط فق، یة دلنقت افقادلتافي ر لتغیاقائمة داد بإعزام لد إجونه ال یأكماCNC ث ها حیدادبإعزم تل

 ها.ربنشوم نسیة تقرلفت اكارلشب اغلد أنج
  ة.طمالیة مبسم ئواقاد دة بإعطسوملرة و الصغیت اكاریسمح للشري لتجاون القانأن اكما 
 حالة ن عیة عرشدق و بصر تعبب أن لمالیة یجم ائوالقن الة فإدعاورة صء اطعل إجن أم

 كة.رلشا
 ضیحیة وتط نقادة عب لطتیح إلفصاأن انسیة في رلفالمالیة ر ایرلتقاداد اعص إخصائن تكم

 في:ل تتمث
 لمتبعة.س القیاد اعواضیح قوت 
 جنبیة.أبعملة م تت لتيت المحاسبیة للعملیاالمعالجة ا 
  ت.الهتالكااو لثابتة ول األصافي ر لتغیاقائمة 
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 ت.ناؤولمل اتفاصی 
 د.جم إن وتقییدة عال إتفاصی 
 لمستحقة.ون ایدلد ایدتسل أو تحصیر أخـت 
  م.ألسهاحملة و لتابعة ت اكارلشاقائمة 
  میة.ولحكالمنح ت و المعاشاامبالغ 
 ط و لنشاب احسدوران لت االدمعت لیاللى تحإباإلضافة ف لصنب احسن ئمیدالل العمادل امع

 في.رالجغایع وزلتب احس
 2003ن یة مدایة بوسنف نصر یرتقاد تعب أن لمالي یجوق الساجة في درلت اكارلشأما ا ،

 ن:ضمون تكرى خت أماومعلو لبیئیة ت ااطلنشاالى نتائج إباإلضافة 
 اقة.طلك استهالاو لیة وألواد الم، المیاها 
 ضائي.ولضوث التلامتضمنة واء لهافي وث لتلانیة دتت اطنشا 
 لبیئة.ر ااطخدي ألتفات ناؤولمت اقیمة مخصصا 
 300عمالها دد عوق لتي یفت اكاربالنسبة للشوب لطمو الجتماعي فهر ایرما بالنسبة للتقأ 

روط لشا ،لصناعیةت العالقاب، ایدرلتل امشاكل یحلن ویتضمف ویصر یرلتقذا اهل، عام
یة ردلفت اكاربالنسبة للشوب لطمر یرلتقذا اهل. للعمارى ألخالمنح اور و ألجت ایاومست، لصحیةا

 للمجمع. س لیط و فق

 :لمحاسبيس القياا

رى ألخت اكارلشأن اكما دة، حولمائمها واقداد عإفي  IFRSجة درلمانسیة رلفت اكارلشاتتبع  -
تتبع أن نسیة رلفت اكارلشل اعلى كب فإنه یجك لذمع ، كلذكر لمعاییاه ذجة تتبع هدرملر اغی
ب حساد عنك لو ذ روع(لف)ایة ردلفت اكارلشوى اعلى مستم لعاطط المخالثابتة في د اعوالقا
دة بإعا یسمح، یخیةرلتاابالتكلفة م سة: تقیولملمول األصا _ح. بارألایع وزتویبي رلضابح رلا

 یبة.رخاضعة للض، تقییمها
ط لخایقة ق طرفویة دالعت الحاالافي ، یبةرلضروط اشب هتالكها حسم الثابتة: یتول األصا -

 ص.لمتناقط القست أو الثابا
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ل خدالایقة ل طرباستعماك لل، و ذقأیهما ق ألقابلة للتحقالقیمة أو اتقییمه بالتكلفة م یتزون: لمخا -
 جح.رلمط اسولایقة أو طر FIFOال در أوال صاأو

روط شت سملتها تحن ریمك نلك، نفاقهاب إحسروف تعالج كمصر: یطولتاث و لبحف اتكالی -
 وات.سنس خموز ال تتجارة فتل ها خالهتالكب الحالة یجاه ذفي ه، ومعینة

 روف.كمصوع فدلمر اإلیجار اعتبام ایتل وسمرال ترة لمستأجول األصا -
م بلیة یتلمستقدات التعها، و ستحقاقهاد اعنروف ها مصرعتباام یتد: لتقاعامنح ت ولمعاشاا -

 ت.مازابها كالتراف العتا
 ها.رتسعیم لة یتویمتها بعملة معققد یدتحن لتي یمكالمحتملة ت العمالار خسائ -
لى ت إاطالحتیال اسنة حتى تصل كل خن دم 5%ب ینها بحساوتكم نیة یتولقانت ااطالحتیاا -

 ني.ولقانل المان رأس ام %10
خصمها م یتو نیة( ولقانالیة ؤولمسزام ) االلتایقة ل طرحسابها باستعمام جلة: یتؤلمب ائرالضا -

 علیها.د العتمان ابصفة یمكت قیولتت اقاروفس نعكار ایدتقن ما یمكدنع
ن ضمون لملكیة فتكایقة طرا مل، أألعماد احیوتد عندة لمعتمایقة طرلاهي راء لشایقة طر -

 روط.ش
ر ختباأن اكما ددة، محوى قصرة فتد جوال یل وخدلاها في دستنفام ایتل و لمحرة اشهل سمرت -

 وب.لطم رغیور هدلتا
 ه.ركق ذكما سبو IFRSـ فقا لومعالجتها م جنبیة یتأبعملة م لتي تتت العملیاا -

 ..(. أندونيسيا، ، الهند، باكستان،اليابانسابعا: إطار القياس المحاسبي في الدول اآلسيوية )
تميل الي التحفظ والسرية بشكل واضح مقارنة بالدول ، و اليابان –باكستان  –الهند  –تشمل أندونيسيا و 

 .االنجلوساكسونية

ن مول ألف النصاففي ، لیةدولاو لمحلیة رات التأثین اج میزلیابانیة مالمالیة ر ایرلتقااو لمحاسبة س اتعك
ر ألفكاس اعكد لثاني فقف النصاما في أأللمانیة ر األفكاالیاباني المحاسبي ر الفكس اعك 20رن لقا
 ر.هظیدأ بد ة قلیدولالمحاسبة ر الجنة معاییر ثن أیثا فإدما ح، أیكیةرألما
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یلها خاصة على وفي تمد ضخمة متماسكة تعتمت تكتالن عرة لیابانیة فهي عبات اكارلشص افیما یخو
صحة ر كثد أالقتصات التسعیناافي نهایة   Big Bongمحاسبةن عالم إتد قولبنكیة. روض القا
 لیة.دولر المعاییامع ر كثق أفواعلى تن لیابال الجعوشفافیة ر كثت أكارلشوا

ل، خدلا بئراضون قانر لى تأثیإة باإلضافة لمحاسبامهنة م یظتنن عن لتیؤومسن میتیوحكن هیئتیك هنا
لمالیة وراق األون اقانت، كارلشاون هي: قانولمحاسبة امهنة م یظتنم تحكن نیاو قث ثالك هناد أن فنج
داد عإ علىرة مجبت كارلشن امد یدفالعد. ألبعااني ثالثي وقانم اظنو فهل خدلب ائراضون قانو

وراق ألون اقانل قبن لثانیة مري و التجاون القانل اقبن بة مولطمدة ح، والمالیةم ائوالقن امن عتیومجم
 .لمالیةا

م ه، أأللمانيري التجاون القانن اه عریطوتم تدل، ولعل وزارة اقبن ه مرتسییم تیت: كارلشون اقان .1
سیاسة ع تبان إجة ضمنه مدرلمت اكارلشل اكر یجبو هن، وئنیدالم واألسهائه حمایة حملة دمبا

 ة.طلحیا
لمالیة وراق األون اقانن قتباسه مم المالیة تت امادلخاكالة ل وقبن مر لمالیة: یسیوراق األون اقان .2

ذ التخات ماومعلر فیوتو فه هداهم أهن أم، لثانیةالعالمیة رب الحد اضه بعرفم ت، ویكيرألما
 یة.رالستثمارارات القا

یبي على رلضل اخدلب ایحسولمحاسبة اعلى م هار له تأثیت: اكرلشال خدعلى ب ئرالضون اقان .3
ل نه یسمح باستعمافإ، لمحاسبیةالمعالجة ف اصدم وفي حالة عن لكت، كارلشون اقانس ساأ

 ب.ئرالضون اقان

ظ ني )محافوجع قانرامل قبن مط سولمتارة و لصغیت اكارلشاجعة رامم یتت اكرلشون اقانظل في 
 ني. ولقانر( و ا)خبیل لمستقاجع رالمن امل كل قبن جعتها مرامم فیترة لكبیت ااكرلشاما ت(، ألحساباا

ة في فقواني للموقانر یرتقر على تحضیت كارلشون اقانت جة تحدرلمنت اكارلشزم اتل لمالية:ر ايرلتقاا
 ما یلي:م یضذي لاوي، و لسنن المساهمیع اجتماا

 نیة.زالمیقائمة ا 
  ل.خدلاقائمة 
  لملكیة.وق احقفي ر لتغیاقائمة 



48 
 

 دارة.إلر ایرتق 
 یضاحیةداول اج 
 ل.لتفاصیاو لمحاسبیة ت ایاسالسف اتصل خدلاقائمة و نیة زالمیق افراتت اظمالح 
 ن:هي تتضموبة ولطمك لذعمة كدلمداول الجا 
 دى.لمایلة طورة و قصیون یدلدات والسنافي ر غیلتا -
 كمي.رالتك اإلهالاو لثابتة ول األصافي ر لتغیا -
 ون.یدلت اضمانا -
 ت.اطالحتیاافي ر تغیلا -
 روع.لفل اقبن كة مولمملم األسهدد اعروع ولفالملكیة في وق احق -
 نیة.ولقانن اجعیرالمان و یریدعة للموفدلمب األتعات واآلمكافا -
 للمصالح.رب لتي ینتج عنها تضات العملیاا -
 یة.دلنقرات التغیاقائمة داد عب إلطال یتت كارلشون اقان -
ذي لاو لمالیة وراق األون اقانق فوالیة مم ئواقداد مة بإعزمل لماليوق الساجة في درلمت اكارلشا -

 یة.دلنقت افقادلتالى قائمة إباإلضافة ت كارلشون اكما قانم ئوالقس انفب لطیت
دة لى عإیة باإلضافة وبع سنرمالیة ر یرتقادار مة بإصزملت كارلشت اصبحأ 2008ن یة مداب -

 ط.لنشااج و إلنتات ایاوتمسدة ز یدلجل المارات رأس استثماؤات اكتنبؤات تنب

 :لمحاسبيس القياا

 ت كارلشن اباإلضافة فإدة، حومالیة مم ئواقر تحضین مت سساؤلمت اكارلشون اقانزم یل
 لمالیة.وراق األون اقانق فومالیة م ئواقداد عإصة علیها ورلباجة في درلما
 رى خأجهة  نموها ؤلغام إیتل أن قبل ألعماد احیوتد مستعملة عنت لمصالح كاند احیویقة تطر

 راء.لشایقة طرلمستعملة هي دة احیولایقة طرلن افإ
 على د هي تستنفوكة ولمملول األصالة لصافي دلعاا لقیمةس اساأحسابها على م یتل لمحرة اشه

 .ورهدلتر ایسمح باختبال وقأو أسنة  20رة فت
 روع لفوا مألاكة رلشرس اتماث حیروع، لفا فير الستثماد الملكیة عنوق ایقة حقل طرستعمام ایت

 لتشغیلیة.او لمالیة ت السیاساس انف
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 جمتها رتم ألجنبیة یتروع الفت امازالتاول و صن أجنبیة فإأبعملة م تت لتيت العملیاص افیما یخ
ط سومتل ستعمام افیترادات إلیاف و یرلمصااما ، ألسنةافي نهایة  ري لجارف الصر اسعل باستعما

 رف.لصر اسع
 ن مل كل ستعمان ایمكل، قأیهما ق ألقابلة للتحقالقیمة أو اتقییمه بالتكلفة م یتزون لمخاLIFO ، 

FIFO  جح.رلمط اسولاو 
 وق.لسب اتقییمها حسم لمالیة یتا وراقألرات استثماا 
 ور هدلترات اا یسمح باختباكمب، ئرالضون اقانب هتالكها حسم ایتولثابتة بالتكلفة ول األصم اتقی

 ول.لألص
 ستحقاقها.د اتحمیلها عنم یتر یطولتاث و لبحف ایتكال 
 سملته.م رلمالي یتر اإلیجاا 
 ت.قیولتت اقاروفك هناون ما تكدعنجلة ؤلمب ائرالضل اتسج 
 10%ل ألقاعلى وي كة مبلغ یسارلشص اتخصب أن سنة یجل بة: كولطنیة مولقانت امادلخا 

نیة ولقانت ااطالحتیااتبلغ أن لى ن إنییولقانن اجعیرالمادراء و لمالى إفع دعة توزلمح ابارألن ام
 ل.لمان رأس ام 25%نسبة 

  تعتبر الحكومة المؤثر الرئيسي علي جميع مجاالت المحاسبة في اليابان بهدف حماية الدائنين
 . والمستثمرين

 يسمحیتم استخدام التكلفة التاريخية لتقييم االصول ويحظر استخدام التكلفة الجارية ولهذا ال  
 . ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم تكوين احتياطات ضخمة ،باعادة تقييم االراضي والمباني

 عدة التكلفة أو یتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة التاريخية بالرغم من انه يسمح باستخدام قا
 . والسوق تعني تكلفة االحالل أو سعر الشراء ،السوق ایهما أقل

  والتطوير يمكن رسملتها بخالف ما هو مطبق في المملكة المتحدة ويتم مصروفات البحث
 . استنفادها خالل خمس سنوات
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المحور الثالث: مقارنة الخصائص النوعية للمعلومة المالية بين مختلف األنظمة 
 المحاسبية في العالم.

الخصائص النوعية الضرورية للمعلومة المفصح عنها بين األنظمة  مقارنة أوال:
 المحاسبية المختلفة.

نظمة وفق األالقياس المحاسبي والنظم التشريعية نقاط التشابه واالختالف في  بعد عرض وتحليل أهم   
لنوعية الخصائص اأوجه التشابه واالختالف بين عرض وتحليل  محورم في هذه الیتالمحاسبية المختلفة 

 ، وذلك باالستناد إلىقياس القيمة العادلةب عالقةالضرورية للمعلومة المفصح عنها وكذا التي لها 
؛ إلى وعيةلنتم تقسيم مجموعة الخصائص ا، حيث وما تم استنتاجهالنصوص القانونية لمختلف الدول 

س المعایير دارسات ولجهات رسمية مختلفة، فحسب مجل خصائص أساسية وأخرى ثانوية حسب عدة
النوعية للمعلومة المفصح عنها إلى خصائص رئيسية  المحاسبة المالية األمريكية تم تقسيم الخصائص

التعاريف تحدد ماهية الخصائص النوعية لجودة المعلومات  وأخرى ثانوية من خالل وضع إطار كامل من
 Qualitative"بعنوان "الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية  SFAC2في ة المحاسبي

Characteristic of Accounting Information  "مجلس معایير المحاسبة المالية  الصادر عن
مالية وفق ، والشكل التالي یبين تركيبة الخصائص النوعية للمعلومة ال1980عام  FASBمريكي ألا

 مريكية:ألالمعایير المحاسبية ا
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 التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثره في اإلبالغ المالي  طرايرة،جمال على عطية المصدر: 

 

غ المالي للقوائم الباإلفهوم القيمة العادلة وأثره في جمال على عطية طرایرة، التوجه الحدیث للفكر المحاسبي لم المصدر:
 أو ، 56، ص 2005ردن، ألمنشورة، اأطروحة دكتوراه غير ردن، في األ المالية للبنوك العاملة

 

Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; and Jack M. Cathey; Accounting 
Theory and Analyses, Inc. 2001, Page 20. 

من الشكل أعاله یتضح؛ أن مجلس المعایير المحاسبية األمريكية قد فصل الخصائص النوعية  
، حيث اعتبر كل من خاصيتي SFAC 2المفهوم المحاسبي رقم  للمعلومات المالية بشكل دقيق في

المالءمة والموثوقية خاصيتين أساسيتين تحتوي كل منها على مجموعة من الخصائص الفرعية فالمالءمة 
الموثوقية تحتوي عية لها، أما تحتوي على التوقيت المناسب والتغذية العكسية والقدرة التنبئية كخصائص فر 

مقارنة للقابلية ا ضافة إلى اعتبارإلية التحقق كخصائص فرعية لها، باتمثيل الصادق وامكانعلى الحياد وال
عتراف بكل الخصائص النوعية إلية خاصيتين ثانويتين. ومن أجل االمعلومة المالية وثبات الطرق المحاسب
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ومدى أهميتها وفهمها السابقة يجب أن تكون للمعلومة قيمة مادية وتكلفة تقارن مع المنفعة المتوقعة منها 
 ين داخليين أو مستخدمين خارجيين.من طرف مستخدميها، سواء مستخدم

فقد قسمت الخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية  ،IASCأما عن لجنة المعایير المحاسبية الدولية 
لموثوقية، ولكن ءمة واالمريكية هما المألس المعایير المحاسبية المالية اإلى خاصيتين أساسيتين مثل مجل

لم يكن هناك اتفاق بينهما حول الخصائص الثانوية لجودة المعلومة المالية فلجنة المعایير المحاسبية 
 همية النسبية خصائص ثانوية للمعلومة المالية المفصح عنها،ألبرت كل من القابلية للمقارنة واالدولية اعت

كما سبق الذكر فقد اعتبر القابلية المقارنة والثبات هما  مريكيةألس المعایير المحاسبية المالية اأما في مجل
 ASSCالخاصيتين الثانويتين. وفي دراسة أخرى قامت بها لجنة وضع المعایير المحاسبية البريطانية 

، القابلية للفهم، الموثوقية، ءمةاللجودة المعلومة المالية في الم ساسيةألالنوعية ا حددت كل الخصائص
 قيت المناسب، القابلية للمقارنة.وعية، التو كتمال، الموضإلا

معلومات المحاسبية تتمثل في كما أوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأن خصائص ال
همية النسبية وتجاهلت باقي الخصائص ألية للمقارنة، القابلية للفهم واءمة، الموثوقية، الحياد، القابلالالم

واهتمت معایير المحاسبة المصرية بخصائص جودة المعلومة وأشارت  FASB.و IASCالمذكورة حسب 
ساسية ألدة للمستخدمين وتتضمن الخصائص ابأنها صفات تجعل المعلومة الواردة بالقوائم المالية مفي

ءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة كمجموعة الخصائص الرئيسية وخاصية القابلية للفهم، المالتالية: ال
س المعایير المحاسبية اصية ثانوية، ولم تتطرق إلى الخصائص الرئيسية التي أشار لها مجلالحياد كخ

 .(ءمة والموثوقيةالالم)الدولية  مريكية أو لجنة المعایير المحاسبيةألالمالية ا

الصادر في الجريدة الرسمية والمتعلق بالنظام  07-11أما عن الجزائر؛ ووفًقا لما جاء به القانون 
ءمة، اللية المفيدة وذات الجودة في المفقد حدد الخصائص النوعية للمعلومة الما ي المالي،المحاسب

همية النسبية. وقد أدرج النظام المحاسبي المالي أللمصداقية، القابلية للمقارنة، ا، ا(القابلية للفهم)الوضوح 
تغليب )يجوز مخالفتها عند إعداد القوائم المالية  الى كمبادئ محاسبية يحتكم إليها و عدة خصائص أخر 

ورة الصادقة وخاصية فصاح التام، الصإلوهر القانوني، الحيطة والحذر، اقتصادية على الجإلالحقيقة ا
كما  ، كما لم یتطرق إلى باقي الخصائص المحاسبية كالحياد والتغذية العكسية(تساق ...إلالثبات أو ا

 خرى سواء كخصائص رئيسية أو خصائص ثانوية.ألا عليه الحال في التشريعات
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س واللجان من تحليل الخصائص النوعية لجود المعلومة المفصح عنها حسب ما جاء به أهم المجال
ة المعلومة ه؛ یتضح أنه یوجد عدم اتفاق حول عدد وطبيعة الخصائص النوعية لجودالالعالمية والعربية أع

 المالية المفصح عنها.

القيمة العادلة على الخصائص النوعية الضرورية للمعلومة المالية وعلى أنواع ثانيا: أثر 
 االفصاح المحاسبي. 

يجب معرفة  فصاح المحاسبي ثانيا،إلثم على اال العادلة على جودة المعلومة أو لمعرفة أثر القيمة     
توضيح تصنيف  كثر تأثيرا على جودة المعلومة، ومن هذا المنطلق یتمألأثرها على الخصائص ا

ءمة، الوتتمثل في: الم الخصائص الضروريةأثير إلى ة المعلومة المالية حسب درجة التخصائص جود
الخصائص همية النسبية، والى أليت المناسب واالموثوقية، القابلية للمقارنة، القابلية للفهم، الحياد، التوق

والتي تتمثل في: اقتصادية  ضافيةإلص االخصائمعلومة، والى التحقق لوتتمثل في: القابلية  المكملة
ل الصادق والتغذية العكسية. وتم توضيح أثر قياس يكتمال، التمثإلمة، القدرة التنبئية، الثبات، االمعلو 

فصاح المحاسبي في الجدول إللجودة المعلومة والمؤثرة على ا القيمة العادلة على الخصائص الضرورية
 .لومة المالية واإلفصاح المحاسبيالقيمة العادلة على جودة المعأثر : 03الجدول رقم     التالي:
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 باالستناد الى المصدر:

 Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; and Jack M. Cathey; Accounting Theory and Analyses, Inc. 2001, Page 41. 
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المحور الرابع: التوحيد والتوافق المحاسبي على المستوى الدولي في ظل التحول من 
 .IFRSالى تقارير اإلبالغ المالي  IASمعايير المحاسبة الدولية 

 
ة لمحاسبیت اسارلممااو مة ظألنن ابیت الختالفااسة درابرا هتماما كبیالمحاسبي ر الفكد اشهد لق

رد مأن لمحاسبي ر الفكافي رة لمستقور األمن امت، وسادرالن امم ضخدد عفي س نعكاذي لاو سبابها وأ
ر ستقد اما قوعمو ،الجتماعیةوانیة ولقان، ایاسیةلس، ایةدالقتصات البیئان الى تبایإجع ت راالختالفااه ذه
یع رتشل، انيولقانم ااظلنابیعة طلمتمثلة في او لمجتمعیة م القیوالبیئیة ل اموالعاهمیة وأاللة دعلى ون لباحثا
لسیاسي ا وذلنفم، التضخل، الماوق رأس اس، ئیسیةرلل ایولتما ردمصا، لملكیةط انم، یبيرلضا
 ها علىرتأثیدى لمحاسبیة في مت اسارلمماط الى تنمیإفة دلهاالیة دولت اماظلمنات و لهیئادي واالقتصاوا
 ها.طورتولمحاسبیة ت اسارلمماوامة ظألنا

ر لعصا ذاحاجة ملحة في هر لمالیة یعتبر ایرلتقاداد اعإفي ق لتناساق و فوالتق اتحقیث أن حی
 .ألجنبیةرات االستثمادة ایازت و لجنسیاالمختلفة ت اكارلشن ابیدات تحاات و تكتالن ه مرالما نظرا ن

 التوحيد المحاسبي على المستوى الدولي. أوال:
مصطلح له التمييز بين مصطلحين التوحيد والتوافق على المستوى المحاسبي، لكون كل وجب بداية     

 جوانبه الخاصة.

ال عملية اإلبتعاد عن التطبيقات المختلفة، أي أنه يمكن اإلشارة إليه بمجموعة إالتوافق المحاسبي ما هو 
بعة، بينما ینظر الى من الشركات مجتمعة حول طريقة واحدة أو مجموعة من الطرق المحاسبية المت

   التوحيد المحاسبي على أنه عملية اإلتجاه نحو التماثل الكامل.

 :د )المعايير( على المستوى الدوليالتوحي

لقد تم تعريف التوحيد  جعل الشيء واحدًا وهو التماثل والتطابق واالنتظام،  Uniformityيعني التوحيد 
 ـتلفة، ومنها:مخفي األدب المحاسبي بتعاريف متعددة، ووفقا لوجهات نظر 

 علىويحدد كل المتغييرات المحاسبية،  الذي يضمم النظاتعريفا شامال على أنه: "   Enthovenعرفه
مستويات المنظمة، هذا النظام الذي يضم تلك المتغييرات يستطيع تغطية كل مستويات اإلقتصاد وكل 
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وإدارة كل المعلومات لكل األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية في القطاع األقتصادي الجزئي والكلي، كما 
يغطي اإلحتياجات الداخلية والخارجية لمجموعة مختلفة من المستخدمين، لذلك فنظام المحاسبة الموحد 

 ". لب األحيان يستعمل اإلشارة إلى النظام الذي تكون فيه المعایير المحاسبيةفي أغ

ويعرف كذلك: " التوحيد في مجال المحاسبة ال تطلب فقط تحليل العمليات واألحداث من حيث كونها 
متشابهة أو غير متشابهة وإنما یتطلب أيضا بالنسبة للعمليات واألحداث المتشابهة تحدید أثر اختالف 

 ظروف واألوضاع المحيطة ".ال

ومع أن التوحيد الكامل صعب التحقيق على المستوى الدولي، فقد جاء التوحيد في بادئ األمر بصيغة 
مخففة وهو ما يسمى بالتوافق أو االتساق ويعني التوافق إزالة االختالفات في النظم والمعایير المحاسبية 

ع بعضها البعض بينما المعایير تبحث في إزالة االختالفات أو تخفيفها والعمل على جعلها قابلة للتسوية م
 .عن طريق تطوير معایير موحدة

 1904ويمكن إرجاع التوافق المحاسبي على المستوى الدولي إلى أول مؤتمر دولي للمحاسبين عقد عام 
، وجاءت الدعوة إلى العالمية في المؤتمر الدولي السابع الذي عقد في في مدینة سانت لويس بأمريكا

رئيس سابق للمعهد الهولندي  Kraayenhofإذ جاءت دعوة  1957هولندا عام  –مدینة أمستردام 
تم تشكيل  1967للمحاسبين بفكرة مجموعة موحدة للقواعد المحاسبية، وفي المؤتمر التاسع في باريس 

ت على أثره لجنة التنسيق الدولية للمهنة المحاسبية وفي المؤتمر العاشر في سدني فريق عمل دولي وشكل
 1973عضوًا ثم شكلت الحقًا في دوسلدورف بألمانيا عنها في عام  11شكلت لجنة ضمت  1972

 وتهتم اللجنة بإعداد ونشر معایير المحاسبة الدولية. لجنة معایير المحاسبة الدولية

التوحيد المحاسبي على المستوى الدولي وجهتا نظر، األولى، المنحى الوطني للمحاسبة وتتجاذب التوافق/
والثانية المنحى العالمي الواسع ويسعى التوافق إلى تعزيز التشابه والتوحيد من جهة والى تخفيض التنوع 

 .واالختالف من جهة أخرى 

نفتاح التي عرفها العالم اختالفا كبيرا في قد أظهر البعد الدولي المتنامي لألنشطة االقتصادية وسياسة اال
األطر واألنظمة التي تحكم الممارسة المحاسبية في كل دولة، وهذا ما أّدى إلى ضرورة تنظيم وضبط 
الممارسة المحاسبية على المستوى الدولي لتجاوز كل أشكال اإلختالفات والبحث عن إطار تصوري 

إطار  ة جدیدة في الممارسة المحاسبية جاءت متضمنة فيللمحاسبة الدولية، وقد تولد عن ذلك نمطي
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التوحيد المحاسبي، ولذلك جاءت هذه الدراسة بهدف إبراز ضرورة تكييف األنظمة المعلوماتية وفق 
متطلبات التوحيد المحاسبي وأهمية ذلك في زيادة جودة اإلفصاح حتى تكون المعلومات المالية المعروضة 

بالغ المالي صادقة ومتجانسة تعكس الصورة الحقيقية لوضعية الكيان بالشكل وفق المعایير الدولية لإل
 .الذي يسمح لجميع مستخدمي الكشوف المالية باتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة

اذ ال تزال االقتصاديات الفتية بعيدة عن مسایرة متطلبات التوحيد المحاسبي وذلك راجع لعدم تكييفها 
ة وفق متطلبات تطبيق معایير المحاسبة الدولية والمعایير الدولية لإلبالغ المالي نظرا ألنظمتها المعلوماتي

للصعوبات التي تواجهها لتحقيق ذلك خاصة فيما يخص تعارض قواعد النظام الضريبي مع النظام 
ر المحاسبي المالي إلى جانب نقص التكوين، كما أّن عدم كفاءة السوق المالي حال دون تطبيق المعایي

 .المحاسبية الدولية التي جاء بها النظام المحاسبي المالي خاصة فيما یتعلق بالقيمة العادلة

 التوافق المحاسبي على المستوى الدولي. ثانيا:
 
إن هـدف المحاسـبة الدوليـة كتطـوير للفكـر المحاسـبي مـن النطـاق    :مفهوم التوافق المحاسبي الددولي/ 1

المــالي أو اإلقليمــي إلــى النطــاق الــدولي وذلــك كمبــادرة لحــل المشــاكل المحاســبية المطروحــة عــى المســتوى 
الــــدولي هــــو إصــــدار معــــایير محاســــبية موّحــــدة ومقبولــــة علــــى المســــتوى الــــدولي بهــــدف إحكــــام الممارســــات 

 توافق المحاسبي الدولي.المحاسبية أي تحقيق ال

يعبر التوافق  المحاسبي الدولي عن "عمليـة تقليـل الفروقـات فـي تطبيقـات التقريـر المـالي فيمـا بـين الـدول    
ممـــا یـــؤدي إلـــى زيـــادة إمكانيـــة مقارنـــة القـــوائم الماليـــة وتتضـــمن عمليـــة التوافـــق تطـــوير مجموعـــة المعـــایير 

ة عالميــة أســواق رأس المــال، وهكــذا المحاســبية الدوليــة الواجــب تطبيقهــا فــي مختلــف دول العــالم و هــذا لزيــاد
فـــالتوافق المحاســــبي الـــدولي يضــــيق مجـــال اإلختيــــار بـــين السياســــات المحاســـبية ويــــؤدي إلـــى اعتمــــاد نظــــم 
محاســــبية متشــــابهة وهــــو بــــذلك یتميــــز عــــن التوحيــــد المحاســــبي الــــدولي الــــذي يعنــــي توحيــــد صــــارم للقواعــــد 

حيـد ال يقبـل اختالفـات فـي اإلجـراءات علـى المسـتوى فالتو  والسياسات المحاسبية وتطبيقها علـى دول معينـة،
ومـن الصـعوبة بمـا كـان تحقيـق ذلـك ،أمـا علـى المسـتوى المحلـي فالتوحيـد المحاسـبي يعبـرعن نظـام . الـدولي

محاسبي موّحد تتمثل أهدافه في توفير المعلومات الالزمة للتخطـيط و التنفيـذ و الرقابـة علـى مسـتوى الفـروع 
ط حســابات الوحــدة اإلقتصــادية بالحســابات الوطنيــة ،باإلضــافة إلــى تســهيل عمليـــة اإلقتصــادية ،حيــث تــرتب

 جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها .
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إن المتتبــع لتطـــور الفكـــر المحاســبي يســـتطيع الحكـــم علـــى أن : التوافدددق المحاسدددبي المزايدددا والمعوقدددات/ 2
ســتمرارية والتغيــر، وهــذا علــى الصــعيدین التطبيقــي اإل المعرفــة المحاســبية تتســم بخاصــيتين متالزمتــين همــا:

األعـــراف المحاســـبية بمـــرور الـــزمن بعـــد مرارية تشـــير إلـــى تـــراكم الخبـــرات وتكـــون القواعـــد و والنظـــري. فاإلســـت
ثبـــوث منفعتهـــا عمليـــا  وتقبلهـــا نظريـــا أمـــا خاصـــية التغيـــر فتشـــيرإلى قـــدرتها علـــى مواكبـــة التطـــور فـــي بيئـــة 

إقتصـــادية وإجتماعيـــة والقانونيـــة والتكنولوجيـــة وهـــدفها األساســـي فـــي النهايـــة تكـــوين األعمـــال نتيجـــة عوامـــل 
 نظرية محاسبية شاملة.

إلــــى تحقيــــق توافــــق محاســــبي فــــي  IASBومــــن هــــذا المنطلــــق يســــعى مجلــــس معــــایير المحاســــبة الدوليــــة 
 .توى الدولي إستجابة لعوامل معينةالممارسات المحاسبية على المس

هـــي نتـــاج  -كـــأي فكـــر -إن المحاســـبةف الممارسدددات المحاسدددبية بدددين الددددول:  : أسدددباب إخدددتال 1- 2
التــــي تــــؤدي فــــي النهايــــة الــــى معــــایير اجتماعيــــة وسياســــية و تفــــاعالت معقــــدة كعوامــــل اقتصــــادية تاريخيــــة ،

 وسياسات وطرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل.

م لتي یترات اغیلمتدد اعث حی نمولبیئیة رات اها للمتغیدیدتحث حین موث لبحات و سادرالن اتتبایو
ك لذلرات، لمتغیاه ذلهل شامر حصد أو یدعلى تحم عاق تفاك اهناس بصفة عامة لی، وعلیهاز كیرلتا

ل موالعف المختلد معقل تفاعن ألنه ناتج عدول لن اقع بیولمحاسبیة متت اسارلمماافي ف الختالون ایك
 ل:موالعاه ذه نمر كذنو لثقافیة او یمیة ظلتن، ایخیةرلتا، ایةدقتصاالا

 Legal system ني:ولقانم ااظلنابيعة ط 1-

 هما:د ولمحاسبي لسائم ااظلنابیعة طى علر ثؤلتي تانیة ولقانامة ظألنن امن عیونن بیز لتمیین ایمك

حكاما ن أتتضمواد لمن امدود محدد على عل یشتمون لقانن افإم اظلنذا افقا لهوم: لعاون القانم ااظنأ(  
ل تمثوعلیها. رض لتي تعالمختلفة اایا ها بالنسبة للقضرتفسیم لمحاكالى ولتي تتاو  ددةمحت عامة لحاال

  لمحاسبیةت اسارلمماد اتعتمون، ولقانوص امكمال لنصزءا ضایا جلقافي م لمحاكاها درلتي تصم األحكاا

م اظلناذا محاسبیة. نشأ هر معاییورة صیاغتها في صم تو لمهني حتى م الحكاساسا على م أاظلنذا افي ه
 اني.طیرلبث الومنولكدة ودول اتحلمت االیاولم اثر نجلتافي 

 بیقهاطتم لتي تالتفصیلیة م األحكااعلى ل یشتمون لقانن افإم اظلنذا افقا لهو ماني:رولون القانم ااظنب( 
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د عواقو لمحاسبة دئ امبان یتضمذي لو امثال هت كارلشون اقاند أن هنا نجو، لمختلفةت الحاالافي  
ل مثدول لن امر لكثیافي م اظلنذا اهد ساد لقولمالیة. م ائوالقل اشكوى ومحتل وخدلس اقیاس سأو  ملتقییا
 انیا.طیربدا با فیما عن ودول أورلیاباا

یع رلتشر ایعتبو الضربية لبلد ما.اسبية مرتبطة بالنظم القانونية و إن المفاهيم المح يبي:رلضايع رلتشا 2-
 :نحالتین بیز نمیدول ولافي  لمحاسبیةت اسارلمماافي ر ثؤلتي تالبیئیة رات المتغید احأیبي رلضا

م لتي تحكد اعوالقأن اهنا د نج يبي:رلضس القياس اسأو لمحاسبي س القياس اسن أمل لية كستقالأ( ا
أن كما ، یبیةرلضت التعلیماان و نیوالقم احكاأما نقضي به ن ع یارهوختالفا جف المحاسبي تختلس القیاا
لى مبالغ إقیمته ل صتد لتي قاو لمالیة م ائوالقاجلة في ؤلمب ائرالضد ابنور هظلى إ ؤديیف الختالذا اه

 حیانا.أضخمة 

 بینهما.ل لكامط اتبارحیانا لالل أیصد قذي لاو لمحاسبي س القیاد اعوالقوي قر یتأث ب(

 :للملكیةن یطنمن بیز لتمیین ا: یمكئيسيةرلل ايولتمدر امصاولملكية ط انماأ 3-

ئیسي رلدر المصامة هي ولحكون اما تكدعنمة: وكة للحكوية مملدالقتصادات احولل اكظم أو معأ( 
لمحاسبیة ت اماوئیسي للمعلرلد واحیولدم المستخافإنها تصبح دات حولل الكك لمالاها رباعتبال یوللتم
  .حإلفصااس و لقیات اسارمماط تنمیولمحاسبي م ااظلند احیولى تإك لؤدي ذیو

على ص لخاع ااطلقافي حالة هیمنة  ص:لخاع ااطكة للقوية مملدالقتصادات احولل اك ظم أومعب( 
ن لملكیة بیافیه وزع تتط م، لمغلقةت اكارلشط انم، لعائليط النمذ اتتخد لملكیة قن افإدي القتصاط النشاا

ب عتلدول لض افي بعوك لبنأن اكما  ،یةرالستثمات اسساؤلمط انمراد وألفن ایرلمستثمن امر كبیدد ع
لمساهمة ز ممیط نمق یة مما یخلدالقتصادات احولوال امرؤوس ألمساهمة في ائیسیا في دورا ر

ل كون عائلته یمثلك ولمالن افإ، لعائليا للشكالملكیة ذ اما تتخدفعن لملكیة.المالیة في ت اسساؤلما
ة قنال یمثط لنمذا اه، لنامیةدول الاشائع في ط نمو هدارة وإلس امجلدة عاون یشكلم ثن من ولمساهمیا

تفصیلیة ت ماوعلى معلح فاإلفصام ثن مت، وماولمعلن امم حتیاجاتهاعلى ول للحصن میدللمستخرة مباش
 روري.ضر غیون لمالیة یكم ائوالقافي 
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لمالیة ر ایرألساسي للتقااجه ولتاعلى س ینعكك لن ذفإل، یوئیسي للتمرلدر المصوك البنل اما تمثدعن
 د.یدلشظ ابالتحفم تتسس لقیات اسارمماأن كما ن، ئنیدالت التصبح تلبیة حاجیا

لمحاسبیة ر األساسي للمعاییاجه ولتن افإن، لمساهمین امر كبیدد عن عة بیوزلملكیة مون اما تكدعنرا خیأ
ن ألورة لمنشالمالیة ر ایرلتقاافي ح إلفصال ایمیت، وماولمعلن امن یرلمستثمت ااجاحتیایصبح تلبیة 

 رارات.لقذ اتخان امم لتي تمكنها هيت ماومعللر أن اباعتبا، تفعریصبح م

 ةلمحاكاق این طرعدول لن امد یدلعافي طور تولمحاسبي م ااظلنانشأ : ديالقتصااو لسياسي وذ النفا 4-
دول لر اكثأ، و لةدولك التلدي القتصاوذ النفأو السیاسي وذ النفر اتأثیت تحرى خألة دومحاسبي في م اظلن

لمحاسبي م ااظلنأن امثال د نجث حیدة، لمتحت االیاولاو نسا رف، انیاطیربو هل لمجاذا اهفي را تأثی
 نسي.رلفالمحاسبي م ااظلنن اسلخ عند اقري ئزالجا

 وى مستدد یح، ولمحاسبةافیها ل لتي تعمایة داالقتصالبیئة ت اسیماد حم ألتضخل ایمث م:لتضخا 5-
ح إلفصااس و لقیاد ایستنم ثن م، و رألسعات ایاوفي مستر لتغیر اتأثین عح لحاجة لإلفصادى امم لتضخا
ن یمكر ألسعات ایاوفي مستر لتغیر اتأثین عح إلفصاأن اكما ، یخیةرلتاالتكلفة س اساألى إلمحاسبي ا
س لقیان اتفعا فإرمم لتضخدل امعون ما یكدفعنم، لتضخدل اعلى معر لتأثیافي م یسهأن ه دورب
رارات لقد اشیرلتك لذكؤدي نما یو إ تماولمعلامنفعة دة یازلط فقؤدي ه ال یرتأثین عح إلفصااو 
 ر.ألسعاع اتفاریة الؤدلمت التفاعالن امل لتقلیافي ؤدي ید قو على نحت لسیاسااو 

 وهوع ندد أي یحویة دالقتصات العملیاوع اعلى نل ملعاذا اهر ثؤیدي: القتصاطور التوى امست -6
ث حی، جهتهاوامن لتي یمكالمحاسبیة القضایا وع اندد یحذي لو اهت لعملیاوع اند أن نجث حیب، لمناسا

دة یدلجت ایادلتحك الذبت صبحأ، و ماتیةدخت یادقتصاالى إصناعیة لت ایادالقتصان امد یدلعت الوتح
إن البيئة اإلقتصادية مهمة جدا للتنمية  سة.ولملمر اغیوارد لماو یة رلبشوارد المم اي تقییللمحاسبة ه

المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية اإلقتصادية يمكن المحاسبية بشكل عام ولإلفصاح و التقارير 
تحقيقها بعدة أشكال من السياسات اإلقتصادية بناء على نوع النظام اإلقتصادي المختار )اقتصاد حر أو 

 موجه(.

يحسن فهمها تعتبر معایير المحاسبة معقدة وبدون فائدة إذا لم  :لمجتمعيةد األبعاوالثقافية ل اموالعا 7-
ر تعتبث تها حیراتأثیولمجتمعیة ا ملقید ابعاول أحدة ئرالاسة درالا Hofsted سةر دراتعتبو .استخدامها أو
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ة مظألناعلى د ألبعاا كتلر تأثیدى لمحاسبي لمر الفكاي فد جام هتماامنها ق لز أطتكاارة طنق
لتي او لمجتمعیة ام للقید بعاأبع د أریدلى تح" إدفستوهص "خلد لق، و هاطورتولمحاسبیة ت اسارلمماوا
 :فيل تتمث، ولةي دولثقافي ألاجه ولتس انها تعكر أعتبا

م هرسأمصالح ولشخصیة م ابمصالحهراد ألفم اهتماایة ردلفل اتمث الجتماعي:ل التكافل اية مقابردلفأ( ا
راد ألفم أو ایهن ذومراد ألفافیه ظر الجتماعي فینتل التكافاما ك(، أمتماسر جتماعي غیر ااط )إطفق
 ك(.جتماعي متماسر اادود )إطلالمحاء الولل امقابم بمصالحهم الهتمام اعتهولمجمن لمنتمیا

واة لمسادم المجتمع لعراد افول أقبدى من عر یعب ة:طلسلافي ر لصغيوت التفال امقابر لكبيوت التفاب( ا
 دول.لافي ت سساؤلمن ایویقة تكطر علىر ثؤیو هت، وماظلمنات و سساؤلماة في طلسلایع وزفي ت

راد فألور اجة شعن درعد لتأكدم اعدي تفار یعب د:لتأكدم العف لضعيوت التفال امقابوي لقوت التفاج( ا
أن مع مع حقیقة لمجتابها ل لتي یتعاماكیفیة بالد لبعذا اهق یتعلد، ولتأكدم اعوض ولغماتجاه احة رالدم ابع
و، نحأي على دث كه لیحریتل أم لمستقباعلى طرة لسیول المجتمع یحان اكاإذا ما ول ومجهل لمستقبا
 ت.سساؤلمن ایویقة تكطرعلى ر ثؤی دلبعذا اهك لذك

س ساأى علراد ألفم اقییلمجتمع لتل ایة في تفضیدلمام القیل اتتمث ية:ولمعنم القيل اية مقابدلمام القيد( ا
دال لمجتمع لالعتل اتفضیل یة تمثولمعنم القین افإس لعكاعلى دي، ولماح النجارار واإلصت واالوطلباو 
 یة.دلمارات االعتبان اعلى موى أستفي مت لعالقااضع ون و یرآلخدة امساعء وبالضعفام الهتماوا

م لقید ابأبعاط تبرلمحاسبیة تم القید بعاأبع راح أرباقت Hofstedسة دراعلى دا عتماا Grayم كما قا
 :فيل لمجتمعیة تتمثا

 نیة.ولقانطرة السیل المهنیة مقابا 
 نة.رولمل امقابد حیولتا 
 ؤل.لتفال امقابظ لتحفا 

 تهیئادة عرت هد ظلق :لمحاسبيةت اسارلمماق افيوتط ولى تنميإفة دلهات اماظلمنوا تلهيئاا -8
لیة دولالمحاسبة ر الجنة معاییت: لهیئااه ذهم هن أبین موة لمحاسبیت اسارلمماق افیوتلى ت إلیة سعدو

IASC بیة ورألوق الساهیئة و.EEC 
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إن الديانــة بمفهومهــا الواســع تــؤثر علــى المفــاهيم المحاســبية األساســية داخــل الدولــة فحكومــات  :الديانددة -9
لـــذلك عليهـــا أن تجـــد وســـائل و  الفوائـــد )الربـــا( الـــدول اإلســـالمية عليهـــا أن تعتمـــد نظـــام اقتصـــادي خـــال مـــن

نـــاك لعـــرض وتوصـــيل المعلومـــات المحاســـبية المرتبطـــة بالمعـــامالت اآلجلـــة باإلضـــافة إلـــى هـــذه العوامـــل ه
 المستوى الثقافي ومصادر التمويل. ،عوامل أخرى كالتعداد السكاني

لقد أظهـرت دراسـة قـام بهـا المنتـدى الـدولي لتطـوير المحاسـبة   مزايا التوافق المحاسبي الدولي : -3 - 2
 (IFAD عـــام )دولـــة عضـــوة فـــي اإلتحـــاد األوروبـــي لـــدیها خطـــة رســـمية صـــادرة عـــن جهـــة  25أن  2001

 حكوميــة وذلــك للتوافــق مــع معــایير المحاســبة الدوليــة وإدراكــا منهــا للمزايــا الكثيــرة لهــذا التوافــق والتــي نــذكر
 منها:

 .القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ذإتخا تحسين عملية -

تســهيل عمليــة اإلتصــال المــالي وذلـــك بتــوفير معلومــات ماليــة تــم إعـــدادها وفــق قواعــد ومبــادئ ومعـــایير  -
 متناسقة، مما یرفع من فعالية تشغيل األسواق المالية.

 تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية. -

وصـــدق حســـابات المؤسســـات ممـــا یرفـــع مـــن قيمتهـــا وأهميتهـــا فـــي عمليـــات المقارنـــة زيـــادة درجـــة إنتظـــام  -
 .والرقابة وإتخاد القرارات

 الخدمات اإلستشارية المالية.ود بالفائدة على شركات التدقيق و تع ،معتبرة من التكاليف إقتصاد مبالغ -

ي فإنـه یواجـه رغم المزايا السابقة في التوافـق المحاسـبي الـدول  :معوقات التوافق المحاسبي الدولي -4- 2
 :مشاكل مختلفة أهمها

 اإلختالفات البئية والثقافية بين الدول. -

 تباین في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة. -

 لدولية المتفق عليها.القوة اإللزامية بتنفيد هذه القواعد و المعایير المحاسبية ا -أحيانا-ضعف أو  انعدام -
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ــــل المعــــایي المرتبطــــة باإلســــتثمارات والمشــــتقات  - ــــدة التــــي تصــــاغ بهــــا بعــــض المعــــایير مث الطبيعــــة المعق
م عــدم تطبيقهــا واألدوات الماليــة والمعــایير المرتبطــة بالقيمــة العادلــة، هــذا مــا یــؤدي إلــى عــدم فهمهــا ومــن ثــ

 .على الوجه الصحيح

منظمــة لــألدوات الماليــة علــى األقــل ألنهــا ال تتــوفر علــى أســواق علــى  غالبيــة الــدول لــيس لهــا تشــريعات -
 .محاسبيدرجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن إعتمادها في التقييم ال

: بعــض الــدول يكــون الهــدف مــن التقــارير المحاســبية فيهــا هــو حســاب الــربح التوجــه الضــريبي والحكــومي -
 .توفير معلومات للمحاسبة الوطنية الضريبي أو

تعــود المســتثمرين والمســتخدمين اآلخــرين للقــوائم الماليــة علــى المعــایير الوطنيــة إلــى درجــة يصــعب فيهــا  -
تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت بإستخدام طرق محاسـبية أخـرى خصوصـا فـي حـاالت 

 مين .ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤالء المستخد

نجليزيـــة( أفقـــدها المعـــایير المحاســـبية تصـــدر باللغـــة اإلنجليزيـــة وترجمتهـــا إلـــى اللغـــات الوطنيـــة )غيـــر اإل -
 .مضمونها األصلي

فهــذه المعــایير ال ص عامــة و تــرك التفاصــيل لكــل دولــة إصــدار معــایير محاســبية دوليــة فــي شــكل نصــو  -
م الــدول حاجـــة ملحــة لهــا دون النظــر لمعيـــار تتعــاطى إال األحــداث ذات الصــبغة الدوليــة التـــي تبــدي معظــ
 .معين يالئم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها

 .IFRS الى تقارير اإلبالغ المالي IASالتحول من معايير المحاسبة الدولية  :ثالثا

 الى أن فانها خلصتالعدید من الدول في  IFRSلیة دولالمالیة ر ایرلتقاداد اعر إمعاییق بیطتبالنسبة 
دة حولمالمالیة م ائوالقداد اعد إخاصة عندل" وعارض "عو نحو لمالیة هر ایرللتقاد یدلجاجه ولتا

ون قانر ألخیذا اهدر صث أبي حیورألد االتحادول افي ص باألخر هظجه یولتذا اه، ولمجمعة()ا
ع تبان إلمالي موق السالمسجلة في او لتابعة له ت اسساؤلمل اكن مب لطیت 2002محاسبي في سنة 

IFRS  یة رلها حء ألعضادول الأن اكما ، 2005سنة ن مداءا بتدة احولمالمالیة م ائوالقداد اعإفي
لى إلمالي باإلضافة وق السامسجلة في ر لغیرى األخت اسساؤبالنسبة للمب لطلمذا اهع تباإفي ر الختیاا
 یة.ردلفالمالیة م ائوالقا
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ل، خدلاقائمة ، لمجمعةانیة زالمیا :فهي IFRSب ها حسرفوتب لتي یجا لمالیةر ایرلتقااص ما فیما یخأ
ب أن یجح إلفصاأن احیة. كما یضااإل والقائمة، لملكیةوق افي حقر لتغیاقائمة ، یةدلنقت افقادلتاقائمة 
 ن:یتضم

o لمتبعة.المحاسبیة ت السیاساا 
o ري.هوجر تأثیأو ذات قیقة دمحاسبیة ت سیاساق بیطتد عندارة إلت اتعلیقا 
o لمستقبلیة.و الهامة د التأكدم اعر یدتقدر مصاول لهامة حت اضاراالفتا 
 ظل في  لمحاسبي:س القيااIFRS د أن:نجراء و تعالج كعملیة شل ألعمات اماجادنل اك 
لمحتملة ت امازااللتاول و لة لألصدلعاالقیمة ر والة لالستثمادلعاالقیمة ن ابیق ر لفل: المحرة اشه -

م سلبیة فإنه یترة شهود جوفي حالة ، وهادستنفال اجن أیا موسنرة لشهر اتختب لتابعة.اكة رللش
 ل.خدلابها في راف العتا

 یفیة.وظلالعملة وم امفهس ساأعلى وم جنبیة یقأبعملة م لتي تتت المالیة للعملیام ائوالقاجمة رت -
 لكیة.لموق ایقة حقل طرعلیها باستعماطرة لسیم التي یتالتابعة ت اكارلشر اتسعیم یت -
، لةدلعاالقیمة ل استعمان اباإلمكان كاإذا لة دلعاالقیمة أو ایخیة رلتاابالتكلفة واء سول ألصم اتقی -

 إلنتاجي.ر العمس اساأعلى ب فیحسك إلهالاما أ
أو لمنتج ور اهد ظسملتها بعن رفیمكر یطولتاما تكلفة روف، أتحمیلها كمصم یتث لبحاتكلفة  -

 مة.دلخا
 ل.قأیهما ق ألقابلة للتحقالقیمة أو ابالتكلفة زون لمخم ایقی -
، جحرلمط اسولایقة طرو ال أودر ال صاوارد أولایقة طرفإنه یسمح بزون لمخم اتقییطرق لبالنسبة  -

 ال.در أوصارا خیوارد ألل اباستعماوح مسمر لكنه غی
 هالكه.إو سملته رلمالي یسمح بر اإلیجاا -
 سة.ولملمر اغیول باألصراف العتم اال یت -
 سألساو لمحاسبیة القیمة ن اقتة بیؤلما تقارولفل اهي تمثوجلة ؤلماب ئرابالضراف العتم ایت -

 ت.مازااللتاول و یبیة لألصرلضا
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 ة: دماجياال تطبيقاتجزء ال

تعتبر عملية وضع وتطوير القياسات المحاسبية عملية مستمرة تستجيب من خاللها   التمرين االول:
المحاسبة لما يظهر من مشاكل أو معامالت أو ظروف جدیدة أو لما يطرأ من تغيرات في أي من 

والمجتمعية السائدة، وحيث أن تحقيق االنسجام في إعداد التقارير المالية يعتبر حاجة  الظروف البيئية
في هذا العصر، خاصة إذا كان األمر یتطلب مقارنات هادفة للمعلومات المالية التي تنبثق عن ملحة 

مختلف البلدان التي تستخدم معایير المحاسبة والتي كانت حتى وقت قريب مختلفة كثيرا بسبب تأثير 
 العوامل البيئية على األنظمة والممارسات المحاسبية لهذه الدول، والمطلوب هو:

" مختلف العوامل البيئية والقيم  أسباب إختالف الممارسات المحاسبية بين الدولتحدید  األول:السؤال 
 المجتمعية التي أدت إلى تباین الممارسات المحاسبية ". 

 
قارن بين واقع القياس المحاسبي بين كل من الواليات المتحدة األمريكية )المحاسبة  السؤال الثاني:

 االنجلوسكسونية(، وألمانيا من حيث أهم المميزات. 
 

  التمرين الثاني:
لمحاسبي اهتماما كبيرا بدراسة االختالفات بين األنظمة والممارسات القد شهد الفكر  السؤال األول:

ومن األمور المستقرة في الفكر المحاسبي أن مرد هذه االختالفات راجع إلى تباین المحاسبية وأسبابها، 
البيئات االقتصادية، السياسية، القانونية واالجتماعية، العوامل البيئية والقيم المجتمعية ولقد انعكس ذلك 

سوق رأس المال، في طبيعة النظام القانوني، التشريع الضريبي، نمط الملكية، مصادر التمويل الرئيسية، 
التضخم، النفوذ السياسي واالقتصادي والهيئات والمنظمات الدولية الهادفة إلى تنميط الممارسات 
المحاسبية في مدى تأثيرها على األنظمة والممارسات المحاسبية وتطورها، ويستخدم تأثير المتغيرات 

محاسبي أو ممارسات محاسبية معينة البيئية في الفكر المحاسبي إما كأساس لتفسير وجود أو تطور نظام 
في إحدى الدول، أو كأساس لتفسير أوجه االختالف أو التشابه بين األنظمة والممارسات المحاسبية في 

 دولتين أو في عدد من الدول.
قارن بين واقع القياس المحاسبي بين كل من الواليات المتحدة األمريكية، واليابان من حيث أهم المطلوب: 
 المميزات. 
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إن تحقيق التوافق والتناسق في إعداد التقارير المالية يعتبر حاجة ملحة في هذا العصر  السؤال الثاني:
نظرا لما نراه من تكتالت واتحادات بين الشركات المختلفة الجنسيات وزيادة االستثمارات األجنبية، 

 ....الخ. 
 مزايا ومعوقات التوافق المحاسبي؟اذكر  المطلوب: 
 

 مایلي بتمعن.أجب على  التمرين الثالث:

تكون المقارنة بين األنظمة المحاسبية للدول فيما يخص تنظيم المحاسبة من حيث الواقع القياس  -1
 المحاسبي فقط؟ اجب بصحيح أو خطا مع التعليل؟

 ما الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي المالي؟  -2
 خطا مع التعليل؟هل يمكن لشركة تحقق أرباحا متتالية أن تنهار؟ اجب بصحيح أو  -3
 هل هناك اختالف بين األنظمة المحاسبية المستخدمة بالشركات؟ علل ذلك؟  -4
 ما هي أهم خطوة بالدورة المحاسبية؟ على ماذا تستند؟  -5
 ما الفرق الجوهري بين المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية؟  -6
 ساس(؟ كيف نختار طرق االهتالك المطبقة على أصل ما) على أي أ -7
من مزايا التوافق المحاسبي أن التوجه الضريبي والحكومي في بعض الدول یوصي بإعداد التقارير  -8

المحاسبية بهدف حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية فقط.، اجب بصحيح أو 
 خطا مع التعليل؟

بتنفيذ هذه القواعد والمعایير المحاسبية الدولية  الميزة االيجابية للتوافق المحاسبي هي القوة اإللزامية -09
 المتفق عليها على كل األنظمة المحاسبية المقارنة؟ اجب بصحيح أو خطا مع التعليل؟

ال يسمح القياس المحاسبي الياباني باستخدام التكلفة التاريخية لتقييم األصول ويوصي باستخدام  -10
م األراضي والمباني، ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم تكوين التكلفة الجارية ولهذا يسمح بإعادة تقيي

 اجب بصحيح أو خطا مع التعليل؟احتياطات ضئيلة. 
 التمرين الرابع: 

ان المعایير المحاسبية المصرية وضعت اطارا شامال ألهم التعاريف والعناصر األساسية  السؤال األول:
محاور إطار عرض اعداد القوائم  ...أذكر مكونات هذا النظام " الضرورية لمختلف المعالجات المحاسبية
 " مع الشرح ؟ المالية وفق المعایير المحاسبية المصرية

 أجب على االسئلة التالية بإيجاز: السؤال الثاني:
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يقع االلتزام القانوني بضرورة تطبيق المعایير المحاسبية المصرية عند اإلعداد والعرض واإلفصاح  -1
 اجب بصحيح أو خطأ.. القوائم المالية على عاتق المراجعين للقوائم المالية عن

ال يسمح القياس المحاسبي الياباني باستخدام التكلفة التاريخية لتقييم األصول ويوصي باستخدام   -2
التكلفة الجارية ولهذا يسمح بإعادة تقييم األراضي والمباني، ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم 

 . اجب بصحيح أو خطا مع التعليل؟اطات ضئيلة. تكوين احتي
 التمرين الخامس: 

  السؤال األول:
  ما هو الهدف من مضمون هذا المقياس؟  -1
تم االتفاق على الســــبيل واالستراتيجية األفضل للواقع الجزائري محاسبيا أذكر المرجعية القانونية  -2

 مرجعيات اساسية( مع الشرح،  03والتنظيمية للنظام المحاسبي المالي الجزائري )
ألمانيا،  شرع محاسب شركة ام لها فروع في كل من الواليات المتحدة االمريكية، إنجلترا، السؤال الثاني:

 هولندا، السويد، فرنسا، اليابان، في تقييم المخزون السلعي لكل فرع.
 . أذكر قواعد التقييم الخاصة بالمخزون السلعي لكل فرع على حدىالمطلوب: 

 اختر االجابة الصحيحة: السؤال الثالث:
 االطار التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية المصرية يحتوي على:-1
 .       محاور 04 -محورا           ج 12 -محورا،                      ب 11-أ

 یتناقض االطار التصوري للنظام المحاسبي المعين مع محتوى المعایير المتعلقة به.-2
 خطأ-صحيح                     ب-أ

وصي بإعداد التقارير من مزايا التوافق المحاسبي أن التوجه الضريبي والحكومي في بعض الدول ی -3
المحاسبية بهدف حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية فقط.، اجب بصحيح أو 

 خطا مع التعليل؟ 
من اوجه االختالف بين النظام المحاسبي الجزائري والنظام المحاسبي المصري )معایير المحاسبة -4

 اسبية متأخرا مقارنة بالنظام المحاسبي الجزائري.المصرية( ان هذا االخير شرع في اصالحاته المح
 خطأ -صحيح                 ب-أ

 التمرين السادس:

 . الفرق بين المصروفات االیرادية والمصروفات الرأسماليةما  -1
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ال يسمح القياس المحاسبي الياباني باستخدام التكلفة التاريخية لتقييم األصول ويوصي باستخدام  -2
التكلفة الجارية ولهذا يسمح بإعادة تقييم األراضي والمباني، ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم 

 اجب بصحيح أو خطا مع التعليل؟تكوين احتياطات ضئيلة. 
 ر اوال في نظام الجرد المستمر .. وما عيوبها ومزاياها؟ما هى طريقة الوارد اخيرا الصاد -3
الميزة االيجابية للتوافق المحاسبي هي القوة اإللزامية بتنفيذ هذه القواعد والمعایير المحاسبية  -4

 الدولية المتفق عليها على كل األنظمة المحاسبية المقارنة؟ اجب بصحيح أو خطا مع التعليل؟

 رحلية، وال تكتفي بتقرير سنوي؟ لماذا تعد الشركات تقارير م -5
 ما هي طرق تسعير المخازن؟ -6

 : للتطبيقات اإلدماجيةالحل النموذجي 

 حل التمرين األول: 

" مختلف العوامل  أسباب إختالف الممارسات المحاسبية بين الدولتحدید  اإلجابة على السؤال األول:
 البيئية والقيم المجتمعية التي أدت إلى تباین الممارسات المحاسبية ". 

هي نتاج تفاعالت معقدة كعوامل اقتصادية تاريخيـة ،اجتماعيـة وسياسـية و التـي  -كأي فكر -إن المحاسبة
یرجـــع اخـــتالف هـــذه   تـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى معـــایير وسياســـات وطـــرق محاســـبية تســـتجيب لهـــذه العوامـــل.

 الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما یلي:

 إن المفــاهيم المحاســبية مرتبطـة بــالنظم القانونيــة والضــربية لبلــد الددنظم القانونيددة وأنظمددة الضددرائب :
 ما. 

 إن البيئـــة اإلقتصـــادية مهمـــة جـــدا للتنميـــة المحاســـبية بشـــكل عـــام ولإلفصـــاحالنظدددام اإلقتصدددادي : 
والتقــارير الماليــة بشــكل خــاص، بــالرغم مــن أن التنميــة اإلقتصــادية يمكــن تحقيقهــا بعــدة أشــكال مــن 

 السياسات اإلقتصادية بناء على نوع النظام اإلقتصادي المختار )اقتصاد حر أو موجه(. 
 إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما. لنظام السياسي : 
 تعتبر معایير المحاسبة معقدة وبدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها.عليميالمستوى الت : 
 ــــى المفــــاهيم المحاســــبية األساســــية داخــــل الدولــــة  :الديانددددة إن الديانــــة بمفهومهــــا الواســــع تــــؤثر عل

لـذلك عليهـا أن اقتصادي خال من الفوائد )الربـا( و فحكومات الدول اإلسالمية عليها أن تعتمد نظام 
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د وسائل لعرض وتوصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعامالت اآلجلـة باإلضـافة إلـى هـذه تج
 العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي ومصادر التمويل. 

المقارنة بين واقع القياس المحاسبي لكل من الواليات المتحدة األمريكية  :ثانياإلجابة على السؤال ال
 )المحاسبة االنجلوسكسونية(، وألمانيا من حيث أهم المميزات. 

 القياس المحاسبي في ألمانيا القياس المحاسبي في و م أ
إن الواليات المتحدة األمريكية لها تأثير علي المحاسبة في العالم من خالل 

معایير المحاسبة الدولية والتي ال تبعد كثيرا عن المعایير األمريكية تبني 
وكذلك توقعات البنوك العالمية التي اعتادت علي االطالع علي القوائم المالية 

 . علي الطريقة األمريكية
تعد المحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة متشابهة في  -

وقع بسبب األهمية الكبيرة للعالقات التاريخية وهذا مت ،جوانب عدیدة
 . واالستثمارية بين البلدین

تعد االسواق المالية المؤثر األكبر في عملية تنظيم المحاسبة في الواليات  -
المتحدة االمريكية. فالذي ینظم قواعد التعامل في األوراق المالية وحماية 

الية من خالل قانون األوراق المستثمرين ويتابع تنفيذها هو الحكومة الفيدر 
 . المالية وقانون تبادل األوراق المالية

بعد النقد الذي وجه لإلجراءات المتبعة إلصدار المعایير عن طريق مجمع  -
انتقلت سلطة إصدار المعایير إلى aicpa المحاسبين القانونيين األمريكي 
ادل األوراق مع بقاء هيئة تنظيم تبfasb مجمع معایير المحاسبة المالية 

كجهة مشرفة فقط، إال إذا رأت حاجة ضرورية للتدخل وهذا ال sec المالية 
  يحدث إال نادرا.

مما يميز المحاسبة األمريكية عدم وجود قانون عام یلزم الشركات بنشر  -
القوائم المالية والمراجعة بشكل دوري، فكل والية من الواليات المتحدة لدیها 

باالحتفاظ بمجموعة من الحسابات والسجالت وتسليم نظام شركات خاص یلزم 
مجموعة محددة من التقارير المالية بشكل دوري، ولهذا يمكن القول بأن 
  متطلبات التقارير المالية السنوية المراجعة موجودة علي المستوي الفيدرالي فقط

ل تستخدم التكلفة التاريخية لتقويم األصول، لكن بشرط تخفيض قيمتها لتعاد -
 . القيمة السوقية عند الحاجة إلى ذلك

تستخدم طريقة القسط الثابت لحساب مصروفات االستهالك لألصول الثابتة  -

قانون الشركات والضرائب هما 
المسيطران علي التنظيم المحاسبي، 
وتشمل المجموعة األلمانية دول ألمانيا، 

 . سويسرا النمسا،
خضوع المحاسبة األلمانية التام لقانون 
الضرائب أدى إلى انه ال یوجد اختالف 
بين التقارير المالية المقدمة ألغراض 

 . الضريبة وبين التقارير المالية المنشورة
وباختصار يمكن القول بأنه ال یوجد في 
ألمانيا إصدار للمعایير المحاسبية كما 

الناطقة هو متعارف عليه في الدول 
باالنجليزية، وإنما الموجود هو اهتمام 
بإصدار معایير المراجعة وبعض 
التوصيات المتعلقة ببعض القضايا 
المحاسبية. وبالرغم من أن هذه 
التوصيات ليست ملزمة إال انه یتم 
استشارة الجهات المهنية حيث یتم 
استشارتها عند إصدار القوانين التي لها 

 تقارير المالية.تأثير علي المحاسبة وال
تتميز المحاسبة األلمانية بالتحفظ  -

الشدید عند المحاسبة عن األصول ولذا 
فهي تطبق مبدأ التكلفة التاريخية، وال 

 . تسمح بإعادة التقييم
یتم تقويم المخزون علي أساس التكلفة  -
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 . مع االعتراف بطرق القسط المتناقص
الدخل المحاسبي يختلف عن الدخل الضريبي في الواليات المتحدة  -

ول األمريكية یرجع ذلك إلى تعدد طرق حساب مصروفات استهالك األص
الثابتة حيث يستخدم في التقارير المالية طريقة مختلفة عن الطريقة المتبعة 

مثل هذا االختالف ال یوجد في دول  –عند حساب الدخل ألغراض الضريبة 
مثل فرنسا وألمانيا فالطريقة المتبعة عند إعداد التقارير المالية يجب أن تستخدم 

 . ألغراض الضريبة أيضا
السلعي وفقا لقاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل ولكن في  یتم تقويم المخزون  -

الواليات المتحدة األمريكية نجد أن السوق يعني تكلفة اإلحالل، كما یتم 
عند تحدید تكلفة المخزون وذلك ألنها الطريقة المسموح lifo استخدام طريقة 

 .باستخدامها ألغراض الضريبة
تستنفد حال إنفاقها ماعدا نفقات جميع نفقات البحوث والتطوير يجب أن  -

  برامج الحاسب اآللي يسمح برسملتها إذا ثبتت منافع هذه البرامج.
 یتم ترجمة القوائم المالية األجنبية علي أساس سعر اإلقفال. -

أو السوق أیهما أقل، واستخدام طريقة 
 . المتوسط عند احتساب تكلفة المخزون 

مصروفات البحث والتطوير يجب  -
االعتراف بها حاال وتحميلها علي 
حساب الدخل بخالف ما هو مطبق في 

 . المملكة المتحدة
مصروفات التأسيس يمكن رسملتها  -

 . واستنفادها خالل خمس سنوات
 

 حل التمرين الثاني: 

بدراسة االختالفات بين األنظمة لمحاسبي اهتماما كبيرا القد شهد الفكر  اإلجابة على السؤال األول:
والممارسات المحاسبية وأسبابها، ومن األمور المستقرة في الفكر المحاسبي أن مرد هذه االختالفات راجع 
إلى تباین البيئات االقتصادية، السياسية، القانونية واالجتماعية، العوامل البيئية والقيم المجتمعية ولقد 

انوني، التشريع الضريبي، نمط الملكية، مصادر التمويل الرئيسية، سوق انعكس ذلك في طبيعة النظام الق
رأس المال، التضخم، النفوذ السياسي واالقتصادي والهيئات والمنظمات الدولية الهادفة إلى تنميط 

ويستخدم تأثير ، الممارسات المحاسبية في مدى تأثيرها على األنظمة والممارسات المحاسبية وتطورها
البيئية في الفكر المحاسبي إما كأساس لتفسير وجود أو تطور نظام محاسبي أو ممارسات المتغيرات 

محاسبية معينة في إحدى الدول، أو كأساس لتفسير أوجه االختالف أو التشابه بين األنظمة والممارسات 
 .المحاسبية في دولتين أو في عدد من الدول

من حيث أهم  اليابانو ، الواليات المتحدة األمريكيةبين واقع القياس المحاسبي بين كل من  ةقارنالم
 المميزات. 

 القياس المحاسبي في اليابان  القياس المحاسبي في و م أ 
إن الواليات المتحدة األمريكية لها تأثير علي المحاسبة في العالم من 
خالل تبني معایير المحاسبة الدولية والتي ال تبعد كثيرا عن المعایير 

تعكس المحاسبة والتقارير المالية اليابانية 
مزيج من التأثيرات المحلية والدولية، ففي 
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وكذلك توقعات البنوك العالمية التي اعتادت علي االطالع األمريكية 
 . علي القوائم المالية علي الطريقة األمريكية

تعد المحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة  -
متشابهة في جوانب عدیدة، وهذا متوقع بسبب األهمية الكبيرة 

 . ینللعالقات التاريخية واالستثمارية بين البلد
تعد األسواق المالية المؤثر األكبر في عملية تنظيم المحاسبة في  -

الواليات المتحدة األمريكية. فالذي ینظم قواعد التعامل في األوراق 
المالية وحماية المستثمرين ويتابع تنفيذها هو الحكومة الفيدرالية من 

 . خالل قانون األوراق المالية وقانون تبادل األوراق المالية
بعد النقد الذي وجه لإلجراءات المتبعة إلصدار المعایير عن   -

انتقلت سلطة aicpa طريق مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي 
مع بقاء fasb إصدار المعایير إلى مجمع معایير المحاسبة المالية 

كجهة مشرفة فقط، إال إذا رأت sec هيئة تنظيم تبادل األوراق المالية 
  لتدخل وهذا ال يحدث إال نادرا.حاجة ضرورية ل

مما يميز المحاسبة األمريكية عدم وجود قانون عام یلزم الشركات  -
بنشر القوائم المالية والمراجعة بشكل دوري، فكل والية من الواليات 
المتحدة لدیها نظام شركات خاص یلزم باالحتفاظ بمجموعة من 

قارير المالية بشكل الحسابات والسجالت وتسليم مجموعة محددة من الت
دوري، ولهذا يمكن القول بأن متطلبات التقارير المالية السنوية 

 . المراجعة موجودة علي المستوي الفيدرالي فقط
تستخدم التكلفة التاريخية لتقويم األصول، لكن بشرط تخفيض  -

 . قيمتها لتعادل القيمة السوقية عند الحاجة إلى ذلك
ت لحساب مصروفات االستهالك تستخدم طريقة القسط الثاب -

 . لألصول الثابتة مع االعتراف بطرق القسط المتناقص
الدخل المحاسبي يختلف عن الدخل الضريبي في الواليات المتحدة  -

األمريكية یرجع ذلك إلى تعدد طرق حساب مصروفات استهالك 
األصول الثابتة حيث يستخدم في التقارير المالية طريقة مختلفة عن 

مثل هذا  –ة المتبعة عند حساب الدخل ألغراض الضريبة الطريق
االختالف ال یوجد في دول مثل فرنسا وألمانيا فالطريقة المتبعة عند 

 . إعداد التقارير المالية يجب أن تستخدم ألغراض الضريبة أيضا

عكس الفكر  20النصف األول من القرن 
المحاسبي الياباني األفكار األلمانية أما في 

اني فقد عكس األفكار األمريكية، النصف الث
أما حدیثا فإن أثر لجنة معایير المحاسبة 
الدولية قد بدأ يظهر،  وفيما يخص 
الشركات اليابانية فهي عبارة عن تكتالت 
ضخمة متماسكة تعتمد في تمويلها خاصة 
على القروض البنكية. وقد تم إعالن 

في نهاية التسعينات  Big Bong محاسبة
االقتصاد أكثر صحة والشركات أكثر 
شفافية و لجعل اليابان على توافق أكثر مع 

 المعایير الدولي.
تميل إلى التحفظ والسرية بشكل واضح 

 مقارنة بالدول االنجلوساكسونية
تعتبر الحكومة المؤثر الرئيسي علي جميع 
مجاالت المحاسبة في اليابان بهدف حماية 

 . ن والمستثمرينالدائني
 : القياس المحاسبي

یتم استخدام التكلفة التاريخية لتقييم  - 
األصول ويحظر استخدام التكلفة الجارية 
ولهذا ال يسمح بإعادة تقييم األراضي 
والمباني، ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم 

 . تكوين احتياطات ضخمة
یتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة  -

غم من انه يسمح باستخدام التاريخية بالر 
قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل، والسوق 

 . تعني تكلفة اإلحالل أو سعر الشراء
مصروفات البحث والتطوير يمكن  -

رسملتها بخالف ما هو مطبق في المملكة 
 المتحدة ويتم استنفادها خالل خمس سنوات



73 
 

یتم تقويم المخزون السلعي وفقا لقاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل  -
المتحدة األمريكية نجد أن السوق يعني تكلفة ولكن في الواليات 

عند تحدید تكلفة المخزون وذلك lifo اإلحالل، كما یتم استخدام طريقة 
 .ألنها الطريقة المسموح باستخدامها ألغراض الضريبة

جميع نفقات البحوث والتطوير يجب أن تستنفد حال إنفاقها ماعدا  -
إذا ثبتت منافع هذه نفقات برامج الحاسب اآللي يسمح برسملتها 

  البرامج.
 یتم ترجمة القوائم المالية األجنبية علي أساس سعر اإلقفال. -

. 
 

 

إن تحقيق التوافق والتناسق في إعداد التقارير المالية يعتبر حاجة ملحة في  السؤال الثاني:اإلجابة على 
هذا العصر نظرا لما نراه من تكتالت واتحادات بين الشركات المختلفة الجنسيات وزيادة االستثمارات 

 هي كاتالي:  مزايا ومعوقات التوافق المحاسبيومنه فان األجنبية، ....الخ. 
ــــى أن المعرفــــة المحاســــبية تتســــم بخاصــــيتين إن المتتبــــع لتطــــور ا     لفكــــر المحاســــبي يســــتطيع الحكــــم عل

متالزمتين هما: اإلستمرارية والتغير، وهذا على الصعيدین التطبيقي والنظري. فاإلسـتمرارية تشـير إلـى تـراكم 
أمـــا الخبـــرات وتكـــون القواعـــد واألعـــراف المحاســـبية بمـــرور الـــزمن بعـــد ثبـــوث منفعتهـــا عمليـــا وتقبلهـــا نظريـــا 

خاصية التغير فتشير إلى قدرتها على مواكبة التطـور فـي بيئـة األعمـال نتيجـة عوامـل إقتصـادية وإجتماعيـة 
والقانونية والتكنولوجية وهدفها األساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية شاملة. ومن هـذا المنطلـق يسـعى 

فـــي الممارســـات المحاســـبية علـــى ( إلـــى تحقيـــق توافـــق محاســـبي IASBمجلـــس معـــایير المحاســـبة الدوليـــة )
 المستوى الدولي إستجابة لعوامل معينة. 

لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ) مزايا التوافق المحاسبي الدولي:   -1
IFAD دولة عضوة في اإلتحاد األوروبي لدیها خطة رسمية صادرة عن جهة  25أن  2001( عام

مع معایير المحاسبة الدولية وإدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر  حكومية وذلك للتوافق
 منها:

 تحسين عملية إتخاذ القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين. -
تسهيل عملية اإلتصال المالي وذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد ومبادئ ومعایير  -

 فعالية تشغيل األسواق المالية. متناسقة، مما یرفع من
 تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية. -
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زيادة درجة إنتظام وصدق حسابات المؤسسات مما یرفع من قيمتها وأهميتها في عمليات المقارنة  -
 .والرقابة وإتخاذ القرارات

 دقيق والخدمات اإلستشارية المالية.إقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف، تعود بالفائدة على شركات الت -
 
رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه یواجه   :معوقات التوافق المحاسبي الدولي -2

 مشاكل مختلفة أهمها:
 اإلختالفات البيئية والثقافية بين الدول. -
 تباین في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة.  -
 القوة اإللزامية بتنفيذ هذه القواعد والمعایير المحاسبية الدولية المتفق عليها. -أحيانا-نعدامضعف أو ا -
الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعایير مثل المعایير المرتبطة باإلستثمارات والمشتقات  -

مها ومن ثم عدم تطبيقها واألدوات المالية والمعایير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما یؤدي إلى عدم فه
 على الوجه الصحيح.

غالبية الدول ليس لها تشريعات منظمة لألدوات المالية على األقل ألنها ال تتوفر على أسواق على  -
 درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن إعتمادها في التقييم المحاسبي.

لتقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح التوجه الضريبي والحكومي: بعض الدول يكون الهدف من ا -
 الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية.

تعود المستثمرين والمستخدمين اآلخرين للقوائم المالية على المعایير الوطنية إلى درجة يصعب فيها  -
ي حاالت تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت بإستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا ف

 ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤالء المستخدمين.
المعایير المحاسبية تصدر باللغة اإلنجليزية وترجمتها إلى اللغات الوطنية )غير اإلنجليزية( أفقدها  -

 مضمونها األصلي.  
إصدار معایير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة، فهذه المعایير ال  -

تتعاطى إال األحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار 
 معين يالءم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها.

 حل التمرين الثالث: 
خطأ النه ال تكون المقارنة بين االنظمة المحاسبية للدول فيما يخص تنظيم المحاسبة من حيث  -1

القياس المحاسبي فقط بل من حيث التشريع والتطبيق القانوني، اعداد التقارير المالية، الواقع 
 والقياس المحاسبي.

هو انه نظام معلومات يضيف قيمة عن طريق  الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي المالي -2
 القياس وااليصال.
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 سر نقدي وقصور بالتمويل.نعم اذا كانت االرباح وهمية او ارباح غير محققة باالضافة الى ع -3
نعم حسب طبيعة النشاط ورغبة االدارة والمالك او المساهمين باالضافة الى التعليمات التنظيمية  -4

 اذا وجدت.
 التسجيل او االعتراف بالحدث التجاري او المالي وتستند على القياس. -5
يصال المعلومات المحاسبة المالية هي احد فروع المحاسبة المختصة بتسجيل وتلخيص وتفسير وا -6

الماليةالتي تخص الشركات وتكون هذه المعلومات متاحة الوصول للجميع اذا كانت الشركة 
التدقيق، اما المحاسبة االدارية مساهمة عامة وهي تتبع المعایير المحاسبية مما يخضعها الى 

على العكس من ذلك، هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات والشركات وتكون غير معلنة 
)سرية( وال يمكن الوصول لها او االطالع عليها اال من طرف عدد قليل من المستخدمين 

 ومتخذي القرار وصناعه داخل الوحدة االقتصادية. 
 حسب طبيعة االصل او النشاط وكذلك  احيانًا یتم األخذ بعين االعتبار التعليمات الضريبية.  -7
بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو  التوجه الضريبي والحكومي :يعد  -8

حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية . من معوقات التوافق المحاسبي 
 وليس من مزاياه.

القوة اإللزامية بتنفيد هذه القواعد والمعایير المحاسبية الدولية المتفق  -أحيانا-إن ضعف أو  انعدام -9
 من معوقات التوافق المحاسبي وليس من مزاياه. عليها. تعد

استخدام التكلفة التاريخية لتقييم االصول ويحظر استخدام التكلفة الجارية ولهذا ال یتم  -10
 ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم تكوين احتياطات ضخمة.باعادة تقييم االراضي والمباني، يسمح 

 حل التمرين الرابع: 

إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعایير المحاسبية  تتمثل مكونات :اإلجابة على السؤال األول
 في التالي: المصرية

إطار إعداد وعرض القوائم المالية  إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية:
 يحتوي علىصرية من طرف وزارة االستثمار الم 2015وفق معایير المحاسبة المصرية، الصادرة في 

 مقسمة على أربعة أجزاء أساسية كما یلي: فقرة 137
  فقرة توضح الهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة؛ 21الجزء األول: يحتوي على 
  فقرة توضح المنشأة المصدرة للقوائم المالية؛ 12الجزء الثاني: يحتوي على 
  الخصائص النوعية للمعلومة المالية المفيدة؛ فقرة توضح 39الجزء الثالث: يحتوي على 
  فقرة توضح النصوص المتبقية لهذا اإلطار التي لم یتطرق لها في  65الجزء الرابع: يحتوي على

 األجزاء الثالثة األولى
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مضمون هذه األجزاء حول توضيح العناصر األساسية التنظيمية لكيفية استخدام  تمحور
المعایير المحاسبية المصرية وذلك باالستناد إلى المعایير المحاسبية الدولية، وتتمثل أهم المحاور الرئيسية 

 التي جاءت في فقرات أجزاء هذا اإلطار في الشكل التالي:
 قوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية.الشكل: محاور إطار عرض اعداد ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باالستناد الى المعایير المحاسبية المصرية. المصدر:

من الشكل اعاله یتضح ان المعایير المحاسبية المصرية وضعت اطارا شامال ألهم التعاريف والعناصر    
محورا منظما  12هذا االطار على األساسية الضرورية لمختلف المعالجات المحاسبية، حيث اشتمل 

 12محاور من أصل  6لإلجراءات والمعالجات المحاسبية في جمهورية مصر العربية، تهتم اغلبها "
مقارنة باإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري، یتضح محورا" بكل ما یتعلق بالقوائم المالية، 

فقط يستند عليها لتنظيم وتوضيح اإلجراءات المحاسبية،  محاور أساسية 08أن هذا األخير احتوى على 
وحتى نِقف عند أوجه التشابه واالختالف بين اإلطارين یتم أوال شرح محاور إطار إعداد وعرض القوائم 

" أشرف سليمانالصادر عن وزير االستثمار المصري " 110المالية وفق لما جاء به القرار األخير رقم 
 یلي: كما 2015جويلية  9في 

تم سن هذا اإلطار كمدخل توضيحي للمفاهيم الموجودة في نصوص  الغرض من اإلطار: .10
المحاسبية المصرية، وذلك بغية مساعدة معدي المعایير المحاسبية المصرية المتمثلة في  المعایير

لجنة وضع المعایير من تطوير المعایير القديمة واصدار أخرى جدیدة، ثم مساعدة مستخدمي 
عایير في إجراءات إعداد القوائم المالية وتفسيرها وبعدها توضيح مسار المراجعة لمختلف هذه الم

جهة ثانية يفرض هذا اإلطار ضرورة مراجعة ُمحتواه  المدققين والمراجعين هذا من جهة، ومن
يمكُن أن تكون مع نصوص المعایير  بشكل دوري بغيُة تجنب النقائص واالختالفات التي
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المحاسبية المصرية تعطى  الوقوع في حالة اختالف بين اإلطار والمعایيرالمصرية، وعند 
 األولوية لنصوص هذه األخيرة وتفرض ضرورة إجراء تعديالت على اإلطار.

تطرق هذا اإلطار إلى مجموعة المحاور الظاهرة في الشكل أعاله المعبر  نطاق اإلطار: .11
لجزء األول من هذا اإلطار فإن نطاقه أجزاء أساسية كما سبق ذكره، وحسب ا عنها في أربعة
 يشمل ما یلي:

 أهداف القوائم المالية؛ -
 الخصائص النوعية التي تحدد مدى الفائدة من المعلومات في القوائم المالية؛ -
 التعريف واالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بالعناصر التي تعد منها القوائم المالية؛ -
 الحفاظ عليه. مفاهيم رأس المال وكيفية -

أي  "،االستمرارية"في  یتبين أنه يعتمد على افتراض أساسي يمتثل االفتراضات األساسية: .12
أن تعد الشركة قوائمها المالية قصد االستمرارية في النشاط وأال تكون لها نية في إنهاء نشاطاتها 

حسب الفقرة رقم أو التصفية أو لتقليص كبير في حجم عملياتها هذا من جهة. ومن جهة ثانية و 
من الجزء األول إلطار إعداد وعرض القوائم المالية تبين أنه قد احتوى على افتراض ثانوي  17

أي أن یتم إثبات العمليات المالية واألحداث األخرى عندما تحدث "، أساس االستحقاق"تمثل 
المحاسبية أو تدفع النقدية أو ما في حكمها، ويتم تسجيلها في السجالت  وليس عندما تقبض

التي تمت فيها، األمر الذي یوفر أساسا أفضل لتقييم أداء  وتضمينها القوائم المالية عن الفترة
 المالي للشركة في الماضي والتنبؤ بالمستقبل.

المحاسبية  ان أغلب محاول إطار إعداد وعرض القوائم المالية للمعایير: القوائم المالية .13
)عناصرها، أنواعها، قياسها، أهدافها واالعتراف بها(، تبين  المصرية اختصت في القوائم المالية

من اإلطار أن القوائم المالية تتمثل عادة في الميزانية وتتكون من األصول وااللتزامات وحقوق 
أو المكاسب( باإلضافة إلى  /الملكية، وقائمة الدخل التي تتكون من الدخل )اإلیرادات و

المصاريف، وقائمة تدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية، اإليضاحات والقوائم األخرى 
والمواد التفسيرية التي تمثل جزء مكمل للقوائم المالية كما يمكن ان تشتمل على جداول اضافية 

عتراف بعناصر القوائم المالية إال إذا توضحية حسب طلبات مستخدمي القوائم المالية، وال یتم اإل
كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بنشاط الشركة، وأن تكون له تكلفة أو 
قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة. كما يجب أن تقاس كل بنود القوائم المالية وفقا ألسلوب قياس 

التي قامت بها الشركة، وذلك بهدف توفير محاسبي يعكس وبصدق حقيقة الوقائع االقتصادية 
 معلومات مالئمة لمستعمليها.

فيمكن أن تحتوي القوائم المالية على إيضاحات  اإليضاحات والجداول اإلضافية:أما عن  .14
وجداول إضافية ومعلومات أخرى خاصة في حالة طلبها من طرف مستخدمي القوائم المالية، 
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تحتوي على معلومات إضافية مالئمة لحاجات  فعلى سبيل المثال ال الحصر يمكن أن
المستخدمين خاصة ببنود الميزانية وقائمة الدخل، أو تحتوي على معلومات وايضاحات حول 

 المخاطر وحاالت عدم التأكد التي تؤثر على الشركة.
نظرا لألهمية البالغة التي تحظى بها  المركز المالي واألداء والتغيرات في المركز المالي: .15

مة المركز المالي لدى مستخدمي المعلومة المالية سواء مستخدمين داخلين أو خارجين، فإن قائ
إطار عرض واعداد القوائم المالية خصص عدة فقرات تختص بالمركز المالي وتغيراته. یتأثر 
المركز المالي حسب الجزء الرابع من إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعایير المحاسبية 

صرية بـالموارد االقتصادية التي تسيطر عليها هذه الشركة، وبهيكلها المالي، والسيولة وقدرتها الم
على السداد واستجابتها للتغيرات في البيئة التي تعمل فيها. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالموارد 

لي مفيدة في قائمة المركز الما االقتصادية التي تسيطر عليها الشركة في الماضي والمعروضة في
في التنبؤ بحاجات  التنبؤ بقدرتها على توليد النقدية وما في حكمها في المستقبل، وكذلك مفيدة

 االقتراض المستقبلية من جهة، وعن الكيفية التي سيتم بها توزيع األرباح والتدفقات النقدية
 المستقبلية لهؤالء الذین لهم مصلحة في الشركة من جهة ثانية.

خِصص الجزء الثالث من إطار إعداد وعرض القوائم  عية للقوائم المالية:الخصائص النو  .16
المعایير المحاسبية المصرية لدراسة الخصائص النوعية للمعلومات المالية، حيث  المالية وفق

الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة  تعبر هذه األخيرة عن
 الرئيسية للمعلومة المالية المفيدة في التالي: ص النوعيةللمستخدمين، وتتمثل الخصائ

 المالءمة؛ 
 المصداقية؛ 

من الجزء  19أما الخصائص النوعية التي تحِسن من إفادة المعلومة المالية فتتمثل حسب الفقرة 
 الثالث إلطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعایير المحاسبية المصرية فيما یلي:

  للفهم؛القابلية 
 القابلية للمقارنة؛ 
 التوقيت المناسب؛ 
 .األهمية النسبية 
تتم اإلشارة هنا أنه كلما تم تحليل فقرات الجزء الثالث من اإلطار كلما تم إيجاد الخصائص النوعية     

الثانوية للقوائم المالية كالحياد، التمثيل الصادق واالكتمال. أما عن القيود التي فرضها اإلطار على 
علومات المالية فتمثلت اساسا في تكلفة والجهد المبذول للحصول على المعلومة واستخدامها بطريقة الم

سليمة، وتشمل هذه التكلفة العادلة تكاليف التحقق، التجهيز، التحليل والتفسير والنشر ... باإلضافة 
 انية.ضرورة الموازنة بين التكلفة والمنفعة من جهة وبين الخصائص النوعية من جهة ث
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قد يشمل مستخدمي القوائم المالية مستخدمين  المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات: .17
كالمستثمرين الحاليين والمحتملين، المقرضين، الموردین والدائنين التجاريين اآلخرين  خارجيين

والعمالء والحكومات ووكاالتها والجمهور، أو مستخدمين داخلين كالموظفين والمالك ورؤساء 
الح ... حيث يقع على عاتق اإلدارة المسؤولية األساسية في إعداد وعرض المعلومات المص

 المالية لألطراف المستخدمة لها لتلبية حاجاتهم.
اختصت فقرات إطار إعداد وعرض القوائم المالية في  مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه: .18

بر رأس المال بمفهومه المالي مرادًفا المفاهيم العامة لرأس المال وكيفية المحافظة عليه، حيث يعت
لصافي األصول وحقوق الملكية في الشركة مهما كان نوعها، أما بمفهومه التشغيلي أو المادي 
فإن رأس المال یتمثل في القدرة التشغيلية للشركة، كما أنه "یتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة 

ياس". أما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للق
لرأس المال فال یتطلب استخدام مفهوما محددا حيث يعتمد اختيار األساس تحت هذا المفهوم 

 على نوع رأس المال الذي تسعى المنشأة للحفاظ عليه.
 السؤال الثاني: اإلجابة على 

يقع االلتزام القانوني بضرورة تطبيق المعایير المحاسبية المصرية عند اإلعداد والعرض ال، ...  -1
 .ُمعديها )إدارة الشركة وباألخص المصالح المحاسبية(القوائم المالية على عاتق  واإلفصاح عن

یتم استخدام التكلفة التاريخية لتقييم االصول ويحظر استخدام التكلفة الجارية ولهذا ال يسمح  -3
 باعادة تقييم االراضي والمباني , ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم تكوين احتياطات ضخمة.

 
 حل التمرين الخامس: 

  اإلجابة على السؤال األول:
يقدم هذا المقياس مقاربة تجمع بين األهداف والكفاءات تتعلق بممارسات األنظمة المحاسبية المقارنة، -1

 حيث یهدف الى:
اظهار اوجه الخالف الفكري بين المدارس المحاسبية المختلفة والتي تعد عامال هاما في تكريس   -1

 الجهود نحو تحقيق اهداف التوافق المحاسبي علي المستوي الدولي من خالل التركيز على:
المحاسبة االنجلوساكسونية، المحاسبة في المملكة المتحدة، المحاسبة في الدول االسكندنافية، 

محاسبة في المانيا، المحاسبة الالتينية، المحاسبة في الدول الفرونكوفنية )فرنسا(، المحاسبة ال
 االسيوية، وأسس القياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي، 
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القاء الضوء على الخصائص النوعية المميزة لكل منها في مجاالت القياس المحاسبي واالفصاح   -2
التقارير المالية، باإلضافة الى التشريع والتطبيق القانوني لها، وذلك من  وانعكاساتها العملية علي

أجل معرفة إيجابيات وسلبيات واقع التطبيق لكل دولة على حدى، وبغية الوقوف على نقاط 
 التشابه واالختالف الناتجة عن ذلك،

ءات المحاسبية من مقارنة األنظمة المحاسبية ونصوصها التي يستند إليها في المعالجات واإلجرا  -3
بلد آلخر ومدى امتثالها لمعایير المحاسبة الدولية، وذلك من أجل توفير قاعدة سليمة في القياس 
واالفصاح المحاسبي، كما يسمح بعد توفير ادراك ملم للجانب المنهجي لمدى مواكبة الدول 

 دلة، ....الخ(.المذكورة أعاله ألهم التطورات المحاسبية الحدیثة )مثل تطبيق القيمة العا
تم االتفاق على الســــبيل واالستراتيجية األفضل للواقع الجزائري أذكر المرجعية القانونية والتنظيمية -2

 مرجعيات اساسية(  وتتمثل هذه المرجعيات في:  03للنظام المحاسبي المالي )
ة العدد یتضمن النظام المحاسبي المالي الصادر في الجريدة الرسمي 07/11القانون رقم  -1

المتعلق بتعريف االطار التصوري للنظام المحاسبي المالي من حيث  06المادة رقم  74/2007
 تعريف المحاسبة ومجال التطبيق.

والمتعلق  27/2008الصادر في الجريدة الرسمية العدد  08/156المرسوم التنفيذي رقم  -2
ية وحسابات النتائج، بالفروض المحاسبية، المبادئ المحاسبية، تعاريف لعناصر الميزان

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.
والمتعلق بتحدید  2008یوليو  26بتاريخ  19/2009القرار الصادر في الجريدة الرسمية رقم   -3

 قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم المالية وكيفية عرضها. 
قواعد القياس والتقييم ، االطار التصوري  تتمثل في:مكونات النظام المحاسبي المالي الجزائري -3

 مدونة الحسابات.  ، وى القوائم المالية وكيفية عرضهامحت، والمحاسبة
قواعد التقييم الخاصة بالمخزون السلعي التي یرتكز على اساسها  تتم اإلجابة على السؤال الثاني:

 المحاسب لكل فرع على حدى كالتالي: 
یتم تقويم المخزون السلعي وفقا لقاعدة التكلفة أو السوق ایهما في الواليات المتحدة االمريكية:  -

أقل ولكن في الواليات المتحدة االمريكية نجد أن السوق يعني تكلفة االحالل، كما یتم استخدام 
راض عند تحدید تكلفة المخزون وذلك ألنها الطريقة المسموح بأستخدامها الغ lifo طريقة 
 .الضريبة

ل یسمح باستعمال وقأیهما ق ألقابلة للتحقالقیمة أو اتقییمه بالتكلفة م یتزون لمخافي انجلترا:  -
تستخدم طريقة كما  LIFO.یقة ل طرال یسمح باستعمان جح لكرلمط اسولوا FIFOیقة طر
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قابلة التكلفة أو السوق ایهما أقل عند تقييم المخزون السلعي، والسوق يعني صافي القيمة ال
 .fifoللتحقق كما أن تكلفة المخزون تحدد علي اساس طريقة 

یتم كما  LIFO ،FIFOل ستعمان ایمكل وقأیهما وق ألسأو ابالتكلفة م یقزون لمخا في ألمانيا: -
تقويم المخزون علي اساس التكلفة أو السوق ایهما أقل، واستخدام طريقة المتوسط عند احتساب 

 تكلفة المخزون.
یتم تقييم المخزون السلعي علي أساس قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل، وكلمة  في هولندا: -

والمتوسط المرجح لتحدید تكلفة fifo السوق تعني القيمة القابلة للتحقق ويتم استخدام طريقة 
 المخزون.

یتم تقويم المخزون علي أساس التكلفة أو السوق أیهما أقل، والسوق يعني تكلفة  في السويد: -
لتحدید تكلفة  fifo حالل بشرط اال تزيد عن صافي القيمة القابلة للتحقق، ويتم استخداماال

 . المخزون 
یتم تقويم المخزون علي اساس قاعدة التكلفة أو السوق ایهما أقل، وتحدد التكلفة  في فرنسا: -

 . fifoللمخزون على اساس طريقتي المتوسط المرجح و
ل كل ستعمان ایمكل، قأیهما ق ألقابلة للتحقالقیمة أو اتقییمه بالتكلفة م یتزون لمخافي اليابان:  -

یتم تقييم المخزون السلعي بالتكلفة التاريخية بالرغم من جح. رلمط اسولوا LIFO ، FIFOن م
انه يسمح باستخدام قاعدة التكلفة أو السوق ایهما أقل، والسوق تعني تكلفة االحالل أو سعر 

 . الشراء

 اختر االجابة الصحيحة:  اإلجابة على السؤال الثالث:
 االطار التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية المصرية يحتوي على:-1
 .       محاور 04 -ج           محورا 12 -محورا،                      ب 11-أ

 المتعلقة به.یتناقض االطار التصوري للنظام المحاسبي المعين مع محتوى المعایير -2
 خطأ-بصحيح                     -أ

من مزايا التوافق المحاسبي أن التوجه الضريبي والحكومي في بعض الدول یوصي بإعداد التقارير  -3
المحاسبية بهدف حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية فقط.، اجب بصحيح أو 

التوجه الضريبي والحكومي في بعض الدول أن الهدف من تم يح ن( ....... 02خطا مع التعليل؟ )
التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية وهذا من معوقات 

 التوافق المحاسبي وليس من مزاياه.
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یير المحاسبة من اوجه االختالف بين النظام المحاسبي الجزائري والنظام المحاسبي المصري )معا-4
 المصرية( ان هذا االخير شرع في اصالحاته المحاسبية متأخرا مقارنة بالنظام المحاسبي الجزائري.

  خطأ-بصحيح                 -أ
 التمرين السادس:  حل

 : الفرق بين المصروفات االیرادية والمصروفات الرأسمالية -1
 . تعريف المصروف: نفقات تدفع بغرض الحصول علي إیرادات

 . تدفع بغرض الحصول علي االیراد في نفس الفترة المالية التي تدفع فيها : المصروفات االیرادية
تدفع بغرض الحصول علي االیراد في الفترة المالية الحالية باإلضافة الي فترات : المصروفات الرأسمالية

 . مالية الحقة
خية لتقييم االصول ويحظر استخدام يسمح القياس المحاسبي الياباني باستخدام التكلفة التاري -2

التكلفة الجارية ولهذا ال يسمح بإعادة تقييم االراضي والمباني، ولغرض حفظ حقوق الدائنين یتم 
 تكوين احتياطات ضخمة.

الوارد اخير طريقه من طرق تسعير  :ى نظام الجرد المستمرطريقة الوارد اخيرا الصادر اوال ف -3
ر المخزون بالسعر االحدث ويعني انه لو عندي مخزون اقل المخزون وهي بمقتضاها یتم تسعي

وتكلفه عالية وبالتالي مالي یؤدي الى ان الشركة ستخسر او بمعني ادق الربح یبقي اقل وال 
تستخدم هذه الطريقة في الدول المطبقة للمعایر الدولة من اجل الوفر الضريبي وسالمه عرض 

 القوائم الماليه في السنوات المتتالية.
القوة اإللزامية بتنفيذ هذه القواعد والمعایير المحاسبية الدولية المتفق  -أحيانا-إن ضعف أو  انعدام -4

 عليها. تعد من معوقات التوافق المحاسبي وليس من مزاياه.
لمتابعة االداء وتقييمه دوريا وكشف  وذلك ر مرحلية، وال تكتفي بتقرير سنوي تعد الشركات تقاري -5

 تصحيح اي انحراف وااللتزام بالتعليمات واعطاء معلومات للسوق المالي.
 : طرق  3طرق تسعير المخازن هما  -6

 . الوارد أوال صادر أوال -أ
 . الوارد أخيرا صادر أوال -ب
جمع السعر األول + المتوسط المرجح )يعني بالبلدي نأخذ متوسط سعر بين اللي االثنين يعني ن -ج

 (.2السعر الثاني ونقسمهم على 
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 اإلحاالت واالسنادات:
شركة مكتبة ال، الجزء الثاني،  محاسبة المؤسسة طبقا للمعاير المحاسبية الدولية، شعيب شنوف -

 .2010، الجزائرية بوداود، الجزائر
، دار المحاسبية المعاصرةالتطور المحاسبي والمشاكل عبد الحي مرعي، محمد سمير الصبان،  -

 .1988النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 
، دار الثقافة للنشر مدخل نظرية المحاسبة –تطور الفكر المحاسبي رضان حلوة حنان،  -

 .1998، األردن، 1والتوزيع، ط
وأثرها  التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم الماليةصالح الدین بولعراس،  -

، راه، تخصص: محاسبة، مالية وتدقيق، أطروحة دكتو في تحسين جودة المعلومة المحاسبية
 .2015/2016، الجزائر، 1جامعة فرحات عباس، سطيف

الجبير نبيه، محمد عبد المنعم، المحاسبة الدولية: اإلطار الفكري والواقع العملي، الجمعية  -
 .1998ربية السعودية، كة العالسعودية للمحاسبة ، الرياض، الممل

، دار وائل للنشر، األردن، النموذج المحاسبي من المبادئ إلى المعاييررضوان حلة حنان،  -
2006. 

 .19، العدد 2009مارس  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في  -
 .74، العدد 2007نوفمبر  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في  -
التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثره في اإلبالغ جمال على عطية،  -

 .2005، اطروحة دكتوراه، ة  في االردنالمالي للقوائم المالية للبنوك العامل
أثر ومشاكل تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة  ،سعيدي يحي، سبتي اسماعيل -

الملتقى الوطني األول حلول النظام المحاسبي ضرورة  ،الرياض سطيفدراسة حالة ، المجمعات
 .2014جامعة قسنطينة، نوفمبر  واقع وآفاق،

، مطبوعة موجهة الى طلبة ، محاضرات في مقياس االنظمة المحاسبية المقارنةسبتي اسماعيل -
ة، ، جامعة محمد بضياف المسيل2017السنة االولى ماستر تخصص محاسبة وجباية معمقة، 

 الجزائر.
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عرض وتقييم تجارب بعض البلدان األجنبية في تنظيم مهنة كرمية نسرين، مقال بعنوان:  -
: االصالح ولح ثلثالا ليدولا لعلميا رتمؤلما، المحاسبة فرنسا، المانيا، امريكا، اليابان
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التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة وأثره في جمال على عطية طرایرة،  -

ردن، أل، أطروحة دكتوراه غير منشورة، افي األردن غ المالي للقوائم المالية للبنوك العاملةالباإل
2005 
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