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تقدمي
، وذلك لعدة أسباب وعوامل يالدولعلى الصعیدتتمیز الممارسات المحاسبیة بالتنوع واالختالف 

إضافة إلى عوامل دولة، وكذا نظام الحوكمة في المؤسسات،كل ترتبط بالبیئة االقتصادیة والمؤسساتیة ل
بدراسة االختالفات الموجودة بین الدول، فیما "المحاسبة الدولیة"لذا فقد اھتمت ثقافیة وقیمیة أخرى؛

ة عنھا، مجب تلك االختالفات، والمشاكل الناالمحاسبیة، وأسباالممارسات المفاھیم والمعاییر ویخص 
.إیجاد حلول لھا وكیفیة تقلیصھامحاولة و

وكان ذلك التوجھحاولت عدة أطراف إیجاد حلول لالختالفات المحاسبیة على المستوى الدولي،
ر ھیئة معایی"شكیل بفعل تأثیر العدید من العوامل االقتصادیة والسیاسیة، وقد توجت تلك المحاوالت بت

غیر ،1973منذ عام ) IAS(دولیةالة محاسبالإصدار معاییر ، التي تولت)IASC("المحاسبة الدولیة
."الدولیةالماليمؤسسة معاییر التقریر"بـ أنھا أصبحت تعرف حالیا 

المالي أو ما یعرف أیضا بمعاییر التقریر ) IAS/IFRS(بمعاییر المحاسبة الدولیة االھتمام شھد
الدولیة اھتماما كبیرا منذ بدایة األلفیة الجدیدة، وذلك بسبب قیام العدید من الدول بتبني تلك المعاییر أو 
التكیف معھا، والتوجھ المتزاید نحو التوافق المحاسبي وتنمیط الممارسات المحاسبیة على المستوى 

عتبارھا المعاییر المرجعیة للممارسات الدولي، مما زاد من مكانة معاییر التقریر المالي الدولیة با
.المحاسبیة في مختلف الدول

یكتسي أھمیة كبیرة أصبح تدریسھا فإن نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلھا معاییر المحاسبة الدولیة، 
موضوع معاییر المحاسبة ھذه المطبوعة ومن ھذا المنطلق تتناول بالنسبة للتخصصات المحاسبیة، 

نامج الموجھ لطلبة السنة ثانیة، شعبة علوم مالیة ومحاسبة؛ وقد تم تقسیمھا إلى ثمانیة الدولیة وفقا للبر
على المحاسبة الدولیة من خالل عرض مفاھیم السیاسات المحاسبیة وأھمیة المحور األولمحاور، یركز 

ویركزتنظیمھا، والتعریف بالمحاسبة الدولیة ومجالھا، وتوضیح مفھوم التوافق المحاسبي الدولي، 
وطنيعلى ھیئات التوحید المحاسبي، من خالل عرض أھم تلك الھیئات على المستوى الالمحور الثاني

المحور على التعریف بمعاییر التقریر المالي الدولیة، ویتناول المحور الثالثوالدولي، ویركز واإلقلیمي
اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مع أسئلة للفھم، أما الرابع

معیار : المحاور من الخامس إلى الثامن فتتناول بعض معاییر المحاسبة الدولیة، وھي على التوالي
، )IAS 7(لي ار المحاسبة الدومعی، )IAS 2(، معیار المحاسبة الدولي )IAS 1(المحاسبة الدولي 

من أجل التعمق وزیادة ،، وقد تم تدعیمھا بتطبیقات مع حلولھا)IAS 16(ومعیـار المحاسبـة الدولـي 
وتجدر اإلشارة إلى أن العدید من الحلول الخاصة بالتطبیقات في ھذه المطبوعة تعتمد على مدونة ؛ الفھم

.الحسابات الخاصة بالنظام المحاسبي المالي من أجل التبسیط

العون والتوفيق والسدادالعلي القديرنسأل اهللا 
كيموش بالل. د

kimouchebilal@ymail.com
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I .السياسات احملاسبية 

ةياحملاسباساتيالسمفهوم.1
المالیةالمعلوماتعنواإلفصاحالمالیة،القوائموعرضإعدادإلىالمحاسبيالعملیھدف

االقتصادیةالمعامالتبمعالجةتسمحالتيالمحاسبیة،السیاساتوتطبیقاختیارخاللمنللمستخدمین،
المحاسبیةالممارسةعلیھاتنطويالتيللمرونةونظرااألخرى؛والظروفواألحداثللمؤسسة،

المفاضلةالحاالت،أغلبفيالمسیرین،علىیفرضالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقاختیارفإنالمعاصرة،
.والتقدیراتاألحكاماالعتماد على علیھمیفرضكماالمتاحة،المحاسبیةالبدائلبین

Bogdan et(حسب al., 2010, p. 470( ،المبادئ،مجموعتمثل"المحاسبیةالسیاساتفإن
مستوىعلىأوالقومي،المستوىعلىتبنیھایتمالتيالمحاسبیةوالطرقالقواعداالتفاقیات،
بینالتمییزالتعریفھذاویتیح؛"المالیةالقوائموإعدادالمحاسبياالعترافأجلمنالمؤسسة
.وطنيالالمستوىوالمؤسسة،مستوى: المحاسبیةللسیاساتمستویین

الوطنيالمستوىعلىة المحاسبیالسیاساتمفھوم . 1.1
والقواعدوالتفسیراتواآلراءالمعاییر"جمیعوطنيالالمستوىعلىالمحاسبیةالسیاساتتشمل
السیاساتإعدادسلطةلھایخولخاصة،أجھزةأيأوالحكومةتقررھاالتيالمحاسبیة،والترتیبات
النظامعنیعبرماوھو،)207. ص،1982ھندریكسن،("عدیدةبوسائلوإرسائھاالمحاسبیة
: وھيأخرىباصطالحاتوطنيالالمستوىعلىالمحاسبیةالسیاساتوتعرفللدولة؛المحاسبي

".المحاسبيالتشریع"،"المحاسبيالنظام"،"المحاسبيالتنظیم"،"المحاسبیةالمعاییر"
المؤسسة،مستوىعلىالمحاسبیةللسیاساتالرئیسيالمصدرالقومیةالمحاسبیةالسیاساتتعتبر

خاصةأجھزةأيأوالحكوماتطرفمن،وطنيالالمستوىعلىالمحاسبیةالسیاساتتنظیمیتمحیث
الختیارمصدرایجعلھامماالمحاسبي،التنظیمأوالتشریعخاللمنتطبیقھافرضویتمبذلك،مخولة

.المؤسسةمستوىعلىالمالیةالقوائموعرضإعدادفيتستخدمالتيالمحاسبیة،السیاساتوتطبیق

المؤسسةمستوىعلىالمحاسبیةالسیاساتممفھو. 2.1
معینةبدائلاختیارعملیةعنتعبرالمحاسبیةالسیاسات"فإن) 1982،207ھندریكسن،(حسب

ألغراضمتاحھومابینمنذلكویتماإلفصاح،وأسالیبالقیاسوأنظمةالمالیةالقوائمإعدادطرقمن
المختارةالمحاسبیةللبدائلوصفاالمالیةالقوائمتتضمنأنیجبلذاالمؤسسات،فيالمالیةالتقاریرإعداد
المحاسبیةالسیاساتفإن،األمریكيالمالیةالمحاسبةمعاییرمجلسوحسب؛"أھمیةذاتتعتبروالتي
لتطبیقالمستخدمةوالطرق،تقریرالعملیةفيالمؤسسةطرفمنالمستخدمةالمحاسبیةالمبادئتمثل
).Check: Bragg, 2010, p. 11(المبادئتلك
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أنعلى،"المحاسبیةالسیاسات"بـالمعنون) FRS 18(البریطانيالماليتقریرالمعیارینص
طرفمنالمطبقةوالممارساتالقواعداألعراف،األسس،المبادئ،عنتعبرالمحاسبیةالسیاسات
فياألخرىوالظروفواألحداثاالقتصادیةالمعامالتآثارعرضتمكیفتوضحوالتيالمؤسسة،

تكونأنتتوقععندماالمحاسبیة،السیاساتھذهباختیارتقومأنالمؤسسةعلىویجبالمالیة،القوائم
المحاسبیةالسیاساتھذهوتشرحوعادلة،حقیقیةصورةإعطاءأجلمنالخاصةلظروفھامالءمةأكثر
البحثأنشطةالثابتة،األصول: مثلالمحاسبیة،المشاكلمختلفبمعالجةالمؤسسةقامتكیف

).Check: Stittle and Wearing, 2008, p. 11(إلخ... والتطویر
العمليالتطبیقأدواتمجموعھيالمحاسبیةالسیاساتأن) 101. ص،1991الشیرازي،(یرى

واإلجراءات،والطرقالقواعدبھاویقصدالمالیة،المعلوماتوتوصیلإنتاجفيالمؤسسةتستخدمھاالتي
مجالفيوالمعامالتالبنودمعالجةكیفیةوبیانالمحاسبیة،المبادئلتطبیقالمحاسببھایستعینالتي

،العمليالتطبیقأدواتمنضخمرصیدالتاریخعبرالمحاسبینلدىتجمعقدأنھالمعروفومنمحدد،
تطبیقمجالفإن) Casta and Olivier, 2009, p. 1152(وحسب. الحالظروفمعیتالءموبما

التقاریرالمجمعة،والحساباتالسنویةبالحساباتالمتعلقةالمالیةالقوائم"یشملالمحاسبیةالسیاسات
بالعملعنھاالتعبیریمكنوالتي،"االختیاریةواإلفصاحاتالمرحلیة،التقاریرالتسییر،تقاریرالسنویة،

المبدئي،القیاساالعتراف،التحدید،: عملیاتخاللمنالمالیةالقوائمإعدادعلىینصبالذيالمحاسبي،
تظھرالتيالبنودتحدیدخاللمنالمالیة،القوائمرضوعإلخ؛... الدوريالقیاسوالتسجیل،اإلدراج

.المالیةبالقوائمالمرفقةوالتفسیراتالمالحظاتخاللمنواإلفصاحتبویبھا؛وأسلوبفیھا،
العملي،التطبیقأدواتمجموعتمثلالمؤسسةمستوىعلىالمحاسبیةالسیاساتأنالقولیمكن

استخدامھاالمسموحأوالمحاسبیة،المعاییرفيبھاالمرخصالبدائلبینمنوتطبیقھااختیارھاتمالتي
التطبیقأدواتوتشملالمالیة؛القوائموعرضإعدادأجلمنوذلكالمحاسبي،التنظیمأوالتشریعفي

المھنیة،الممارسةمصدرھایكونماغالباوالتيالمحاسبیة،واإلجراءاتوالقواعدالطرقكل من العملي
.واإلفصاحوالعرضالقیاسواالعترافمجالفيالمقبولةالممارساتمنالعدیدبتراكمتسمحالتي

ةياحملاسباساتيالسدتعد.2
المحاسبیین،والممارسةالفكرتواجھمازالتالتيالمشاكلبینمنالمحاسبیةالسیاساتتعددیعتبر

المستوىعلىالمحاسبیةالممارسةبتنظیمالمكلفةوالمنظماتالھیئاتطرفمنالمبذولةالجھودفرغم
أكثرأمامھمیجدونماغالباالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقباختیارقیامھمعندالمسیرینأنإال،وطنيال

تتیحالتيالمحاسبیةالسیاساتلتعددراجعوذلكاالقتصادي،الحدثأوالبندنفسلمعالجةمتاحبدیلمن
فيالدولیة،المحاسبةمعاییرمجلسیتیحفمثال؛استخدامھاالمحاسبیةالممارساتبتوحیدالمكلفةالھیئات
یمكنسبق،مماوانطالقااالقتصادي؛الحدثأوالبندنفسلمعالجةبدیلینبینالمفاضلةعدة،حاالت





5

والعملي،الفكريالمستویینعلىالمحاسبةتواجھالتيالمشاكلأھممنالمحاسبیةالسیاساتتعدداعتبار
):83. ص،2005بالرقي،(اآلتیةالنقاطفيأھمھاذكریمكنالعوامل،منجملةإلىالتعددھذاویرجع

إشباعفإنوبالتاليومصالحھم،احتیاجاتھموتباینالمحاسبیة،بالمعلوماتالمھتمةاألطرافتعدد-
.مختلفةمحاسبیةطرقإتباععنتبحثاإلدارةیجعلالمتباینةاالحتیاجاتتلك

الضرائبقانوننجدفمثالالمحاسبیة،السیاساتتعددفكرةترسیخعلىالتشریعاتبعضساعدت-
التقاریرإعدادعند،"أوالصادرأخیراالوارد"طریقةأساسعلىالمخزونبتقییمیسمحاألمریكي

التقاریرإعدادعند" أوالصادرأوالالوارد"طریقةفرضتبینماالضریبة،ألغراضالمعدةالمالیة
.العامالغرضذاتالمالیة

وراءالرئیسیةاألسبابأحدالمحاسبیةواآلراءالتوصیاتبإصدارالقائمةالمھنیةالجمعیاتتعتبر-
.الحدثأوالبندنفسلمعالجةبدیلةسیاساتباستخدامتسمحألنھاالمحاسبیة،السیاساتتعدد

فالتطبیقعامة،بصفةالمحاسبةفيالتعددتكریسعلىعلیھاالمتعارفالمحاسبیةالمبادئساعدت-
.بینھاللمفاضلةاإلدارةأمامالبدائلمنكبیراقدرایتیحالعملي

لبعضالخاصالطابعإلىإضافةظروفھا،وتباینأنشطتھاوتعددالمؤسساتطبیعةاختالف-
علىمعینةمحاسبیةسیاساتبفرضیسمحالذلككلاألنشطة،بعضوخصوصیاتالمؤسسات

.المحاسبیةالسیاساتتحدیدفيالمرونةمنقدریتطلبمماالمؤسسات،جمیع

ةياحملاسباساتيالسميتنظةيأمه.3
المحاسبیة،السیاساتوتطبیقاختیاریخصفیماللمؤسساتكاملةالحریةتركإمكانیةمنبالرغم

أنإالاألمریكیة،المتحدةالوالیاتفيالعشرینقرنالثالثینیاتوقبل،1918عامقبلذلككانكما
االتجاه،لھذاالمعارضینمنالعدیدوجودرغمالسائد،االتجاهھوأصبحالمحاسبیةالسیاساتتنظیم
مالئمةمحاسبیةبدائلبتبنيللمؤسساتتسمحالتيالكافیةالمرونةغیابإلىیؤديسوفذلكأنبحجة

المحاسبیةالسیاساتتنظیمفكرةیؤیدآخرتیاروجودمنیمنعلمذلكلكنالخاصة،وظروفھالطبیعتھا
- 210. ص،1982ھندریكسن،: أنظر(اآلتیةالنقاطفيإبرازھایمكناألھمیةھذهأھمیتھا،علىویركز

):97-68. ص،2004بلغیث،بن؛118- 109. ص،1991الشیرازي،؛217
للفھم،وقابلةموثوقة،مالئمة،معلوماتتوفیرخاللمن:المحاسبيالنظامبمخرجاتاالرتقاء. 1.3

بعینتأخذمختصةھیئاتطرفمنتتمالتنظیمعملیةأناعتبارعلىللمستخدمین،منفعةأكثروبالتالي

المھتمةاألطرافلمختلفوافیةدراسةیتطلبذلكلكنالمستخدمین،مختلفاحتیاجاتاالعتبار

.واھتماماتھطرفكلاحتیاجاتإلىإضافةالمحاسبیة،بالمعلومات

یخصفیماالخالفمجاالتتضییقطریقعن:المؤسساتبینالمقارنةوقابلیةالتجانستحقیق. 2.3

معالمتاحة،البدائلعددوتحدیدتقلیلخاللمنوذلكعنھا،واإلفصاحالمعلوماتوعرضقیاسطرق

.الخاصةوظروفھامؤسسةكلنشاطمراعاةیتیحالمرونةمنھامشترك
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 السیاسات تنظیم یؤدي حیث :األخرى األطراف ومصالح اإلدارة مصالح بین التعارض تقلیل. 3.3

 فئة تخدم محاسبیة بدائل تبني عن ینتج أن یمكن الذي التحیز، وتقلیل اإلدارة حیاد تحقیق إلى المحاسبیة

 الذاتیة لمصالحھا خدمة اإلدارة بھا تقوم التي الممارسات من والحد األخرى، الفئات حساب على

 الھدف یكون والتي إلخ؛... سریة احتیاطات تكوین أو الدخل، تمھید األرباح، إدارة االندفاعیة، كالمحاسبة

 الجھات حیاد أیضا یتطلب الھدف ھذا تحقیق أن غیر المستخدمین، وتضلیل المالیة القوائم تجمیل منھا

  .التنظیم بعملیة المكلفة

 مما واإلفصاح، العرض عدالة تحقیق على السھر خالل من ذلك ویكون :القومیة األھداف تحقیق. 4.3

 السیاسات تنظیم أن كما االقتصادیة؛ للموارد األمثل التخصیص وتحقیق المعلومات، تماثل عنھ ینتج

 المتعلقة القرارات اتخاذ عملیة تسھیل ثم ومن القومیة، الحسابات إعداد عملیة تسھیل في یساھم المحاسبیة

 .واالجتماعیة االقتصادیة للسیاسات بالتخطیط
  

  ةاحملاسبي اساتللسي ميالتنظي اإلطار .4

 سواء معالمھا، تحدید في المؤثرة الجوانب مختلف المحاسبیة، للسیاسات التنظیمي باإلطار یقصد

 في المحاسبیة السیاسات تتحدد وطنيال المستوى فعلى. المؤسسة مستوى على أو وطنيال المستوى على

 المحاسبة، نظریة من كل تشكل لذا التنظیم، أو التشریع بموجب مفروضة محاسبیة قواعد أو معاییر شكل

 ھذه ،وطنيال المستوى على المحاسبیة المعاییر إلعداد العام اإلطار المحاسبیة، واألعراف البیئیة العوامل

  .المؤسسة مستوى على المحاسبیة للسیاسات العام اإلطار تشكل الجبائي التشریع إلى إضافة األخیرة
  

  .المحاسبیة للسیاسات التنظیمي اإلطار): 1( لشكلا

  
  .125 .ص ،1991 الشیرازي، مھدي عباس :ردالمص
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وطنيالالمستوىعلىالمحاسبیةالسیاسات.1.4
یمكنالتيالمحاسبیةالبدائلتحدید،وطنيالالمستوىعلىالمعاییربوضعالمخولةالھیئاتتتولى

المعاییرمالءمةولضمانالمالیة،القوائموعرضإعدادبغرضبینھاالمفاضلةالمؤسسةإلدارة

:وھيوضعھاعندأساسیةجوانبثالثإغفالعدمیجبالعملیة،للممارسةالمحاسبیة

للممارسةمرشدایعتبروالذيالمالیة،للمحاسبةالمفاھیمياإلطاربذلكیقصد:المحاسبةنظریة. 1.1.4

للمعلوماتالنوعیةوالخصائصالمالیة،القوائمومفاھیمأھدافمنانطالقاعلیھا،للحكمومرجعا

قبلالمنطقیةالخطوةتعتبراألخیرةھذهالمحاسبیة،والمبادئالفروضباشتقاقتسمحالتيالمحاسبیة،

خاللمنالعملیة،والممارسةالمفاھیميطاراإلبینوصلھمزةتمثلالتيالمحاسبیة،المعاییرإعداد

.المحاسبیةالمبادئتطبیقكیفیةتوضحالتياألدواتتحدید

مطر(مكوناتھابمختلفالمؤسسةبیئةتعكسأنیجبالمحاسبیةفالسیاسات:البیئیةالعوامل. 2.1.4

.Nobes and Parker, 2008, p(یحددالصددھذاوفي؛)72. ص،2008والسویطي، 25-36 (

القانوني،النظام: وھيالدولبینالمحاسبیةالممارساتفياختالفاتوجودإلىأدتالتيالعواملبعض

اإلطارعلىاالعتمادیكفياللذا. أخرىوقیمیةثقافیةعواملالجبائي،النظامالمؤسسات،تمویلطرق

یجبللتطبیقومالئمةعملیةاألخیرةھذهتكونفحتىالمحاسبیة،المعاییرإعدادعندفقطالمفاھیمي

.الزمنعبرالظروفتغیرومراعاةالمؤسسات،فیھاتنشطالتيالبیئةمراعاة

أيلھالیسوالتيالزمن،عبرالمتراكمةالمحاسبیةالممارساتفيتتمثل:المحاسبیةاألعراف. 3.1.4

الخالفحسمیمكنالحیثمحاسبي،تقلیدأواصطالحمجردھيوإنمابیئي،مبررأوفكريأساس

.العملیةالممارسةفيمنفعتھامنواستمراریتھاأھمیتھاتستمدوإنماالعلمي،البحثعلىباالعتمادبشأنھا

لمؤسسةامستوىلىعالمحاسبیةالسیاسات.2.4
المحاسبي،التنظیمأوالتشریعأوالمحاسبیةالمعاییرعلىللمؤسسةالمحاسبیةالسیاساتتستند

: تشملوالتيالمالیة،القوائموعرضإعدادفيالمستخدمة" العمليالتطبیقأدوات"مجموعفيوتتمثل

.المحاسبیةواإلجراءاتالقواعدالطرق،

وعرضإعدادعندإتباعھاالواجباألساسیةالبدائلتمثل:المحاسبیة) األسالیبأو(الطرق. 1.2.4

تكفلوالتيالمحاسبیة،الممارسةمجالفيعلیھاالمتعارفالوسائلمنمجموعةفھيالمالیة،القوائم

أنھاأي، )52. ص،2007الناغي،(المحددةوالمبادئلألھدافطبقاوالتوصیلالقیاسبعملیتيالقیام

ویحصلمعینة؛شروطتوفرظلفيمعیناقتصاديحدثأوببندتتعلقمحاسبیةمعالجاتعنعبارة

مشكلةلمعالجةومالءمتھامنفعتھاتثبتمحاسبیةطریقةفكلالممارسة،خاللمنغالباعلیھااالتفاق

؛ علیھااالتفاقیتموبالتاليالمھنیین،طرفمنقبوالتلقىالمالیةالقوائموعرضإعدادمجالفيمعینة
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طرقالصادرة،المخزوناتتقییمطرقوالخصوم،األصولتقییمطرق: المحاسبیةالطرقأمثلةومن

.إلخ... الرأسمالیةاألرباحمعالجةطرقاالھتالك،

یتبعھاالتيالمنھجیةأوالوسائلفھيالمحاسبیة،الطرقتطبیقبكیفیةتھتم:المحاسبیةالقواعد. 2.2.4
أجلمنفمثاللذلك،الخطواتمنمجموعةإلىطریقةكلتحتاجإذالطرق،تطبیقأجلمنالمحاسب

.احتیاطاتحجزقاعدةأومخصصاتتكوینقاعدةاختیاریمكنالتنفیذ،قیدالتحفظمبدأوضع
معینةقاعدةتطبیقأثناءالمحاسبطرفمنالمتبعةالخطواتتمثل:المحاسبیةاإلجراءات. 3.2.4
إلىتشیرأنھاكمابعضھا،معمتكاملةتكونأنیجبلذاالمطلوب،الوجھعلىالطریقةھدفلتحقیق

بالرقي،(غیرھادونخاصةوظروفامعینةحالةتناسبماوعادةالمحاسب،بعملالمتعلقةالتفاصیل
.)47.ص،2006

المالیةالقوائمإعدادأجلفمنالمحاسبي،العملضمنالمحاسبیةالسیاساتموقع) 2(الشكلیوضح
فيالمتاحةالعمليالتطبیقأدواتبینمنالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقباختیاراإلدارةتقومللمؤسسة،

نقطةتعتبرالتياإلثباتمستنداتالحصول علىمنبدء،)المحاسبيالتنظیمأو(المحاسبیةالمعاییر
الطرقلتطبیقمدخالتتشكلالتيالمالیةالبیاناتمصدرفھيالمحاسبي،العملفياالنطالق

) 2(المحاسبیةاإلجراءاتتطبیقبعدھالیتم) 1(المبدئيوالقیاسلالعترافالمحاسبیةوالسیاسات
المحاسبیةالبنودوإدراجاألخرى،والظروفواألحداثاالقتصادیةالمعامالتلتسجیلالضروریة

الداخلیةالرقابةونظامالداخليالتنظیمإلىاستناداالمحاسبي،العملمراحلبمختلفمروراعنھا،الناتجة
.الجردقبلالمراجعةمیزانإعدادغایةإليللمؤسسة،
والخصوم،األصولجردعملیاتمختلفتنفیذخاللمنالسنة،نھایةبأعمالالقیامیتمذلكبعد
جانبإلىالمؤسسة؛فيبھالمعمولالداخلیةالرقابةونظام) 2(المحاسبیةاإلجراءاتإلىدائماباالستناد

المالیة،القوائمإلعدادالضروریةالمحاسبیةبالتسویاتوالقیامالفترة،نھایةفيوالخصوماألصولتقییم
وتسجیلإدراجبعدھالیتم؛)3(الدوريوالقیاسلالعترافالمحاسبیةوالقواعدالطرقتقتضیھماوفق

القوائمإلعدادأساسایكونالذيالجرد،بعدالمراجعةمیزانوإعدادالسنة،نھایةأعمالعنالناتجةالبنود
المالیةالقوائمفيالبنودتصنیفكیفیةتوضحالتي) 4(العرضوقواعدطرقخاللمناألساسیة،المالیة

.األساسیةوالبنودتجمیعھاومستوى
السیاساتتوضحالتيالمالیة،بالقوائمالملحقةوالتفسیراتالمالحظاتإعدادیتماألخیر،في
القوائمفيالمعروضةالبنودتشرحواإلدارة،أصدرتھاالتيواألحكاموالتقدیراتالمستخدمةالمحاسبیة

والبنودالخاصة،العملیاتبعضحولومعلوماتحولھا،إضافیةوتحلیالتمعلوماتوتقدمالمالیة،
التي) 5(اإلفصاحمتطلباتعلىباالعتمادذلكوكلوالقیاس،االعترافمعاییرتلبيلمالتيالمھمة
).المحاسبيالتنظیمأو(المحاسبیةالمعاییرعلیھانصت
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II .لمحاسبة الدوليةمدخل ل

، التي تمیزت بعدم وجود مرحلة سیطرة اإلدارة) بـ أمرت الممارسة المحاسبیة بعدة مراحل، بدء 
أي مرجعیة محاسبیة یمكن االستناد إلیھا في إعداد وعرض القوائم المالیة، وغیاب أي شكل للتنظیم 
المحاسبي، لذا كانت إدارة المؤسسة تتول مھمة البحث عن الحلول المالئمة لمشكالتھا المحاسبیة، انطالقا 

ة، مما أدى إلى اختالف كیفیة معالجة المشاكل من األعراف المتراكمة، وبناء على خبراتھا السابق
أصبحت المؤسسات تلجأ ، أین مرحلة االستشارة) ببعد ذلك جاءت . المحاسبیة المتشابھة بین المؤسسات

إلى خدمات الخبراء الخارجیین في مجال المحاسبة، من أجل إیجاد حلول للمشاكل المحاسبیة التي 
راجع االختالفات المحاسبیة بین المؤسسات، إال أنھا بقیت تواجھھا، ورغم أن ھذه المرحلة عرفت ت

.)112-111. ، ص2011اء،یصفاأل(اختالف آراء الخبراء ومنطلقاتھمجوھریة، بسبب
سمحت المرحلتان السابقتان بتراكم العدید من األعراف والقواعد والطرق والممارسات المحاسبیة 

، حیث تمیزت ھذه وطنيتنظیم المحاسبة على المستوى المرحلة) جـالمقبولة، مما سمح باالنتقال إلى 
، وساعد على ذلك القواعد كل دولةمستوى تنظیم السیاسات المحاسبیة على المرحلة بالتوجھ نحو

والطرق والممارسات المحاسبیة المقبولة المتراكمة في المرحلتین السابقتین في شكل أعراف محاسبیة؛ 
ارزین لتنظیم المحاسبة، یتمیز الشكل األول بسیطرة المنظمات المھنیة وقد عرفت ھذه المرحلة شكلین ب

غیر أن التطور المحاسبي لم یتوقف عند ھذه شكل الثاني فیتمیز بسیطرة الدولة؛على عملیة التنظیم، أما ال
، بفعل مرحلة تنظیم المحاسبة على المستوى الدولي)د: المرحلة، بل جاءت مرحلة أخرى، تمثلت في

.أطراف لتدویل الطریقة المحاسبیة وظھور المحاسبة الدولیةالعوامل التي كانت وراء سعي عدة بعض

مفهوم احملاسبة الدولية.1
" المحاسبة الدولیة"استخدموا مصطلح أوائل الباحثین اللذین بین من " Muller"یعتبر 

]International Accounting) [Stolowy, 1996, p. 1( تصنیف الممارسات حاول ، وذلك عندما
في ستینیات القرن العشرین، حیث تمیزت الفترة التي سبقت عقد الستینیات بوجود تباین المحاسبیة للدول

كبیر بین األنظمة المحاسبیة الوطنیة، واختالف كبیر في المبادئ والممارسات المحاسبیة بین الدول، مع 
وقد كانت تلك االختالفات مجاال ستوى الدولي؛غیاب أي جھود عملیة لتحقیق التوافق المحاسبي على الم

التجانس بین بعض الدول كمجموعات، لذا نوع منجود ذلك ولم یمنع حیث ، ل المقارنةللدراسة من أج
.فقد كانت الممارسات المحاسبیة الوطنیة مجاال للتصنیف وفق عدة أسس

المحاسبة المالیة أن المحاسبة الدولیة تضم جمیع مشاكل) Stolowy, 1996, p. 1(یرى 
والمحاسبة اإلداریة والجبایة والتدقیق، التي لھا تأثیر في وجھة العملیات األجنبیة وقیاسھا والتقریر عنھا، 
أو بعبارة أخرى جمیع المواضیع المتعلقة بالتجارة الدولیة، التي تتضمن مشاكل محاسبیة وحلول خاصة 

ویركز ھذا التعریف على التدفقات الدولیة لألموال .تختلف عن الحلول المتبناة على المستوى الوطني
والسلع والخدمات واالستثمارات، وما ینتج عنھا من مشاكل محاسبیة خاصة مقارنة بالتدفقات المحلیة، 
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األم وفروعھا األجنبیة، منشأةعلى غرار أسعار الصرف وتغیراتھا، وإعداد القوائم المالیة المجمعة لل
أنظمة محاسبیة أجنبیة بھدف الولوج إلى التمویل الدولي؛ وكل ذلك یتطلب تبني وإعداد قوائم مالیة وفق

.سیاسات محاسبیة خاصة، وأسالیب خاصة لتقییم األداء والتصریحات الجبائیة وتدقیق الحسابات
Evans et(حسب  al., ،اإلداریةوتضم كال من المحاسبة المالیة المحاسبة الدولیةن، فإ)1994

الدولیة وعملیات الشركات الدولیة، ) العملیات(تعریفھا باعتبارھا المحاسبة عن المعامالت یمكن و
ویضم ھذا . والمقارنة بین المبادئ والممارسات المحاسبیة األجنبیة واإلجراءات التي كانت وراء إعدادھا

فقات الدولیة لألموال التعریف مجالین مختلفین للمحاسبة الدولیة، یھتم المجال األول بالمحاسبة عن التد
والسلع والخدمات واالستثمارات، ویھتم المجال الثاني بحصر وتوصیف مختلف األنظمة المحاسبیة 

.وآلیات التنظیم المحاسبي، والمحاسبة عن أداء المؤسسات في مختلف الدول، والمقارنة بینھا وتصنیفھا
مل مختلف مجاالت المحاسبة التي تش"محاسبة"من كلمة "المحاسبة الدولیة"یتكون مصطلح 

وكلمة . بما فیھا المحاسبة المالیة، المحاسبة اإلداریة، التدقیق، الجبایة ونظم المعلومات المحاسبیة
بالمحاسبة العابرة للقومیة، المستوى األولالتي یمكن تعریفھا من خالل ثالث مستویات، یتعلق "دولیة"

والتدقیق والجبایة الصادرة عن مختلف الھیئات والتي تصف معاییر وتوجیھات وقواعد المحاسبة
فھو مستوى الشركة، وھنا تعبر المحاسبة الدولیة عن المعاییر والتوجیھات المستوى الثانيالعالمیة؛ أما 

والممارسات التي تتبعھا الشركات فیما یخص أنشطة األعمال الدولیة واالستثمارات األجنبیة، ویمكن أن 
األجنبیة؛ ) الفروع(المعامالت بالعمالت األجنبیة، وأسالیب تقییم أداء العملیات یشمل ذلك المحاسبة عن 

معاییر وتوجیھات وقواعد المحاسبة فإن المحاسبة الدولیة ھي دراسة المستوى الثالثأما في ظل 
.(Doupnik & Perera, 2007, p. 1-2)المقارنة بینھا والتدقیق والجبایة في الدول، وذلك بھدف 

Weirich et(السیاق لخص في نفس al., 1971(الدولیة في ثالث مداخل أساسیةالمحاسبة:
)World accounting(المحاسبة العالمیة. 1.1

نیھ في جمیع الدول، في شكل مبادئ نظام عالمي یتم تبمدخل ھي ھذا الوفقالمحاسبة الدولیة 
من خالل تنظیم السیاسات التوحید المحاسبي الدولي، ، وھو ما ینسجم مع مفھوم باإلجماعتحضى

.المحاسبیة على المستوى الدولي، في شكل مبادئ أو معاییر أو قواعد محاسبیة دولیة
)Comparative international accounting(المحاسبة الدولیة المقارنة. 2.1

المدخل جمیع المبادئ، الطرق یعتبر ھذا المدخل توصیفي، وتتضمن المحاسبة الدولیة في ظل ھذا 
. لدول، أي مجموعة من المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما المطبقة في كل دولةالمحاسبیة لوالمعاییر

لیس ھناك توحید للمبادئ والممارسات المحاسبیة، وبالتالي لیست ھناك حاجة لمجموعة من المبادئ 
وإنما ھناك تشكیلة من المبادئ والطرق والمعاییر المثالیة أو العالمیة التي من المتوقع تطویرھا، 

.ادولیامحاسبیانظامیة المطبقة في جمیع الدول تعتبر المحاسب
(Accounting for foreign subsidiaries)محاسبة الفروع األجنبیة. 3.1

م یشیر المدخل الثالث إلى المحاسبة الدولیة باعتبارھا مجموع الممارسات المحاسبیة للشركة األ
والفروع األجنبیة، فالرجوع إلى بلد أو منشأ معین ضروري في ظل ھذا المفھوم، من أجل تقریر مالي 
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دولي فعال؛ وینصب اھتمام المحاسب أساسا على تحویل وترجمة وتعدیل القوائم المالیة للفروع، حیث 
مستخدم كمرجع تنشأ مشكالت محاسبیة مختلفة، ومبادئ محاسبیة مختلفة یجب تتبعھا حسب البلد ال

.والترجمةألغراض التحویل 
ة، ركزت مختلف األدبیات على غرار التعاریف السابقة، ومن أجل تحدید مفھوم المحاسبة الدولی

,Choi & Mueller, 1992(، لذا فقد حدد على مجالھا p. 12 ( مختلف جوانب المحاسبة الدولیة في
:مختلف التعاریفالنقاط اآلتیة، والتي تعتبر شاملة لما جاءت بھ 

أو ما یعرف بالمحاسبة الدولیة المقارنة؛: التحلیل الدولي المقارن للممارسات المحاسبیة الوطنیة-
قواعد تحدید المركز المالي والنتیجة في الشركات متعددة الجنسیات، ومشاكل المحاسبة والتقریر -

والمعامالت األجنبیة؛وھو كل ما یرتبط بمحاسبة العملیات: الخاصة بمعامالت ھذه الشركات
ویمكن االصطالح علیھ  : احتیاجات أسواق رؤوس األموال الدولیة من المعلومات المحاسبیة-

باالتصال المالي الدولي للشركات؛
وھي كل الجوانب المرتبطة بالتوافق أو : وضع قواعد دولیة إلعداد ونشر المعلومات المحاسبیة-

.التوحید المحاسبي الدولي
أخذت حیزا كبیرا من االھتمام منذ مطلع سبعینات القرن التي سبة الدولیة من المواضیع تعتبر المحا

ھناك ثالث قوى رئیسیة ساھمت في جذب ) Choi & Mueller, 1992, p. 1(العشرین، وحسب 
تدویل مھنة والعوامل البیئیة، تدویل الطریقة المحاسبیة، : مجال المحاسبة نحو البعد الدولي، وھي

ھناك عدة عوامل ساھمت في خلق محیط أخذت في )Belkaoui, 1994, p. 12(وحسب . المحاسبة
: ظلھ المعامالت التجاریة وعملیات إدارتھا وقیاسھا وتوصیلھا أشكاال جدیدة، وتتمثل ھذه العوامل في

.ةعولمة االقتصاد، النظام النقدي الدولي، الشركات متعددة الجنسیات، االستثمارات األجنبیة المباشر

مستويات االختالفات احملاسبية على املستوى الدويل.2
عند معالجة نفس المعامالت االقتصادیة للمؤسسة باالعتماد على الممارسات المحاسبیة لدول 
مختلفة، سوف نحصل على قوائم مالیة غیر متماثلة من حیث المحتوى، أي اختالف في طبیعة البنود 

وغیر منسجمة من حیث الھیكل، أي اختالف في ؛المرفقة بھاالمعروضة فیھا ومبالغھا واإلفصاحات
كیفیة تصنیف البنود فیھا ومستوى تجمیعھا؛ وكل ذلك ینتج عنھ عدم قابلیة القوائم المالیة للمقارنة بین

ھذه االختالفات یمكن أن توجد حتى بین القوائم المالیة للمؤسسات على . المؤسسات على المستوى الدولي
، وذلك بالنسبة لبعض الدول التي تتمیز أنظمتھا المحاسبیة بالمرونة الكبیرة، أي أنھا طنيوالمستوى ال

تتیح استخدم أكثر من بدیل لمعالجة نفس المعامالت، أو تتیح مجاال كبیرا إلصدار األحكام المھنیة عند 
وغیر جوھریة، وال معالجتھا؛ لكن االختالفات في القوائم المالیة للمؤسسات في نفس البلد تبقى محدودة

.تؤثر كثیرا في تجانس القوائم المالیة وقابلیتھا للمقارنة
من أجل إبراز أھمیة االختالفات في القوائم المالیة بین الدول یمكن إلقاء نظرة على نتائج المقاربة 

، والتي أجریت على شركات بریطانیة مدرجة في بورصة )GlaxoSmithKline(المنشورة في تقریر 
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تقوم بإعداد قوائم مالیة وفق المعاییر البریطانیة، وفي نفس الوقت ووبورصة نیویورك في آن واحد، لندن 
أي المقارنة بین نفس القوائم ؛2004، ووفق المعاییر الدولیة بعد 2004وفق المعاییر األمریكیة قبل 

نتائج مقاربة األموال الذي یلخص) 1(المالیة المعدة وفق مرجعیتین محاسبیتین، وكما یتضح من الجدول 
الخاصة، فقد كانت االختالفات كبیرة جدا، حیث كانت قیمة األموال وفق المعاییر البریطانیة أعلى من 

.2004، وأعلى من قیمتھا وفق المعاییر الدولیة بعد 2004قیمتھا وفق المعاییر األمریكیة قبل 

).GlaxoSmithKline(وفق تقریر البریطانیةلمعاییر بامقاربة األموال الخاصة ):1(الجدول 
ملیون جنیھ إسترلیني: الوحدة

)%(الفرق المعاییر البریطانیةمعاییر المحاسبة الدولیةالمعاییر األمریكیةالسنوات
1995918168+8876
199612258153+566
199718437882+328
199827028007+196
199931427230+130
2000751744995+499
2001739040107+443
2002658134992+432
2003505934116+574
2004592534042+475
2005757034282+353
2006964834653+259

Source: Nobes & Parker, 2016, p. 5.

الكبیرة في القوائم المالیة بین الدول إلى تباین ممارساتھا المحاسبیة، حیث تتیح الفروقترجع تلك 
األنظمة المحاسبیة في مختلف الدول مبادئ وممارسات محاسبیة متباینة، فنفس المعامالت واألحداث 

لیة سوف االقتصادیة ال یتم معالجتھا بنفس الطریقة من دولة ألخرى، وبالتالي فإن أثرھا في القوائم الما
حاولت عدة دراسات تندرج ضمن . یكون مختلفا، مما یؤدي بالضرورة إلى اختالف القوائم المالیة

توصیف مختلف المبادئ والممارسات المحاسبیة في الدول، وتحدید "المحاسبة الدولیة المقارنة"
یرى أن وفي ھذا الصدد ھناك من ل تصنیفھا، ومن ثم تحدید أسبابھا؛طبیعتھا، وحصرھا من أج

القیاس واالعترافاالختالفات المحاسبیة الدولیة یمكن تصنیفھا في جانبین، اختالفات في طرق
اختالف أھداف القوائم المالیة نتیجةوالتسجیل والعرض، واختالفات في إعداد وتفسیر القوائم المالیة، 

.لثقافیة بین الدولواختالف المبادئ المحاسبیة، بسبب االختالفات االجتماعیة واالقتصادیة وا





14

.مصادر االختالفات المحاسبیة): 3(الشكل 

Source: Raffounier et al., 1997, p. 2.

تعتبر االختالفات المسجلة على مستوى القوائم المالیة للمؤسسات في مختلف الدول محصلة 
، والتي یعتبر النظام المحاسبي للدولة المدیرینللسیاسات المحاسبیة التي تم اختیارھا وتطبیقھا من طرف 

مصدرا لھا، كما أن كیفیة تطبیق السیاسات المحاسبیة تعلب دورا مھما في تحدید شكل ومحتوى القوائم 
المالیة، أما عملیة اختیار السیاسات المحاسبیة فتتأثر باإلطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة، وعلى ھذا 

:اسیةاألساس یمكن ھیكلة االختالفات المحاسبیة بین الدول في ثالث مستویات أس
المستوى المفاھیمي. 1.2

أي االختالفات الموجودة بین األطر المفاھیمیة للمحاسبة المالیة في الدول، حیث یمكن تسجیل 
المستخدم الرئیسي للقوائم المالیة والغرض (أھداف القوائم المالیة) أ: العدید من االختالفات فیما یخص

ممثلة في تعریفات األصول، والخصوم، واألموال ، مفاھیم عناصر القوائم المالیة) ب؛ )من إعدادھا
الخصائص )جس المال والمحافظة على رأس المال؛الخاصة، واإلیرادات، والمصاریف والربح، ورأ

، وھي الخصائص التي یجب توفرھا في المعلومات المحاسبیة حتى تسمح النوعیة للمعلومات المحاسبیة
، وھي االفتراضات الفروض والمبادئ المحاسبیة) ددمین؛ وبتحقیق األھداف وتلبیة احتیاجات المستخ

.واالتفاقیات األساسیة التي یستند إلیھا العمل المحاسبي
)التنظیم المحاسبي(مستوى المعاییر المحاسبیة . 2.2

ھي االختالفات الموجودة بین األنظمة المحاسبیة للدول فیما یخص السیاسات والطرق والقواعد 
، والتي توضح كیفیة االعتراف بالبنود الناتجة وقواعد االعتراف واإلدراجطرق) أ: فيالمحاسبیة، ممثلة

قواعد وطرق القیاس ) بعن المعامالت االقتصادیة كأصول أو كخصوم أو كإیرادات أو كمصاریف؛ 

محاسبیةالختالفات الا

في إعداد اتختالفا
وتفسیر القوائم المالیة

في العرض اتختالفا
والتسجیل والقیاس

محاسبیةالفي المبادئختالفاتا

في أھداف القوائم المالیةختالفاتا

في البیئة االجتماعیة، ختالفاتا
االقتصادیة والثقافیة
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وطرق قواعد ) جبعد ذلك؛ وأ، والتي توضح كیفیة تقییم تلك البنود عند االعتراف بھا ألول مرة والتقییم
، التي تحدد متطلبات اإلفصاح) دعرض البنود في القوائم المالیة؛ ووضح كیفیة ، التي تالعرض

.المرفقة بالقوائم المالیةاإلیضاحاتفي تعرضالمعلومات اإلضافیة حول تلك البنود، والتي 
مستوى الممارسة العملیة. 3.2

لي، وإجراءات تنفیذ العمل المحاسبي ھي االختالفات التي ترجع إلى اختالف أدوات التطبیق العم
أي البدائل المحاسبیة التي قامت إدارة المؤسسة الخیارات المحاسبیة لإلدارة،) أ: في المؤسسة، ممثلة في

باختیارھا، من بین السیاسات والطرق والقواعد المحاسبیة المسموح باستخدامھا من طرف المعاییر أو 
وھي األحكام المھنیة لإلدارة، التي تعتبر ضروریة لتطبیق محاسبیة،التقدیرات ال) بالتنظیم المحاسبي؛ 

، بما في ذلك الدفاتر والسجالت التنظیم المحاسبي للمؤسسة) جالسیاسات والطرق والقواعد المحاسبیة؛ 
.وكیفیة سیرھا) إن وجدت(مدونة الحسابات ) دالمحاسبیة؛ و

الدويلأسباب اختالف املمارسات احملاسبية على املستوى .3
فإن اختالف الممارسات المحاسبیة یرجع إلى )Nobes & Parker, 2016, p. 28-42(حسب 

مھنةمؤسسات، النظام الجبائي، تنظیم الثقافة، النظام القانوني، طرق تمویل ال: عدة أسباب، أھمھا
.، مؤثرات خارجیة أخرىالمحاسبة 

الثقافة. 1.3
التي یحتفظ بھا األفراد بشكل عام، إلى جانب العادات والتقالید واألعراف عن القیمالثقافة تعبر 

: ، على غراراألعوانوممارسات سلوكیاتالسائدة في المجتمع، والتي یكون لھا أثر كبیر في توجیھ 
مقابل الفردانیة مقابل الجماعة، الذكوریة مقابل األنوثة، الرقابة المھنیة مقابل الرقابة التعاقدیة، الثبات 

المرونة، التحفظ مقابل التفاؤل، السریة مقابل الشفافیة؛ وعلى اعتبار أن معدي المعاییر المحاسبیة ومعدي 
سوف تتأثر بالقیم والعادات والتقالید واألعراف سلوكیاتھمالقوائم المالیة ھم أفراد من المجتمع فإن 

.بة، أو عند إعدادا القوائم المالیةالسائدة، سواء عند وضع المعاییر المحاسبیة أو تنظیم المحاس
النظام القانوني. 2.3

، التي یعتمد )العرفي(دول القانون العام : إلى فئتین وفقا للنظام القانوني، وھماعادةف الدولتصن
فیھا التشریع على إصدار مبادئ عامة، ویترك مجال التقدیر واسعا للقضاة في حالة النزاع، على غرار 

مفصل ال دول القانون المكتوب، التي تتمیز بتشریعیا؛ إلى جانب النظام القانوني في بریطانیا وأسترال
یترك مجاال واسعا لتقدیر القضاة، على غرار النظام القانوني في فرنسا وألمانیا؛ ومھما كانت الخصائص 

.التي تمیز النظام القانوني للدولة سوف ینعكس بطبیعة الحال في عملیة التنظیم المحاسبي
طرق تمویل المؤسسات. 3.3

ویمكن التمییز بین شكلین بارزین لتمویل یعتبر توفیر األموال عامال مھما لنجاح المؤسسة،
التمویل من خالل البنوك، والتمویل من خالل األسواق المالیة؛ لذا یمكن التمییز بین الدول : المؤسسات

، والدول التي )فرنسا، ألمانیا، إسبانیا(التي تكون فیھا البنوك ھي المصدر الرئیسي لتمویل المؤسسات 





16

، )بریطانیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا(ي المصدر الرئیسي للتمویل تكون فیھا األسواق المالیة ھ
ویمكن لطریقة التمویل أن تؤثر بشكل كبیر في تحدید المستخدم الرئیسي للقوائم المالیة والھدف منھا، 

.والعدید من المفاھیم والممارسات األخرى
النظام الجبائي. 4.3

ط كبیر بین التنظیم المحاسبي والتنظیم الجبائي، مما یؤدي إلى ھناك بعض الدول تتمیز بوجود ارتبا
وجود تأثیر للتنظیم الجبائي في القیاس المحاسبي أو العكس، ویمكن أن تكون القواعد المحاسبیة ھي 
نفسھا القواعد الجبائیة على غرار ألمانیا؛ وبعكس ذلك ھناك دول أخرى تتمیز بوجود انفصال كلي بین 

بي والتنظیم الجبائي، حیث یتم إعداد القوائم المالیة باالعتماد على القواعد المحاسبیة، ویتم التنظیم المحاس
.الجبائیة باالعتماد على القواعد الجبائیةاتإعداد التصریح

تنظیم مھنة المحاسبة. 5.3
تنظیم المحاسبة في بعض الدول من طرف الدولة من خالل التشریع، فالنظام المحاسبي ھو یتم 

ارة عن قانون كباقي القوانین األخرى، لذا فھو یكتسب صفة اإللزامیة بطریقة آلیة بمجرد صدوره؛ أما عب
في الدول األخرى فإن تنظیم المحاسبة یتم من طرف منظمات مھنیة غیر حكومیة، تقوم بإصدار معاییر 

.أخرىأو آراء محاسبیة، تكون في  الغالب غیر ملزمة، ویتم فرض تطبیقھا من طرف ھیئات

أهم النماذج احملاسبية على املستوى الدويل.4
الدولي تم حصر وتقسیم المستوىاستنادا لعوامل وأسباب اختالف الممارسات المحاسبیة على 

نموذج محاسبي یتمیز ببعض لىمجموعات متجانسة، حیث تعبر كل مجموعة عدول العالم إلىمختلف
الخصائص المشتركة بین الدول، سواء فیما یخص خصائصھا العامة، أو فیما یخص أنظمتھا المحاسبیة 

وتوجد العدید من التصنیفات تستند إلى أسس مختلفة، لكن التصنیف األكثر قبوال واألكثر . وكیفیة إعدادھا
عوامل الالم إلى نموذجین متباینین، وذلك استنادا إلى تداوال ھو الذي یصنف الممارسات المحاسبیة في الع

وتوجد العدید من االختالفات . النموذج األنجلوسكسوني، والنموذج األوروبي القاري: السابقة، وھما
بینھما على مستوى المبادئ والممارسات المحاسبیة، وعلى مستوى التنظیم المحاسبي، وذلك نتیجة 

الثقافة، النظام القانوني، طرق تمویل المؤسسات، : وعتي الدول فیما یخصلالختالفات الموجودة بین مجم
.تنظیم مھنة المحاسبةالنظام الجبائي، و

النموذج األنجلوسكسوني. 1.4
والیات المتحدة األمریكیة، بریطانیا، ال: الدول الناطقة باإلنجلیزیة، على غراربشكل عامیشمل

انونیة أنظمة قتمتلكوالتي ، وباقي دول منظمة الكومنولث،ھولنداإلى جانب ،لندا، أسترالیا، نیوزكندا
، وثقافتھا المحاسبیة موجھة والدینامیكیةالمحاسبیة تتسم بالمرونة عامة أو عرفیة، مما جعل ممارساتھا

م من من خالل التطبیق العملي، باالعتماد على مبادئ المحاسبة المقبولة عموما؛ فتنظیم المحاسبة ال یت
یرتكز . التي تتولى إصدار المعاییر المحاسبیةطرف الدولة، وإنما یتم من طرف المنظمات المھنیة، 
، باعتبارھا المجمعات في ظل األسواق المالیةاالھتمام في الدول التي تندرج ضمن ھذا النموذج على 
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األسواق نحوالكبیر مصدرا رئیسیا للتمویل، حیث تتمیز المؤسسات بكبر الحجم والعالمیة، وتوجھھا
، لذا یعتبر المستثمر ھو المستخدم الرئیسي للقوائم المالیة، وتعتبر المحاسبة المالیة للحصول على األموال

أداة اتصال بالدرجة األولى، من أجل توصیل المعلومات للمستثمرین في السوق المالي؛ كما أن 
وإلى جانب ذلك، تتمیز الممارسة . تعتمد على التحفظ بشكل كبیرتعتبر اندفاعیة، ال ممارساتھا المحاسبیة 

من خالل الطرق والقواعد تتحددالمحاسبیة في ھذه الدول بانفصالھا الكبیر عن الجبایة، فالقوائم المالیة 
.التقاریر لألغراض الضریبیة عن تطبیق القواعد الجبائیةالمحاسبیة، بینما تنتج 

وبيالنموذج القاري األور. 2.4
إلخ، باستثناء ... فرنسا، ألمانیا، بلجیكا إسبانیا، البرتغال: معظم الدول األوروبیة على غراریضم

أنظمة بریطانیا وھولندا، كما یضم الیابان، ومعظم الدول الناطقة بالفرنسیة؛ وتمتلك ھذه الفئة من الدول 
تحدید الدقیق للقواعد التي یجب المحاسبیة تتسم بالصرامة والقانونیة مكتوبة، مما جعل ممارساتھا

فھي موجھة من طرف الدولة، وتتأثر كثیرا بتوجھاتھا، فالممارسات أما الثقافة المحاسبیة فیھا . بیقھاتط
التنظیم أو التشریع، حیث یتم تقنین العمل والطرق المحاسبیة في شكل قواعد محددة المحاسبیة مصدرھا 

والھیئات المھنیة في توضیح ونشر القواعد منظمات ، وینحصر دور ال)قانون أو مخطط محاسبي(
.)Derbel & Tekari, 2010, p. 8-9(والطرق أو التقنیات الجدیدة للمحاسبة والعرض والرقابة 

، المؤسسات الصناعیة والتجاریةیرتكز االھتمام في الدول التي تندرج ضمن ھذا النموذج على 
المستخدمین وعلى القطاع البنكي باعتباره مصدرا رئیسیا للتمویل، لذا یعتبر المقرض والدولة من 

ینظر للمحاسبة . ین للقوائم المالیة، مما جعل الممارسات المحاسبیة تعتمد على التحفظ بشكل كبیرالرئیسی
ل مساعدة اإلدارة في اتخاذ ھنا باعتبارھا أداة إثبات قانونیة بالدرجة األولى، وأداة للتسییر من أج

القرارات؛ كما تتجھ لخدمة األھداف القومیة، والمساھمة في التخطیط للسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة 
تتمیز الممارسة المحاسبیة ،ذلكوإلى جانب. مؤشرات االقتصاد الكليللدولة، من خالل دورھا في قیاس 

ث تعتمد مصالح الضرائب على القوائم المالیة في تحدید في ھذه الدول بارتباطھا الكبیر بالجبایة، حی
.لقواعد الجبائیة في العمل المحاسبي والقوائم المالیةمات الجبائیة للمؤسسات، لذا ھناك تأثیر لااللتزا

III .احملاسيب الدويلالتوافق

تعتبر المحاسبة لغة األعمال، حیث تسمح بترجمة المعامالت االقتصادیة واألحداث والظروف 
، ھماقوائم مالیة تلخص مركزھا المالي وأدائھا والتغیرات فیوعرض األخرى للمؤسسات، من أجل إعداد 

التخاذ تشرح تلك الجوانب، بما یتیح للمستخدمین الحصول على المعلومات الضروریة إفصاحاتوتوفیر
لكن النشاط االقتصادي عرف عدة تغیرات جذریة منذ مطلع القرن العشرین، في اتجاه متزاید . القرارات

نحو التدویل وتحریر التجارة وعولمة األسواق المالیة، وھو ما أثر بشكل كبیر في ھیكل المؤسسات 
تالفات المحاسبیة مما استدعى تطورات على الصعید المحاسبي، من خالل معالجة االخ،وأنشطتھا

بین الدول، فیما یخص المبادئ والممارسات المحاسبیة، من أجل االستجابة للتحوالت الموجودة 
.االقتصادیة، وإیجاد حلول للمشاكل المحاسبیة الناتجة عنھا
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على المستوى المحاسبیة والممارسات المفاھیمبیناتیطلق على محاوالت تضییق فجوة االختالف
، ویعرف أیضا بمصطلحات أخرى على غرار "المحاسبي الدولي)أو التقارب(التوافق"بـالدولي 

، لكن ھناك اختالف بین ھذه المصطلحات، فھي "التوحید المحاسبي الدولي"، "الدوليالتنمیط المحاسبي"
.لتوافق المحاسبي الدوليتعبر عن مراحل مختلفة من ا

احملاسيب الدويل) التقارب(جذور التوافق .1
ترجع محاوالت البحث عن التوافق المحاسبي الدولي إلى بدایات القرن العشرین، وذلك عند عقد 

بوالیة میسوري األمریكیة، ودار البحث " سانت لویس"في 1904المؤتمر الدولي األول للمحاسبین عام 
" أمستردام"بمدینة1926م عقد المؤتمر الثاني عام لیت. حول إمكانیة توحید القوانین المحاسبیة بین الدول

الثالث في بحضور مندوبین من أوروبا وأمریكا وكندا وأمریكا الالتینیة؛ وعقد المؤتمر ، وذلكالھولندیة
، "االھتالك والمستثمر": تم التركیز على ثالث مباحث رئیسیة، وھي، حیث 1929عام " نیویورك"
).126-123. ، ص2012، حمدانويالقاض("الطبیعیةالسنة التجاریة أو "، و"االھتالك وإعادة التقییم"

أصبح ھذا المؤتمر فیما بعد تقلیدا، یتم تنظیمھ كل خمس سنوات تقریبا من طرف االتحاد الدولي 
" المؤتمر العالمي للمحاسبین"في مدن مختلفة من العالم، وأصبح یعرف بـ ) IFAC(للمحاسبین 

)WCOA: World Congress of Accountants(أصبح یعقد كل أربع سنوات، وتم عقد 2002منذ عام ، و
" سیدني"بمدینة عقد المؤتمر العشرین اإلیطالیة، وتم " روما"، بمدینة 2014عامالتاسع عشر مؤتمر ال

دولة، 130مندوب من 6000، بمشاركة ما یزید عن 2018نوفمبر 8إلى غایة 5بدء من ،األسترالیة
).https://wcoa2018.sydeny,18/02/2018(رئیسیةمواضیعسبعوذلك من أجل مناقشة 

لضغوط المتزایدة من مستخدمي القوائم المالیة، والمنظمات والھیئات كانت ھذه المؤتمرات نتیجة ل
ع الدولیة، والجمعیات واألجھزة الحكومیة في عدة دول، وقد أسفرت عن تشكیل عدة منظمات لوض

معاییر المحاسبة الدولیةبھیئةلتطبیقھا، بدء ى المستوى الدولي، وتھیئة المناخ المعاییر المحاسبیة عل
)IASC ( ثم االتحاد الدولي للمحاسبین1973عام ،)IFAC( 1977عام.

احملاسيب الدويل) التقارب(مفهوم التوافق .2
یعبر التوافق المحاسبي الدولي عن االحتكام لمعاییر محاسبیة تحظى بالقبول على المستوى الدولي، 
بما یحقق االنسجام في الممارسات المحاسبیة بین الدول، وتجانسھا بین الشركات على المستویین المحلي 

یة الرامیة إلى تالشي ؛ كما یشیر إلى الجھود العالمیة واإلقلیم)40. ، ص2013عبد القادر، (والدولي 
ویرجع ذلك إلى المشاكل العدیدة ). 41. ، ص2013عبد القادر، (الفوارق بین نظم ومعاییر المحاسبة 

ن في تنویع ین الراغبیوكذلك المستثمرخارج أسواقھا المحلیة،األموالعن الباحثةواجھت الشركات التي
، وتجاوبا مع ذلك زادت بین الدولالمحاسبیة االختالفات، والتي ترجع أساسا إلى استثماراتھم عالمیا

).67. ، ص2008صالح، (العشرینالقرن خالل تسعینیاتالتوافق المحاسبيمحاوالت 
االختالفات أوض الفروقیخفتمحاوالتعن ) Harmonisation(المحاسبي الدولي یعبر التوافق 

الذي ) Standardisation(المحاسبي الدولي التوحیدعن ویختلف،الوطنیةالمحاسبیةاألنظمةبین
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بمثابة الدولي یعتبر التوافق المحاسبي ؛ والمحاسبیةواإلجراءات لقواعد لطرق واتوحید كلي لیفرض
عكس ب، اختالفھاالحد من مستوى ، وذلك من خالل انسجام التطبیقات المحاسبیةلزیادةمسار موجھ 

ن غیر أ.الذي یعد بمثابة مسار تفرض من خاللھ مجموعة صارمة من القواعدالمحاسبي الدولي،التوحید 
المحاسبیة المطبقة لمعاییركلي لالمحاسبیة لن یتحقق بتوحید الممارساتتناسق توافق والھدف األساسي ل

ألن ذلك ھدف صعب المنال ألسباب مختلفة، وإنما یتحقق عن طریق توفیر ،على المستوى الدولي
بین المعاییر المحاسبیة التوافقفإن أي جھد لتحقیق وعلیھ،المالیةالقوائمابلیة للمقارنة في خاصیة الق

الف تخالعوامل والمتغیرات التي قد تساھم في تقلیص أوجھ االیجب أن ینصب على حصر وتحلیل
).69. ، ص2008صالح، (لمختلف الدولالجوھریة بین معاییر المحاسبة المحلیة 

المحاسبةالمبذولة للحد من االختالفات الرئیسیة بین معاییراسبي الدولي ھو الجھودالتوافق المح
الدولیة ومعاییر المحاسبة الوطنیة إلعداد تقاریر مالیة عالیة الجودة، والھدف ھو الوصول إلى مجموعة 

جودي، : أنظر(لیةالقوائم المامالءمةاالنسجام، قابلیة المقارنة والمعاییر المحاسبیة لتعزیز مشتركة من
ما یخصالدول فیبینةلالختالفات الموجودانظر، ال یعني التماثل والتطابقوالتوافق.)54. ، ص2013

التنظیمیة، مستخدمي المعلومات ، الھیاكلیةالثقافالخصائص القانونیة، البیئات االقتصادیة، النظم
لبعض القیود مثل الخصائص الوطنیة، حالة دون األخذ بعین االعتبار ف؛المحاسبیة وتكوین المحاسبین

ال یعني الحركة في ، ألن التوافقالمحاسبة والتدقیق أو الممیزات البیئیة لن یتم تحقیق تقارب حقیقيتطور
.مع قبول ھامش معین من االختالفات في ھذه العملیة،أو سیطرة نموذج محاسبي معینواحد اتجاه 

لدولي إلى التطورات التي عرفھا النشاط االقتصادي، واالتجاه یرجع البحث عن التوافق المحاسبي ا
المتزاید نحو تدویل المعامالت والشركات، وعولمة أسواق رأس المال وتحریر حركة األموال 

:واالستثمارات عبر الحدود، ویھدف التوافق المحاسبي الدولي إلى تحقیق عدة أھداف، أبرزھا
.ف البیئات االقتصادیةالمالیة للمؤسسات في مختلزیادة قابلیة المقارنة بین القوائم-
تسھیل حركة الشركات الدولیة عبر مختلف الحدود، من خالل تسھیل عملیات تجمیع وتوحید ودمج -

عن طریق تحقیق التوافق بین المبادئ التابعة، األجنبیة القوائم المالیة للشركات األم والشركات 
.الدولوالممارسات المحاسبیة في مختلف 

.تسھیل المحاسبة عن المشاریع التي تقوم المؤسسات بإنجازھا في دول أجنبیة-
، حیث ینتج عن تحقیق التوافق المحاسبي تمویل الدولي من األسواق المالیةتسھیل ولوج المؤسسات لل-

ألسواق الدولي إلغاء المتطلبات المتعلقة بإعداد قوائم مالیة وفق المرجعیة التي تفرضھا ھیئات تنظیم ا
المالیة، والتي غالبا ما تكون المرجعیة المحاسبیة للدولة التي یتواجد فیھا السوق المالي، وبالتالي فإن 

.إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالیة یسمح بتلبیة مختلف المتطلبات
وموثوقة ، من خالل توفیر قوائم مالیة مالئمة األموال واالستثمارات بین الدولتشجیع حركة رؤوس-

.للمستثمرین والمقرضین، تكون قابلة للفھم وفق أسس موحدة
.مواكبة حركة العولمة التي یشھدھا النشاط االقتصادي والقطاع المالي-
.المحاسبیةمساعدة الدول النامیة على تطویر ممارساتھا -
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احملاسيب الدويل) التقارب(أشكال التوافق .3
مصطلح التوحید المحاسبي للتعبیر عن التوافق ) 144- 136. ، ص1991الشیرازي، (یستخدم 

:المحاسبي، ویمیز بین مفھومین للتوحید المحاسبي
التوحید المحاسبي المقید. 1.3

ھو مفھوم یأخذ في االعتبار اختالف ظروف الحال عند توصیف المعالجات المحاسبیة الواجب 
ة مع أي اختالف جوھري في ظروف إتباعھا، أي أنھ طبقا لھذا المفھوم تختلف المعالجات المحاسبی

وینطبق ھذا النوع من التوحید على المعامالت واألحداث المركبة التي تختلف آثارھا ونتائجھا . الحال
االقتصادیة باختالف الظروف المحیطة، وبالتالي تستوجب معالجات محاسبیة بدیلة، فعند معالجة ھذا 

ب دراسة ظروف الحال حتى یمكن تحدید المعالجة یتعین على المحاسواألحداث النوع من المعامالت 
اھتالك األصول غیر الجاریة، أنشطة البحث والتطویر، االستثمار في : المحاسبیة المالئمة، ومن أمثلتھا

.إلخ.. .األوراق المالیة، عقود اإلیجار التمویلي
التوحید المحاسبي المطلق. 2.3

ھو مفھوم ال یأخذ في االعتبار اختالف ظروف الحال عند توصیف المعالجات المحاسبیة المقررة 
وینطبق ھذا . بصورة مطلقة، وبغض النظر عن أي اختالفات، حتى ولو كانت جوھریة في ظروف الحال

تائج النوع من التوحید على المعامالت واألحداث البسیطة، وھي تلك التي ال یترتب عنھا آثار أو ن
اقتصادیة مختلفة أو متعددة حسب اختالف الظروف واألوضاع المحیطة، أو أن ھذا االختالف لیس لھ 
أھمیة نسبیة تذكر، وبالتالي یمكن تجاھلھ كعملیات البیع والشراء، التسدید النقدي، التحصیل النقدي، 

بیق یكون مباشرا وال یحتاج ویتمیز التوحید المطلق بالسلطة، فالتطاالقتراض، تسدید القروض والفوائد؛
.إلى اجتھاد أو تفسیر سواء من قبل المحاسب أو من قبل اإلدارة

عن التصنیف السابق ألشكال التوافق المحاسبي الدولي كثیرا ) Barbu, 2004(ال یختلف تصنیف 
عملیة حیث یمیز بین ثالث مفاھیم للتوافق المحاسبي الدولي، تعبر عن مختلف المراحل التي مرت بھا 

:التوحید المحاسبي على المستوى الدولي
إلىالتوافق المحاسبي یھدف ):Harmonisation) (1960-1989(المحاسبي الدولي التوافق -

مقارنة، وھناك من یرى أنھ یعبر عنقابلیة للالممارسات المحاسبیة وجعلھا أكثر في تنوع الض خف
، ویمكن النظر للتوافق باعتباره فاھیمياختالف متجانس وجھات النظر وتجنب أي البحث عن 

.المرحلة األولى لعملیة وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة
التنمیط كمرحلة إلعداد ):Normalisation) (1990-2005(التنمیط المحاسبي الدولي -

المعاییر المحاسبیة یقع بین التوافق والتوحید، ویتمیز بوجود قواعد محاسبیة أقل تشددا وأقل إلزاما،
.مع وجود عدة بدائلمقارنة بالتوحید المحاسبي،

یسمح ببلوغ توحید كلي من خالل ):2005بعد ) (Standardisation(الدولي التوحید المحاسبي -
كما یعبر . محاسبیة واحدة لكل معاملة وتعمیم تطبیقھا، أي عدم وجود بدائل محاسبیةوضع قاعدة 

التوحید المحاسبي الدولي عن توحید مختلف مستویات المحاسبة على المستوى الدولي، بدء بالمبادئ
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المحاسبیة، ویؤدي ذلك إلى اإلجراءاتثم المعاییر والسیاسات المحاسبیة، وصوال إلى والمفاھیم،
).42. ، ص2013عبد القادر، (لثبات في التبویب والمصطلحات وكذا الثبات في القیاس ا

.أشكال ومراحل التوافق المحاسبي الدولي): 4(الشكل 

Source: Barbu, 2004, p. 4.

بأنھ یمكن التمییز بین مرحلتین للتوافق المحاسبي ضمن مسار ) Barbu, 2004, p. 4(یرى 
تحسین النظریة والممارسة المحاسبیة على المستوى الدولي، حیث جاء في البدایة التوافق المحاسبي، ثم 

.الذي یعتبر الھدف النھائي، أما التنمیط المحاسبي فیعتبر مرحلة انتقالیة بینھماالتوحید المحاسبي 
بین المفاھیم الثالثة للتوافق المحاسبي الدولي یرجع إلى اختالف اتیمكن القول أن االختالف

انحصر التوحید مرحلة التوافق المحاسبي الدوليالمستویات المحاسبیة التي یشملھا التوحید، ففي ظل 
لى األھداف والمفاھیم والخصائص والمبادئ، مع وجود محاوالت إلصدار معاییر تتضمن عدة بدائل ع

متد لیشمل المعاییر فإن التوحید المحاسبي االدوليمرحلة التنمیط المحاسبيمحاسبیة؛ وفي ظل 
سیاسات الالمحاسبیة، من خالل تقلیص البدائل المتاحة إلى أدنى ما یمكن، لكن ذلك ال یعني توحید 

، فإن الدوليمرحلة التوحید المحاسبيبشكل كلي، وإنما توحید أغلب جوانبھا؛ أما في ظل المحاسبیة
عملیة التوحید المحاسبي تمس جمیع مستویات المحاسبة بدء باألھداف والمفاھیم مرورا بالمعاییر وصوال 

ي، وھو ما یعتبر من األمور التي إلى الممارسة، مما یعني أن التوحید یمس أیضا إجراءات التطبیق العمل
.یصعب تحقیقھا في الواقع

تنوع مقارنةقابلیة المرونة تماثل

أقل إلزاما أكثر إلزاما موحدة على 
مستوى العالم

البدائل المحاسبیة متعددة أقل تعددا واحد

1960 2005

المراحل التوافق التنمیطالتوحید

الخصائص

1989

القواعد
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I . واإلقليميالوطينالتوحيد احملاسيب على املستوى هيئاتأهم

ةجتربة التوحيد احملاسيب يف الواليات املتحدة األمريكي.1

، كما أنھا من أولى لرائدة في مجال التنظیم المحاسبيمن التجارب ااألمریكیةالتجربة تعتبر 
في بدایات القرن ة األمریكیة كانت تتمیز بالحریةالعالم؛ فرغم أن الممارسة المحاسبیالتجارب في 

، لذا تم بذل جھود كبیرة من 1929العشرین، إال أن األمر تغیر بعد الدور الذي لعبتھ المحاسبة في أزمة 
المالیةقااألور، من خالل إنشاء ھیئة بورصة ةیالمحاسبالممارسة لتحسیناألمریكیة الحكومةطرف 

)SEC ( ة للمعھد األمریكي للمحاسبین وطنی، والتي أوكلت مھمة تنظیم السیاسات المحاسبیة ال1934عام
.وق المالي بتطبیق إصدارات المعھد، مع إلزام المؤسسات المدرجة في الس)AICPA(القانونیین 

ةالوالیات المتحدة األمریكید المحاسبي في التوحیئات ھی. 1.1
:، وھيھیئات فاعلة في مجال التوحید المحاسبي في الوالیات المتحدة األمریكیةھناك ثالث 

)SEC: Securities and Exchange Commission(المالیة ھیئة بورصة األوراق . 1.1.1
عقب 1934عام أنشئت األمریكي، السوق المالي تنظیم ومراقبة عملیات تتولىحكومیةھیئةھي

والقوائم المالیة التي یجب على ، ید شروط اإلدراج، تحدومن أھم األمور التي تشرف علیھا،1929أزمة 
مجال فيكبیرنفوذلھاأصبح، لذا سواء عند اإلدراج أو بعد ذلكلمؤسسات إعدادھا وكیفیة إعدادھا، ا

قواعدأرستوبالتاليیجب أن تلتزم بھا المؤسسات، التيالمالیةالقوائمونماذجالمحاسبیةالممارسات 
تحظى بالقبول العام، من خالل تكلیف المعھد األمریكي للمحاسبینالتيءاتاإلجراوالمبادئلوضع

.المؤسسات المدرجة في السوق المالي بتطبیق مختلف إصداراتھالقانونیین بھذه المھمة، وإلزام 
القانونیینلمحاسبیناألمریكي لالمعھد. 2.1.1

)AICPA: American Institute of Certified Public Accountants(
1917ومنذ عام ، القانونینن للمحاسبیمریكیةاألجمعیةالاسمتحت 1887تم إنشاء المعھد عام 

تجمعمھنیةالمحاسبیة، وإنما ھو ھیئةالمعاییرھیئة إلصدار لیسوھوھ الحالي،سمباأصبح یعرف 
یعتبر المشرف األول على، لكنھ المحاسبیةحول بعض المشاكلآراءن والمراجعین، یقوم بنشرالمحاسبی

التوحید المحاسبي في الوالیات المتحدة األمریكیة، ألن مختلف اللجان التي تولت مھمة إصدار عملیة
.اآلراء أو المبادئ أو المعاییر المحاسبیة كانت تابعة لھ، وھو من یقوم بتعیینھا ویشرف علیھا

)FASB: Financial Accounting Standards Board(المحاسبة المالیةمجلس معاییر . 3.1.1
وتحسینوضعاألساسیة فيمھمتھتتركز، و1973عام مجلس معاییر المحاسبة المالیة أنشئ 

ومستخدمين اجعیرمالومعدي القوائم المالیة وتوجیھإلرشاد، الماليوالتقریرالمحاسبةمعاییر
المحاسبیة؛ ورغم سیطرة المجلس على عملیة إصدار المعاییر، إال أن مختلف األطراف المعلومات

، من خالل المشاركة في صیاغتھا أو الضغط على تلك العملیةالمھتمة تعمل دائما على التأثیر في 
.واضعیھا، سواء عند إعدادھا ألول مرة أو عند تعدیلھا، وذلك من خالل مختلف المؤسسات الفاعلة
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ةالوالیات المتحدة األمریكیتطور التوحید المحاسبي في . 1.2
:مر تنظیم المحاسبة في الوالیات المتحدة األمریكیة بثالث مراحل أساسیة

مرحلة مساھمات اإلدارة. 1.2.1
، وتمیزت بغیاب أي شكل لتنظیم الممارسة المحاسبیة، حیث 1933سادت ھذه المرحلة قبل عام 

األعراف المحاسبیة السائدة، التي تطویر حلول للمشاكل المحاسبیة، استنادا إلىكانت المؤسسات حرة في 
الداخلیین، أو اللجوء إلى الخبراء، وبمساعدة الصناعةمارساتیة وممكادیألاالكتاباتتطورت بفعل 

الخبراء الخارجیین؛ لكن ذلك لم یمنع من وجود منظمة تعتبر من أولى الھیئات المحاسبیة في العالم، وھي 
، )American Association of Public Accountants(القانونینن للمحاسبیمریكیةاألجمعیةال

.معھد األمریكي للمحاسبین القانونیینبال1917، وأصبحت تعرف منذ عام 1887والتي أنشئت عام 
المبادئ المحاسبیةتطورمرحلة . 2.2.1

، وتمیزت بسیطرة اآلراء والمبادئ المحاسبیة الصادرة عن 1973و1933سادت ھذه المرحلة بین 
مھمة ) SEC(المالیةقااألورالمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین، بعد أن أوكلت لھ ھیئة بورصة 

الممارسات المحاسبیة للمؤسسات؛ حیث أنشأ لجنة بھدف إقرار مبادئ محاسبیة، ویمثل بیان اللجنة تنظیم 
مبادئ محاسبیة "اعتمد المعھد ألول مرة مصطلح 1936أول وثیقة لھذا الغرض، وفي عام 1934عام 

لجنة اإلجراءات "1938أنشأ المعھد عام ). Accepted Accounting Principles" (مقبولة
:CPA" (محاسبیةال Committee on Accounting Procedures(قااألورھیئة بورصة للعمل مع

عرفتاسبیةحمنشراتصدار إل الخمني القوائم المالیة، ف فالختالت ااالجق متضییأجلمن المالیة
:ARB(اسبیةحلماالبحوثنشراتباسم Accounting Research Bulletin( غیر أنھا لم تتضمن ،
.، وإنما استمدت سلطتھا من القبول العامإجباریةحاسبیةممبادئأوممارساتأي 

قام المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین بحل لجنة اإلجراءات المحاسبیة، نتیجة ، 1959عام 
وبدال من ذلك تم إنشـاء مجلس المبادئ المحاسبیة ، لفشلھا في حل المشاكل المحاسبیة لعدة أسباب

)APB: Accounting principles Board( وقد قام ھذا األخیر بعدة محاوالت لتحدید الممارسات ،
أطلق علیھا، من خالل إصدار مجموعة من اآلراء المقبولة وتضییق مجاالت االختالفالمحاسبیة 

)APB Opinions( عاما من وجوده14رأیا خالل 31، حیث قام المجلس بإصدار.
المعاییر المحاسبیةمرحلة إصدار . 3.2.1

قام المعھد األمریكي للمحاسبین حاوالت السابقة، مال، فبعد فشل 1973بدء من سادت ھذه المرحلة 
تحدید أھداف القوائم بوكلفت،)Trublood(بتشكیل لجنتین، عرفت األولى بلجنة 1971القانونیین عام 

وأوكلت ،)Wheat Committee(بلجنة ، وعرفت اللجنة الثانیة 1973المالیة، ونشرت تقریرھا عام 
، والذي قام باعتماد تلك 1972لھا مھمة دراسة آلیات التنظیم المحاسبي، وقدمت توصیاتھا للمعھد عام 

).FASB(التوصیات، من خالل حل مجلس المبادئ المحاسبیة وإنشاء مجلس معاییر المحاسبة المالیة 
في شكل بیانات مجلس معاییر المحاسبة المالیة، تمیزت ھذه المرحلة بسیطرة المعاییر الصادر عن

والتي ، )SFAS: Statement of Financial Accounting Standards(لمعاییر المحاسبة المالیة 
عام المالیةللمحاسبةفاھیميمالطار؛ كما أصدر المجلس اإلسمحت بحل العدید من المشاكل المحاسبیة
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بیانات مفاھیم ، من خالل مجموعة من اإلصدارات أطلق علیھا 1978، والذي بدأ تطویره عام 1986
؛ ومنذ عام )SFAC: Statement of Financial Accounting Concepts(المحاسبة المالیة 

في مشروع للتقارب مع مجلس معاییر المحاسبة ) FASB(دخل مجلس معاییر المحاسبة المالیة 2002
.المعاییر الصادرة عن الھیئتینن، من أجل تقلیص االختالفات الموجودة بی)IASB(ة الدولی

د احملاسيب يف اململكة املتحدةجتربة التوحي.2
تعتبر بریطانیا من الدول التي تندرج ضمن النموذج المحاسبي األنجلوسكسوني، لذا فإن عملیة 

:التوحید المحاسبي تشرف علیھا ھیئات مستقلة، ممثلة في
)FRC: Finanial Reporting Council(مجلس التقریر المالي . 1.2

خاصة، یتم تمویلھا جزئیا من طرف الحكومة والقطاع ھو ھیئة) FRC(المالي مجلس التقریر 
وزیر الدولة لشؤون األعمال واالبتكار طرف من ونائبھ مجلس ویتم تعیین مدیر الاالقتصادي، 

أدوارا المجلس واللجان التابعة لھ یلعبومن طرف المجلس؛ فیتم تعیینھم باقي األعضاء أما ، والمھارات
كما یعتبر مسؤوال عن تنظیم ابة وتطویر معاییر حوكمة الشركات ومعاییر المحاسبة، حاسمة في الرق

یتولى إدارة المجلس أعضاء اللجنة التنفیذیة، ویدعمھا ثالث و.اسبة والتدقیق وإدارة المخاطرلمحمھن ا
لجنة القواعد والمعاییر، ولجنتین لألعمال، )لجنة التدقیق، لجنة التعیین ولجنة المكافآت(لجان للحوكمة 

)Codes & Standards Committee( التي تقدم المشورة للمجلس فیما یتعلق بالمدونات ووضع ،
من ،قواعد السلوكما یخص، التي تقدم المشورة فی)Conduct Committee(وك، ولجنة السلالمعاییر

.أجل تعزیز إبالغ مؤسسي عالي الجودة، بما في ذلك مھام الرصد والرقابة والتحقیق والتأدیب
تم دعم لجنة القواعد والمعاییر بثالث مجالس، تتولى إصدار معاییر وقواعد الممارسة المھنیة التي 

، مجلس المخاطر )Corporate Reporting Council(مجلس تقاریر الشركات :تمثلھا، وھي
)Actuarial Council( ومجلس التدقیق والتأكید ،)Audit and Assurance Council( ؛ وتم دعم

، )Case Management Committee(لجنة إدارة القضایا : بثالث لجان رقابیة، وھيلجنة السلوك
، ولجنة مراجعة )Corporate Reporting Review Committee(الشركات لجنة مراجعة تقاریر 

).Audit Quality Review Committee(جودة التدقیق 
كانت عملیة إصدار المعاییر المحاسبیة في المملكة المتحدة تحت مسؤولیة لجنة المعاییر المحاسبیة 

)ASC: Accounting Standards Committee( التي كانت تصدر تصریحات أطلق علیھا بیانات ،
؛ )SSAPs: Statements of Standard Accounting Practice(معاییر الممارسة المحاسبیة 

، عندما تم حلھا واستبدالھا بمجلس المعاییر المحاسبیة 1990واستمرت تلك اللجنة في العمل إلى غایة 
)ASB: Accounting Standards Board( أطلق المحاسبیةمعاییرالالعدید من، الذي أصدر بدوره

:FRS(علیھا معاییر التقریر المالي  Financial Reporting Standards( . أصبح2012منذ عام ،
، بعد إلغاء إصدار المعاییر المحاسبیة في المملكة المتحدةمسؤوال عن ) FRC(المالي التقریرمجلس 

معاییر التقریر المالي المالي بتبني جمیع التقریرمجلس ، حیث قام )ASB(مجلس معاییر المحاسبة 
)FRS( بیانات معاییر الممارسة المحاسبیة ، إضافة إلى)SSAP( في .ساریة المفعولكانتالتي
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، حیث 2002أن الممارسة المحاسبیة في بریطانیا عرفت تحوال مھما منذ تجدر اإلشارة إلى األخیر، 
الدولیة على القوائم المالیة المنفردة والمجمعة للمؤسسات التقریر الماليتطبیق معاییر أصبح باإلمكان 

.، في إطار توجیھات االتحاد األوروبي01/01/2005المدرجة في السوق المالي بدء من 
)Corporate Reporting Council(مجلس تقاریر الشركات. 2.2

مساھمة في )FRC(ھیاكل مجلس التقریر المالي أكثر) CRC(یعتبر مجلس تقاریر الشركات 
، ویجب أن یكون نصف عدد األعضاء ویتألف من الرئیس وأحد عشر عضواإصدار المعاییر المحاسبیة،

، )CSC(، ویتم تعیینھم من خالل عملیة مفتوحة تشرف علیھا لجنة القواعد والمعاییر لمھنةممارسین ل
:في اآلتيمجلس تقاریر الشركاتمھامتمثل وت.یناستنادا للتوجیھات العامة للجنة التعی

وخطة عمل مجلس ،توفیر المدخالت الفكریة، سواء في مجال المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة-
التقریر المالي، ویشمل ذلك توقع اآلفاق والتشاور مع الممارسین أو المستخدمین؛

؛یخص مشاریع القوانین والمعاییر والتعدیالتفیماالتقریر الماليمتابعة وتقدیم المشورة لمجلس -
متابعة التطورات التي تشھدھا القوانین والمعاییر واألنظمة الدولیة والتعلیق علیھا؛-
ئل عن المسا)FRC(مجلس التقریر الماليمتابعة التطورات البحثیة والمبادرات األخرى، وإبالغ -

.بشأنھاوتقدیم المشورات، المھمة التي تدخل ضمن اختصاصھ
)Corporate Reporting Review Committee(لجنة مراجعة تقاریر الشركات. 3.2

،فریق مراجعة  تقاریر الشركاتو،ونائب رئیس،تتألف لجنة مراجعة تقاریر الشركات من رئیس
خطوات لمسؤولیة اتخاذ جمیع االذي عینتھ لجنة السلوك، وتتحمل لجنة مراجعة تقاریر الشركات 

فتح ) أ(:ذلكما في بالمالیة، أجل مراجعة التقاریر جنة السلوك، من لموجب إجراءات عمل بلھا فوضة ملا
إذا كان ذلك مناسبا، إحالة أي مسألة إلى لجنة السلوك للنظر ) جـ(وتعیین فریق المراجعة،) ب(التحقیق،

.الخطط التأدیبیة للمجلسفي إطار ات، واتخاذ إجراءفیھا

احملاسيب يف فرنساجتربة التوحيد .3
من أجل ، 1942ني عام إعداد مخطط محاسبي مستوحى من اإلطار المحاسبي األلمافي فرنسا، تم 

تطبیقھ ومراقبة األسعار، إال أن توجیھ االقتصاد، بما یتیح والحكومةتوفیر معلومات لمسیري المؤسسات 
د لجنة توحی"تم إنشاء د ذلك وبعالمؤسسات؛ بعض لم یكن إجباریا بموجب القانون، لذا اقتصر على 

كلفت ، وقد)CNC(، التي تم تحویلھا فیما بعد إلى المجلس الوطني للمحاسبة 1946عام " المحاسبات
یرتكز على كان الذي ، و)PCG: Plan Comptable Générale(بإعداد أول مخطط محاسبي عام 

یعتبر القانون الضریبي من أھم العوامل لمحاسبة، كمالمع أھمیة أقل االقتصادیة العامة تحقیق األھداف
قانون إصدارمن المخطط المحاسبي العام إلى ةالفرنسییة المحاسبیةالمرجعتوقد تطور. ھفیالمؤثرة 

لذا أصبح ذلك المخطط إجباري على المؤسسات، وعرف عدة تعدیالت لیستجیب للتطورات محاسبي، 
.أجل التقارب مع معاییر المحاسبة الدولیة، من1999االقتصادیة، ومن أبرزھا تعدیالت عام 

، بعد قرار االتحاد األوروبي تبني 2002عرفت الممارسة المحاسبة في فرنسا تطورا مھما منذ 
بصفة إجباریة على ھذه المعاییرتطبقأصبحت01/01/2005فمنذ معاییر التقریر المالي الدولیة، 
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أو القواعد معاییر تلك الالسوق المالي، في حین تطبقمدرجة فيالقوائم المالیة المجمعة للمؤسسات ال
سات غیر المدرجة في السوق المالي، على القوائم المالیة المجمعة للمؤسبالخیار المحاسبیة الفرنسیة

لى القوائم المالیة المحددة في المخطط المحاسبي العام بصفة إجباریة عوتطبق القواعد المحاسبیة الفرنسیة 
.سواء كانت مدرجة أو غیر مدرجة في السوق المالي،سساتللمؤالمنفردة 
)ANC: Autorité des Normes Comptables(ھیئة المعاییر المحاسبیة . 1.3

عن التوحید المحاسبي في فرنسا، حیث تم األولالمسؤول) ANC(المحاسبیة تعتبر ھیئة المعاییر 
، في إطار اإلصالحات التي قامت بھا فرنسا، استجابة للتطورات المحاسبیة على 2009إنشاؤھا عام 

وقد حلت الھیئة ؛المستوى الدولي واألوروبي، من أجل إعطاء وزن لفرنسا ضمن سیاق ھذه التحوالت
:CNC(محل المجلس الوطني للمحاسبة  Conseil National de la Comptabilité(،أنشئ الذي

:CRC(لجنة التنظیم المحاسبي و، 1957عام  Comité de la réglementation Comptable( ،
في شكل تنظیمات،إصدار، مھمة) ANC(المحاسبیة ھیئة المعاییر تتولى. 1997التي أنشئت عام 

عند إعداد وعرض قوائمھا ،المؤسسات تطبیقھالقواعد المحاسبیة العامة والقطاعیة التي یجب على ل
16تضم وتقوم باقتراح دراسات وتوصیات؛ و، وإصدار آراء حول مختلف القوانین والتنظیمات،المالیة

عمل المصادق علیھا وزاریا، ویقومون باإلطالع والمصادقة على برنامج نظمةعضوا یقومون بتبني األ
Commission des(الخاصةلجنة المعاییر : ھمالجنتین مختصتین Normes Privées( ، ولجنة

Commission des(المعاییر الدولیة Normes Internationales(.
)AMF: Autorité des Marchés Financiers(ھیئة األسواق المالیة . 2.3

، حیث حلت محل لجنة عملیات 2003عام في فرنسا) AMF(المالیة ھیئة األسواق تم إنشاء 
وم باإلشراف على األسواق ، وتق(COB: Commission des Opérations de Bourse)البورصة 

وتقوم بمراقبة مدى تطبیقھا، وذلك ،، من خالل األنظمة والتعلیمات والتوصیات التي تصدرھاالمالیة
وضمان بھدف حمایة االستثمارات في األدوات المالیة والتوظیفات في إطار اللجوء العلني لالدخار،

للمستثمرین، والسیر الحسن لألسواق المالیة؛ وتلعب الھیئة دورا مھما في شفافیة المعلومات وموثوقیتھا 
مجال التوحید المحاسبي، باعتبارھا أداة ضغط على المؤسسات المدرجة في السوق المالي لتطبیق 

.مرجعیة محاسبیة معینة، استجابة لمتطلبات اإلدراج
لمحافظي الحساباتالشركة الوطنیة. 3.3

)CNCC: Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes(
، وھي منظمة مھنیة تحت وصایة وزارة العدل، وتسھر على ضمان 1969عام الشركةتم إنشاء 

.الممارسة الجیدة للمھنة، والدفاع عن أعضائھا، وتقوم بإصدار نشرات فصلیة تتضمن حلوال محاسبیة
)OEC: Ordre des Experts-Comptables(الخبراء المحاسبینمصف . 4.3

ھمتھ وتتمثل م، ، تحت وصایة وزارة االقتصاد والمالیة والموازنة1945عام المصف تم إنشاء 
.الصددوآداب المھنة، ویقوم بإعداد توصیات في ھذا القیات أخاألساسیة في االھتمام ب
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جتربة التوحيد احملاسيب يف أوروبا.4
بتبني معاییر التقریر المالي الدولیة، التي أصبحت إجباریة 2005االتحاد األوروبي منذ عام قام 

م ـم تنظیـویتاألوروبیـة؛ة ـواق المالیـعند إعداد القوائم المالیة المجمعة للمؤسسات المدرجة في األس
األوروبیة وضیةـالمفرف ـاألوروبي من طفي االتحـاد الي الدولیة ـریر المـمعاییر التقتطبیقعملیة 

)EC: European Commission(المجموعة االستشاریة :ھمان ، وتساھم في ذلك ھیئتین رئیسیتی
.(ARC)لجنة التنظیم المحاسبي ، و)EFRAG(للتقریر المالي األوروبي

المجموعة االستشاریة للتقریر المالي األوروبي. 1.4
)EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group(

، 2001عام ھي ھیئة خاصة أنشئت ) EFRAG(األوروبي المالي للتقریر المجموعة االستشاریة 
، الحالمصمجموعاتوتضم في عضویتھا عدة منظمات تمثل مختلف ،بتشجیع من المفوضیة األوروبیة

اھمة في الدولیة، وكیفیة المستطویر معاییر التقریر المالي باھتمام ومعرفةھا والمنظمات الوطنیة التي لدی
الترویج من خالل ،تتمثل مھمة المجموعة في خدمة المصلحة العامة األوروبیة. كفاءة أسواق رأس المال

معاییر أخذھا بعین االعتبار في عملیة وضع آلراء األوروبیة في مجال إعداد التقاریر المالیة، وضمان ل
المنتدى دولیة، باعتبارھا عضوا عن المفوضیة األوروبیة في التقریر المالي الدولیة، وفي المناقشات ال

كما.)IFRSF(، التابع لمؤسسة معاییر التقریر المالي الدولیة )ASAF(االستشاري لمعاییر المحاسبة 
،معاییر التقریر المالي الدولیةحول مدى استیفاءالمشورة إلى المفوضیة األوروبیة أیضا تقدم المجموعة 

إقرارھا من أجل ،الواردة في الئحة معاییر المحاسبة الدولیةللشروطحدیثا أو المعدلةالصادرة 
.لالستخدام في االتحاد األوروبي، وفیما إذا كانت المصادقة علیھا تخدم المصلحة العامة األوروبیة

(ARC: Accounting Regulatory Committee)لجنة التنظیم المحاسبي . 2.4
ي عضویتھا وتضم فمن طرف االتحاد األوروبي،2002م المحاسبي عام التنظیأنشئت لجنة 

آراءھا إلى المفوضیة األوروبیة ، وترأسھا المفوضیة األوروبیة؛ وتقوم بتقدیمممثلین عن دول االتحاد
الدولیة، وذلك من خالل التصویت، حیث یمر التقریر الماليمعاییر المتعلقة بتبني مقترحات بشأن ال
الدولیة في االتحاد األوروبي بعدة مراحل، فبعد إصدار أي معیار من طرف معاییر التقریر المالياعتماد 

):IASB(مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
؛المصالحأصحاببمشاورات مع ) EFRAG(المالي األوروبي للتقریر تقوم المجموعة االستشاریة -
المعیار مفوضیة األوروبیة حول مدى استیفاء تقوم المجموعة االستشاریة بعدھا بتقدیم مشورة لل-

قتصادیة لشروط الموافقة، وتقوم بالتعاون مع المفوضیة األوروبیة بإعداد دراسة حول اآلثار اال
المحتملة لتطبیق المعیار في االتحاد األوروبي؛

في شكل مقترح؛بإعداد الئحة تنظیمیة األوروبیة إلى تلك المشورة تقوم المفوضیة ااستناد-
بالمصادقة على مقترح المفوضیة، من خالل التصویت باألغلبیة )ARC(تقوم لجنة التنظیم المحاسبي -

المعني؛اریمن أجل إقرار المع
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أشھر للبرلمان األوروبي ومجلس االتحاد األوروبي لمعارضة اعتماد المعیار من 3تعطى مھلة -
ویصبح ،تقوم المفوضیة األوروبیة باعتماد الالئحة التنظیمیة،طرف المفوضیة، وفي حالة موافقتھما

.معیار التقریر المالي الدولي المعني ساري المفعول في االتحاد األوروبي

II .د احملاسيب على املستوى الدويلهيئات التوحي

ومختلف اللجان الفرعیة ) IFRS Foundation(الدولیةالماليریرالتقمعاییرمؤسسةتتولى 
ومجموعات العمل المكونة لھا مھمة توحید الممارسات المحاسبیة على المستوى الدولي، وذلك بعد أن 
حازت على اعتراف المنظمات المحاسبیة واالقتصادیة الدولیة واإلقلیمیة، ومختلف األطراف الدولیة 

.ةالوطنیمنظمات المھنیة المھتمة بالتوحید المحاسبي الدولي، وحصلت على تأیید ال

الدوليةاملايلالتقريرمعايريالتعريف مبؤسسة.1
، العامالصالحلخدمةتعمل، یوجد مقرھا في لندن، وللربحھادفةغیر، مستقلةخاصة، منظمةھي

المعاییروضععملیةبھدف ضمان استقاللیة المتبعةءاتاواإلجرللمؤسسة، الحوكمةوضع نظام حیث تم
تتمثل رسالة المؤسسة في . العالمحولالمصالحأصحابمساءلةمنالتأكدمع، الخاصةالمصالحعن

فيالمالیةاألسواقإلىوالفاعلیةوالمساءلةالشفافیةمفاھیمدخلتالماليللتقریردولیةمعاییرتطویر"
المدىعلىالماليراواالستقروالنموالثقةتعزیزطریقعنالعامالصالحیخدم، بما العالمأنحاءجمیع

:؛ ومن أجل ذلك تسعى المؤسسة إلى تطویر معاییر محاسبیة تسمح بـ"العالمياالقتصادفيالطویل
یسمحمماجودتھا،وتحسینالمالیةللمعلوماتالدولیةالمقارنةقابلیةزیادةمن خالل:إضفاء الشفافیة-

.سلیمةاقتصادیةقراراتباتخاذالسوقاآلخرین فيوالمشاركینللمستثمرین
وطالبیھا، لذا یجب أن توفرعارضي األموالبینالمعلوماتفجوةتضییقمن خالل:تعزیز المساءلة-

للمقارنةالقابلةللمعلوماتمصدرالكونھا؛ واإلدارةلمساءلةالالزمةالمعاییر المحاسبیة المعلومات
.العالمحولالرقابیةللجھاتكبیرةأھمیةذاتأیضاتعدالدولیةالماليمعاییر التقریرعالمیا، فإن

والمخاطرالفرصعلىالتعرففيالمستثمرینمساعدةمن خالل:االقتصادیةالكفاءةفيالمساھمة-
التجاریة، كما أن استخدام لغةتخصیص األموال لألعمالفھي تساھم في تحسینالعالم، وبذلكحول

.المالیة الدولیةالقوائمإعدادتكالیفوتقلیلالمالتكلفة رأسخفضإلىواحدة وموثوقة یؤديةیمحاسب
یئات تعتمد على دعم الھأي سلطة لفرض تطبیق معاییرھا، لكنھاالمؤسسةتمتلك منذ نشأتھا، لم

، كما تعتمد على القبول والدعم المتزاید الذي تحظى بھ مع مرور ھا وتطبیقھاالمھنیة المكونة لھا في نشر
منظماتبدعمأصبحت تحظى الوقت من طرف الھیئات واألطراف الفاعلة على المستوى الدولي، حیث 

مجموعة، )FSB(الماليرااالستقرمجلسبازل،لجنةعلى غرارالدولي،الرقابياإلطارداخل
الدوليالبنك، )IOSCO(المالیةقااألورلھیئاتالدولیةوالمنظمةالدوليالنقدصندوقالعشرین،

دخل %20: ، فقد تمكنت من تنویع مصادر تمویلھا التي تتوزع كاآلتيونتیجة لذلك.واالتحاد األوروبي
.مساھمات جھات االختصاص%55مساھمات من شركات المحاسبة، %25ذاتي، 
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الدوليةاملايلالتقريرمعايريالتطور التارخيي ملؤسسة.2
إلى بدایات سبعینیات القرن العشرین، ففي عام الدولیةالماليالتقریرمعاییرمؤسسةیرجع تاریخ 

، تم تأسیس لجنة لتنسیق المحاسبة بمدینة سیدني األسترالیة، بھدف تركیز الجھود نحو تطویر مھنة 1972
؛ لكن البدایة الفعلیة كانت بمجرد إنشاء لجنة معاییر المحاسبة الدولیة مع إنشاء معاییر دولیةالمحاسبة

)IASC: International Accounting Standards Committee(بمدینة 1973جوان 29في ،
للجنة ممثلین يضم االجتماع التأسیس. لھاامتداداالدولیةالماليالتقریرمعاییرمؤسسةتعتبر والتي لندن، 

أسترالیا، المكسیك، ھولندا، إنجلترا، إیرلندا، كندا، فرنسا، ألمانیا : عن الھیئات المحاسبیة الرائدة في
لمتحدة األمریكیة؛ وكان الھدف منھا ھو تطویر ونشر معاییر محاسبیة؛ وقد الغربیة، الیابان والوالیات ا

:دة تطورات، یمكن تلخیص أھم معالمھا في اآلتيعرفت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة منذ تأسیسھا ع
وزیادةة،المحلیالممارسات بینالخالففجوةتقلیصنحوالجھودتوجیھ: 1988إلى 1973من -

.وجھات النظرمختلف تأخذ بعین االعتبارمعیاركلفيبدائل بإدراج عدةعضاء،األبینالتنسیق
.لجنة معاییر المحاسبة الدولیةإصدار إطار إعداد وعرض القوائم المالیة من طرف :1989-
المتاحة في كل معیار، من خالل مشروع قابلیة البدائلضخفمحاولة : 1993لىإ1990من-

.1993عام تم مراجعتھامعاییرعشرنشرالمقارنة، وجاء ذلك بعد 
المنظمةباالتفاق مع ، معاییرالمن تم إعداد مخطط لمجموعة ، الكبرىالسبعالدول قرار بعد:1995-

تلك المعاییر فرض توصیاتبھ ، تقوم ھذه األخیرة بموجب)IOSCO(المالیةاألوراقلھیئاتالدولیة
.لھاالوطنیة المكونة المالیةاألوراقھیئاتالمدرجة في األسواق المالیة، من خالل ؤسسات على الم

وإنشاء، األعضاءتعیینإجراءاتوتعدیل المعاییر،مجلس إعدادومسؤولیةتركیبةتعدیل:1999-
.اللجنةلتسییر)Trustees(اإلداریین، تضم األمناء  أو جدیدةلجنة

المحاسبیة الھیئاتمختلفتوصي) IOSCO(المالیةاألوراقلھیئاتالدولیةالمنظمة:2000-
وفقالمالیةقوائمھانشرقبولالعالمبورصاتمختلففيالمسجلةالعالمیةالشركاتوكذا، الوطنیة
.المحاسبیةللمعاییرالكاملالمخططبرنامج، وذلك في إطار الدولیةالمحاسبةمعاییر

الدولیةالمحاسبةمعاییر، التي أصبحت تعرف بمؤسسة لجنة اللجنةتركیبةفيتحولنقطة: 2001-
)IASCF( مجلس معاییر المحاسبة الدولیة : لجان فرعیة رئیسیة وھي، وتم تقسیمھا إلى ثالث
)IASB: International Accounting Standards Board( لجنة تفسیرات التقریر المالي الدولي ،
)IFRIC: International Financial Reporting Interpretations Committee( والمجلس ،

SAC: Standards(االستشاري للمعاییر  Advisory Consil(عن ة؛ كما أصبحت المعاییر الصادر
.)IAS(بدال من معاییر المحاسبة الدولیة ) IFRS(اللجنة تعرف بمعاییر التقریر المالي الدولیة 

ومجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي) IASB(اتفاق بین مجلس معاییر المحاسبة الدولیة :2002-
)FASB(االتحاد قامالمحاسبیة الصادرة عن الھیئتین وتحسینھا؛ كما معاییراللعمل على التقارب بین ل

واق المالیة، بما فیھا البنوك وشركات األوروبي بتبني قانون یفرض على المؤسسات المدرجة في األس
.2005لیة بدء من الدواستنادا لمعاییر التقریر المالي التأمین، ضرورة إعداد قوائمھا المالیة المجمعة 
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 ).IFRS 1(إصدار أول معیار دولي للتقریر المالي  :2003 -
معاییر التقریر المالي الدولیة، كما تم تبني بلدا أوروبیا إلى تطبیق  25شركة في  7000ول تح :2005 -

 .األخرىزلندا، جنوب أفریقیا، وبعض الدول أسترالیا، ھونغ كونغ، نیو :كل من معاییر فيھذه ال
، وإصدار معاییر التقریر المالي الدولیة في )Monitoring Board( إنشاء مجلس الرقابة :2009 -

 .دعم مجموعة العشرینمعاییر المحاسبة الدولیة ب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما حظي مجلس
 ).ASAF(إنشاء المجلس االستشاري لمعاییر المحاسبة  :2013 -
ة، ھذه األخیرة أصبحت ستخدام معاییر التقریر المالي الدولیالمملكة العربیة السعودیة تفرض ا :2017 -

 .)IFRS Foundation(في  دولة عضو 150من أصل  138مفروضة أو مسموح بتطبیقھا في 
  

  هيكل مؤسسة معايري التقرير املايل الدولية .3
، ویضم الھیكل الحالي مجلس حدثت عدة تغییرات على الھیكل التنظیمي للمؤسسة منذ إنشائھا

، ویتولى إدارة المؤسسة المعاییر، ولجنة مستقلة للتفسیرات، وھیئتین استشاریتین مستقلتین مستقل لوضع
 واإلشراف، ویخضعون للمساءلة األمناء، یقومون بمختلف مھام الحوكمةمجلس مكون من مجموعة من 
  )].5(أنظر الشكل [لرقابة العامة التي یسھر علیھا مجلس ا

  

  .مؤسسة معاییر التقریر المالي الدولیةھیكل ): 5(الشكل 

  
Source: Deloitte, 2017, p. 12. 
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مجلس الرقابة. 1.3
بھدف توفیر اتصال رسمي بین األمناء والسلطات العمومیة، 2009عاممجلس الرقابةتم إنشاء

IFRS(الدولیةالماليریرالتقمعاییرمؤسسةوذلك من أجل تحقیق المساءلة العامة ل Foundation( ؛
وتتمثل المھام األساسیة لمجلس الرقابة في المصادقة على تعیین أو إعادة تعیین األمناء، والتأكد من أنھم 

؛ ویجتمع الدولیةالماليریرالتقمعاییرمؤسسةلیقومون بمھامھم وفق ما ھو محدد في النظام األساسي 
األوراقھیئاتعضویتھ ممثل عن كل ھیئة من یضم في . مجلس الرقابة باألمناء مرة كل عام على األقل

الوالیات المتحدة األمریكیة، االتحاد األوروبي، الیابان، األرجنتین، البرازیل، كوریا الجنوبیة : فيالمالیة
المنظمةوالصین، إضافة إلى عضو مالحظ واحد وھو ممثل لجنة بازل؛ ویترأس مجلس الرقابة ممثل 

).IOSCO(المالیةاألوراقلھیئاتالدولیة
)Trustees(األمناء. 2.3

، )IFRS Foundation(الدولیةالماليریرالتقمعاییرمؤسسةعملیاتجمیععلىیشرف األمناء
المحاسبةمعاییرمجلسأعضاءتعیینھم مسؤولیاتوتشمل؛ )IASB(الدولیةالمحاسبةمعاییرومجلس
ولجنة، )IFRS Advisory Council(الدولیةالماليریرالتقلمعاییراالستشاريوالمجلس، الدولیة

واإلشرافمتابعة؛ و)IFRS Interpretations Committee(الدولیةالماليریرالتقمعاییرتفسیرات
ووضع،االستشاریةوباإلجراءاتعملھبأسلوبوالتزامھ،الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسفاعلیةعلى

.الدولیةالماليریرالتقمعاییرمؤسسةموازنةواعتمادالمناسبة،التمویلترتیباتوتنفیذ
و معدھا مراجعو الحسابات، فیبما،ھم أفراد یمثلون األطراف المھتمة بوضع المعاییراألمناء

الداخليالنظامبموجب. مالعاحللصالیعملونآخرونومسؤولوناألكادیمیونو القوائم المالیة، مستخدمو
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ویتم تعیین 3لمدة األمناءتعیینتم، ی2011م عاالمعدلمؤسسةلل

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، بشرط أن ال تتجاوز مدة الخدمة في 3الرئیس ونائب الرئیس لمدة 
أمریكامن6أوروبا،من6، لباسیفیكا/آسیامنمنھم6یكونبحیثسنوات؛ ویعین األمناء 9المجلس 
.اقائمالجغرافيالتوازنماداممنطقةأيمن 2الجنوبیة، وأمریكامن1، أفریقیامن1الشمالیة،

الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلس. 3.3
)IASB: International Accounting Standard Board(

التي تم )IASC(، حیث حل محل لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 2001عام مجلستم إنشاء ال
معاییرلوضعالفنياألعمالجدولومتابعةتطویرفيكاملةتصرفبحریة؛ ویتمتع 1973إنشاؤھا عام 

المؤھالتتتمثل . تسنواثالثكلعامةمشاوراتوإجراءاألمناءمعالتشاورمراعاةمع،المحاسبة
بحیثئھ أعضااختیاراألمناءویتعین على العملیة،والخبرةالمھنیةلكفاءةفي امجلساللعضویةاألساسیة

ضمانو، والسوقالدولیةاألعمالفيوالخبرةالفنیةالمعرفةمنمتوفرةتركیبةأفضلكمجموعةیضم
مزیجایوفرأنالمجلسمنیتوقعكما؛جغرافیةجھةأومعینةمصلحةأيعلیھتسیطرالالمجلسأن

مسودةأومعیارنشرإن.واألكادیمیینوالمستخدمینوالمعدینللمدققینالحدیثةالعملیةالخبرةمنمناسبا
؛ ومن أجل تحقیق التوازن المجلسعضوا في 14بینمنأعضاء10موافقةیتطلبیر تفسأوعرض
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من إفریقیا 1من آسیا، 4من أمریكا، 4أعضاء من أوروبا، 4داخل المجلس یجب أن یضم في عضویتھ 
5سنوات، أي فترة أولى لمدة 10وال یجب أن تتجاوز مدة الخدمة داخل المجلس من باقي العالم،1و

.سنوات أخرى بالنسبة للرئیس ونائب الرئیس5سنوات أخرى، أو لمدة 3سنوات قابلة للتجدید لمدة 
)IFRS Advisory Council(الدولیةالماليالتقریر معاییرلرياالستشاالمجلس. 4.3

المھتمین بالتقریر المالي واألفرادلمجموعاتلرسمیةاتصالأداةاالستشاريالمجلسیوفر
المشورةتقدیمإلىاالستشاريالمجلسیھدفو. متباینةجغرافیةوظیفیة وبیئاتخلفیاتمنالدولي، 

وتقدیمعملھ،بأولویاتالخاصبجدول القراراتیتعلقفیما) IASB(ة الدولیالمحاسبةمعاییرلمجلس
یمثلونا، عضو50حواليمناالستشاريالمجلسیتكون؛ وواألمناءمجلسللاألخرىالمشورات
المجلسرئیستعیینیتم. في السنةمراتثالثعادةیجتمعوالدولي،المستوىعلىةینالمعاألطراف

بین منأوالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسفيا عضویكونأنیمكنوالاألمناء،قبلمناالستشاري
.فیھاوالمشاركةاألمناءاجتماعاتلحضورتم دعوتھ ویموظفیھ،
)IFRS Interpretations Committee(الدولیةلمالياریرتقالمعاییرتفسیراتلجنة. 5.3

اللجنةحلت آنذاك محل والتي،2002مارسفي) IFRIC(التفسیراتلجنةبإنشاءاألمناءقام
:SIC(اترلتفسیالدائمة ل Standing Interpretations Committee(، تم تغییر اسمھا الحقا ثم
فيالتفسیراتلجنةدورویتلخص. )IFRSIC(الدولیةلمالياتقریرالمعاییرتفسیراتلجنةلیصبح 

فيمحددبشكلإلیھاالتطرقیتملمالتي، الماليالتقریرقضایاحولالمناسبالوقتفياإلرشادتوفیر
موضعأومرضیةغیرتفسیراتبشأنھاارتثاألرجحعلى أو، یرتأثالتيالقضایاحولأو، المعاییر

.الدولیةالماليریرالتقلمعاییروالموحدالدقیقالتطبیقتشجعفھيوعلیھ، نزاع
، یتم تعیینھم من طرف األمناء التصویتحقیملكونممنوا، عض14منالتفسیراتلجنةتتألف

ة دون حوطرلماالفنیةالقضایامناقشةلھیحقرئیسإلىإضافةسنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، 3لمدة 
لھمیحق، كمراقبینالتنظیمیةالھیئات ممثليا، ضرورییرونھحسبمااألمناء،ویعین؛ التصویتق في حال

لھیئاتالدولیةالمنظمةمنكلا حالیوتعمل، التصویتق في حدون الفیھاوالمناقشةاالجتماعاتحضور
؛ علما أن التصویتلھمیحقالكمراقبینولجنة بازلاألوروبیةوالمفوضیة) IOSCO(المالیةاألوراق

.اللجنة تجتمع كل شھرین من أجل مناقشة المشاكل، وتحدید مدى الحاجة إلصدار تفسیرات
المحاسبةنتدى االستشاري لمعاییرالم. 6.3

)ASAF: Accounting Standards Advisory Forum(
نتدى االستشاري لمعاییر المحاسبةالمإنشاءالدولیة عن التقریر الماليمعاییر أعلنت مؤسسة 

)ASAF(وعقد ، 2013مارس فيى للمنتدىعن العضویة األولوتم اإلعالن ،2013ري یففي ف
بشكل عام أربع مرات في السنة لمدة منذ ذلك یجتمع؛ ومازال 2013ریلأف9و8ي یوماألولھاجتماع

من استشاري یمكن لألعضاءإطاروفیر إلى تالمنتدى ھدف ی.في لندنما یكون االجتماع یومین، وعادة 
فھا، والمساھمة أھداتحقیقفية الدولیيالتقریر المالمعاییر بشكل بناء في دعم مؤسسة المساھمة خاللھ 

، مفھومة،عالیة الجودةالتقریر المالي،مجموعة واحدة من معاییرالمصلحة العامة،أجلفي تطویر، من 
.ین وغیرھم من المشاركین في السوقلخدمة المستثمر، ومقبولة عالمیاللتطبیققابلة 
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التقریر الماليمعاییر الرسمي على العالقات بین مؤسسةبإضفاء الطابع نتدى االستشاريقوم المی
بوضع المعاییرممثلین من مختلف الجھات المعنیة و، من جھةسبة الدولیةمعاییر المحامجلس و،الدولیة

اإلقلیمیة وجھات النظر الوطنیة ومن أجل إبراز ،من جھة أخرىعلى المستویین الوطني واإلقلیمي
المطروحة؛ یا وتقدیم تعلیقات حول أھم القضا، لمجلس معاییر المحاسبة الدولیةالتقنيلعمل حول االھامة 

المسائل التقنیة الرئیسیة المتصلة في مناقشةواسعة مشاركةضمان و،الجماعیةبھدف تنسیق الجھود
تصویتالورئیس لیس لھ حق عضوا12؛ ویضم في عضویتھ نظر فیھاالوالدولیةوضع المعاییر ب
من ء لى األعضاویتم الحصول ع،)لمحاسبة الدولیة أو نائب الرئیسبصفتھ رئیس مجلس معاییر ا(
3من آسیا والمحیط، 3من األمریكیتین الشمالیة والجنوبیة، 3من إفریقیا، 1:یةتمناطق الجغرافیة اآلال

.من باقي العالم2من أوروبا، 
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I . وكيفية إصدارهاالدوليةمعايري احملاسبة حملة عن

ةمعايري احملاسبتعريف .1
واإلجراءاتن القواعد تضمي یالذالنمطاعتبارهویمكن القاعدة،عنيالمعیار في المفھوم العام ی

فالمعیار ھو األساس الذي یتم جل تقییم األداء في ظروف معینة؛ مة للتطبیق والحكم والمقارنة، من أالمالئ
االستناد إلیھ من أجل الحكم على األشیاء والظواھر، ویمكن أن یتضمن المستویات المراد بلوغھا، بما 

مكتوب، تصدره ھیئة محاسبیة أما في المحاسبة فالمعیار عبارة عن بیان . یتیح التقییم والتقویم والمقارنة
المناسبة الطرق، وبموجبھ یتم تحدید قوائم المالیة للوحدة االقتصادیةیتعلق بعنصر محدد من المعینة،

لتحدید نتائج األعمال وعرض المركز المالي للوحدة، ،أو كیفیة معالجة ھذا العنصر،للقیاس والعرض
ما یعرف المعیار بأنھ ك.وى المحلي أو اإلقلیمي أو الدوليعادة ما یلقى المعیار قبوال عاما على المستو

عمل المحاسبین، وذلك بتحدیدھا وعبارة عن مجموعة من القواعد والنظم التي تحكم وتنظم المحاسبة 
غالبا بمجموعة من دعمھاتمون في أداء عملھم المھني، والتي یلقواعد عملیة یلتزم بھا المحاسب

).111. ، ص2011األصفیاء، (اإلجراءات الرقابیة  من أجل االلتزام بھا 
ة نماذج أو أنماط أو مستویات لألداء المحاسبي، فھي أحكام خاصة بعنصر تمثل معاییر المحاسب

محدد من القوائم المالیة أو بنوع معین من العملیات واألحداث والظروف األخرى التي تؤثر في الوحدة 
الشیرازي، (محاسبي معین المحاسبیة، ألنھا تعبیر عن موقف مھني رسمي فیما یتعلق بكیفیة تطبیق مبدأ 

؛ كما تعرف المعاییر المحاسبیة بأنھا نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجیھ )122. ، ص1990
.)103. ، ص2008القاضي وحمدان، (وترشید الممارسة في المحاسبة والتدقیق أو مراجعة الحسابات 

النظريواإلطارالممارسةبینالفجوةتضییقأجلمنالتطبیق،لترشیدأداةعنعبارةالمعیار
معینةظروففيمالئماتطبیقایعتبرلماعلیھمتفقنمطبأنھالمعیار" Littleton"یعرفو؛للمحاسبة

المعاییرفإن" Lee"حسبو؛ذلكالظروفتبررعندماللتحولوأساساوالمقارنةللحكموأساسا
حسب؛ أماالمحاسبةفيالعمليالتطبیقعلیھیكونأنیجبلمامؤشراتعنعبارةالمحاسبیة

"Parker"تقوم،والتوصیلبالقیاستتعلقمحاسبیةوإجراءاتقواعدھيالمحاسبیةالمعاییرفإن
).81. ص،2005بالرقي: أنظر(بذلكمختصةفئاتبإعدادھا

، فھي المالیةإعداد قوائمھا عندالشركاتتتبعھاالتيالتعلیماتمنمجموعةھيالمحاسبةمعاییر
مجموعة من المتطلبات واإلرشادات والتوجیھات الصادرة عن المنظمات المھنیة أو أي ھیئات مخولة 
بذلك، بھدف تنظیم السیاسات المحاسبیة على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو الدولي، من خالل تحدید 

المحاسبیة واألحداث والظروف لبنود ، فیما یخص اكیفیات االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح
معاییر التقریر المالي (األخرى، من أجل إعداد وعرض القوائم المالیة؛ أما معاییر المحاسبة الدولیة 

حید ، التي تھدف إلى تو)IASB(فھي مختف إصدارات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ) الدولیة
مستوى الدولي، من خالل تحدید السیاسات على الالمعالجات للمشاكل المحاسبیة فیما بین المؤسسات 

.المحاسبیة المالئمة لمعالجة مختلف البنود المحاسبیة والمعامالت واألحداث االقتصادیة
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  املعايرييف تطوير  )IASB(منهجية جملس معايري احملاسبة الدولية  .2
المساءلة، و الشفافیةإلى تعزیز  )IFRS Fondation(تسعى مؤسسة معاییر التقریر المالي الدولیة 

 سیرورة إصدار المعاییر، ومراجعة آلیات عملھا من خالل تحسین ،والمساھمة في الكفاءة االقتصادیة
فكل  ،بالمشاركة الواسعة والفعالة لمختلف األطراف المھتمة تطویر المعاییر تمتاز عملیة؛ حیث باستمرار
 جمیع المجلس، ومتابعة ثائقجمیع و على ویمكن للعامة الحصول العامة، استشارة تتضمنمرحلة 

الل خمن  الدولیة، أو المالي بمؤسسة معاییر التقریر الخاص اإللكتروني الموقع طریق اجتماعاتھ عن
 التنفیذعلى دعم  مؤسسةللجمھور؛ كما تعمل الاجتماعات مفتوحة أغلبھا  االجتماعات، التي تعتبر حضور

 ھذافي  بمسؤولیات تضطلع أخرى منظمات مع بالتعاون ذلك یتمما  وعادة للمعاییر، المتسق والتطبیق
  .خرىأ تثقیفیة ومواد تاومؤتمر ،حدیثا درةاصال للمعاییردعما تثقیفیا  ذلك تضمنالمجال، وی

تتضمن عملیة تطویر المعاییر من طرف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة عدة إجراءات مفصلة 
  ).6(سیاق تطویر المعاییر، كما ھو موضح في الشكل ومعقدة، ویمكن تمییز أربع عملیات أساسیة في 

  

  .من طرف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تطویر المعاییر عملیة ):6(الشكل 

  
Source: IFRS, 2017, p. 4. 

  

إجراءات قانونیة وتنظیمیة مفتوحة وصارمة، حیث ) IASB(یتبع مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
وفرق العمل ) IFRSIC(ولجنة تفسیرات معاییر التقریر المالي الدولیة  اجتماعات المجلس أغلبتعقد 

یسیتان اللتان تحكمان أنشطة والوثیقتان الرئ. ما یتم بثھا عبر اإلنترنت ا علنا، وعادةمالرسمیة التابعة لھ
 ،)IFRS Foundation Constitution( "دستور مؤسسة معاییر التقریر المالي الدولیة" :ھما مجلسال
  .)Due Process Handbook( "دلیل اإلجراءات القانونیة"و
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وضع برنامج البحث. 1.2
المالیة القوائمتحلیل مشاكل ) IASB(البحث لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة یتضمن برنامج 

التقریر المالي النظر في قضایا یتضمن أیضا، ومعالجة النقائص؛ھاطرق تحسین، وتقییم المحتملة
؛ المالیةالقوائملتشجیع النقاش الدولي حول مسائل إعداد ،التقریر المالير یكیفیة تطو، مثل األوسع

المالي اإلقلیمیة واألكادیمیین واألطراف التقریرأو ھیئات ،اإلقلیمیةوتشارك الھیئات المحاسبیة الوطنیة و
د یتم ق). ASAF(ةمن خالل المنتدى االستشاري للمعاییر المحاسبیفي ھذه األنشطة المعنیة األخرى

تم تصمیمھا الستخالص ی، والتي بحثلحصول على معلومات أو ورقةإصدار ورقة مناقشة أو طلب ا
ة مشروع إلى ضافالحاجة إلتحدید المجلس فيالتي یمكن أن تساعد ،التعلیقات من األطراف المھتمة

.اء المجلسأعضتصویتبعد أغلبیة بسیطة برنامج وضع المعاییر، ویتطلب نشر مثل ھذه الوثیقة 

تطویر مقترح للنشر. 2.2
ع في تطویر وشرتم المجلس معاییر المحاسبة الدولیة، یإضافة مشروع إلى جدول أعمالبمجرد 

القیام بأنشطة وز للمجلسالستشارة العامة، كما یجبغرض ا) Exposure draft(ضمسودة عرإصدارو
والبث عبر اإلنترنت واجتماعات الطاولة المستدیرة، ویتطلب یات منتدالاالجتماعات وك،إضافیة للتوعیة

:القیام بالخطوات اآلتیةضعرالمسودة إصدارتطویر و
التشاور مع األمناء والمجلس االستشاري لمعاییر التقریر المالي الدولیة والمنتدى االستشاري لمعاییر -

).ASAF(المحاسبة 
أغلبیة إضافة المشروع بشكل رسمي إلى جدول أعمال مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، ویتطلب ذلك -

.بسیطة في اجتماع عام للمجلس
).خبراء أو متخصصین استشاریین(یمكن للمجلس إنشاء مجموعة استشاریة للمشاریع الكبرى -
االجتماعات العامة، مع مراعاة یقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بمناقشة وتطویر المقترحات في-

.والتعلیقات الواردة من أي وثائق مناقشة منشورةالفني للمجلسفریق الوراق التي یعدھا أعضاء األ
تقدیم ورقة إلى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تلخص الخطوات المتخذة، وسبب عدم وجود -

ن ذلك إال بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مجموعات استشاریة، والعمل المیداني، وما إلى ذلك؛ وال یكو
.المسائل التقنیة، ومن ثم یتم إعداد مسودة العرض من أجل االقتراع

، )عادة تتضمن أساس االستنتاجات ویجب أن تكون مصحوبة بنشرة صحفیة(نشر مسودة عرض-
یتطلب (اع سبة الدولیة، عن طریق االقترغلبیة من أعضاء مجلس معاییر المحااألموافقةویتطلب ذلك

).عضوا16أعضاء من 10موافقةعضوا أو أقل، أو15من 9موافقة 
.نشر مواد إضافیة لدعم مسودة العرض-
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عادة المداوالت واإلنھاءإ. 3.2
من العملیة بمراجعة ردود الفعلشرع مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ی، بعد نشر مسودة العرض

النھائي؛ وبمجرد عالن اإلإعادة عرض المقترحات قبل وقد یقرر، في بعض الحاالت، ؛االستشاریة
ر النھائي للتصویت من قبل األعضاء؛ بإعداد المعیاللمجلس الفنيالفریقیقوم االنتھاء من المداوالت، 

الوثیقة لیست تھاء منھ؛ ھذه االنلإلعالن النھائي قبل " مراجعةمسودة "إصدار ا وقد تشمل العملیة أیض
.ھو مراجعة أي خطأ محتملولكن الغرض منھا ،من اإلجراءات القانونیة الرسمیةجزء

:من خالل عدة خطوات، وھيعملیة إعادة المداوالت واإلنھاءتتم
، ویمكن تخفیضھا إلى ایوم120تكون ما فتح المجال للتعلیقات على مسودة العرض خالل فترة، عادة-

الرقابة على اإلجراءات القانونیة لجنة ا، وذلك بعد الحصول على موافقة یوم30ما ال یقل عن 
)DPOC: Due Process Oversight Committee(ت السنویة لمدة عادة یتم عرض التحسینا؛ و

.٪ من األمناء75ا موافقة یوم30رة التعلیقات التي تقل عن تتطلب فت، وایوم90ال تقل عن 
، وتحدد ردود الواردة من عملیة االستشارةالمالحظاتبمراجعةالدولیةمجلس معاییر المحاسبة یقوم -

؛ ویمكن للمجلس النظر وقف المشروعالفعل ھذه أولویات التركیز في االجتماعات، أو قد تؤدي إلى 
.إصدار مسودة العرض استنادا للتغییرات األساسیة التي حدثتعادةفي إ

دانیة، وجلسات االستماع العامة، واجتماعات المائدة مشاورات إضافیة من خالل االختبارات المی-
التقریر الماليالمستدیرة، كما یتشاور مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مع المجلس االستشاري لمعاییر 

.وأي مجموعات استشاریة أخرىالدولیة
نیتھ ) DPOC(الرقابة على اإلجراءات القانونیةلجنة یعلم ویقوم المجلس بإعداد المعیار للتصویت، -

).إذا كان مناسبا(غیر ضروري، مع توضیح سبب اعتبار إعادة عرض المسودة القیام بالتصویت
موافقة ، ویتطلب ذلك )بیان صحفيیرفق بأساس االستنتاجات ویجب أن یشمل عادة(نشر المعیار -

15أصل من 9یتطلب موافقة (یة، عن طریق التصویت أعضاء مجلس معاییر المحاسبة الدولغلبیة أ
).عضوا16أعضاء من 10موافقةعضوا أو أقل، أو

.المعیار وبیان المالحظات، والمواد األخرىمشروع نشر المواد المصاحبة لملخص -

المراجعات بعد التطبیق. 4.2
كل معیار جدید أو بعد تطبیق یجب على مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إجراء مراجعة الحقة 

ن قد یتم تأجیلھا في بعض ، ولكالتطبیق الفعليبدءمنعامین حوالي تعدیل رئیسي، ویكون ذلك عادة بعد 
مثل التغییرات التنظیمیة أو ،مراجعة بعد التطبیق في ظروف أخرىالویمكن أیضا بدء عملیة الحاالت،

.األطراف األخرىتثیرھا المخاوف التي 
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)IFRS Taxonomy(لمعاییر التقریر المالي الدولیة اآلليلتصنیف ا. 5.2
من أجل تحسین عملیة االتصال بین معدي ومستخدمي القوائم المالیة وفق معاییر التقریر المالي 

للمعاییرآليتصنیفبتطویرالمجلسیقوم،إلكترونیاالمالیةالقوائمإعدادعملیة تعزیزالدولیة، و
IFRS(یطلق علیھ عنھ، الصادرة Taxonomy( یسمحتصنیفنظاموھو، اجعتھ دوریامر، یتم
، الكمبیوتربواسطةةراءللقوقابل،موحدوھیكل بتنسیق،المالیةالقوائمفيخاصةلبنودرموز بإعطاء

.الدولیةالماليلتقریرامعاییرعلىالمبنیةالمعلوماتعلى الحصولسھولةمنیزیدمما

II . 31/12/2018إصدارات مؤسسة معايري التقرير املايل الدولية إىل غاية

التقریر المالي مؤسسة معاییر لتعبیر عن إصدارات لتستخدم األدبیات مصطلحین بشكل مترادف 
؛ حیث ساد المصطلح األول "معاییر التقریر المالي الدولیة"، و"معاییر المحاسبة الدولیة: "الدولیة، وھما

؛ )IASC(للتعبیر عن المعاییر والتفسیرات الصادرة عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة ، 2001قبل 
مؤسسة الصادرة عن تاتفسیروبعدھا أصبح المصطلح الثاني أكثر استخداما، للتعبیر عن المعاییر وال

، العامةللمساءلة الخاضعةبواسطة المنشآت تستخدمالتي ھي ، و)IFRSF(التقریر المالي الدولیةمعاییر 
:، ویشمل ھذا المصطلح كل منالمالیةوالمؤسساتالمالیة،قاسواألفي المدرجةالمنشآت أي

؛)IAS(معاییر المحاسبة الدولیة -
؛)IFRS(معاییر التقریر المالي الدولیة -
؛)Practice Statements(بیانات التطبیق -
؛)SIC(معاییر المحاسبة الدولیة تفسیرات -
).IFRIC(التقریر المالي الدولیة تفسیرات معاییر -

معیار التقریر ،صدر عن مؤسسة معاییر التقریر المالي الدولیة، إلى جانب، اإلصدارات السابقة
.)IFRS for SMEs(المالي الدولي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة 

)IAS: International Accounting Standards(معايري احملاسبة الدولية .1
درة عن لجنة معاییر الصاھي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت علیھا، معاییر المحاسبة الدولیة 

إلى غایة اإلصالحات التي قامت بھا اللجنة عام 1973، منذ نشأتھا عام )IASC(المحاسبة الدولیة 
)IASC(؛ وقد أصدرت اللجنة )IASB(معاییر المحاسبة الدولیة ، وأسفرت عن إنشاء مجلس2001

معیارا فقط ساري المفعول إلى غایة 26، لكن مازال منھا )IAS 41إلى IAS 1أي من (معیارا 41
، حیث تم استبدال المعاییر األخرى بمعاییر جدیدة، أو إدراجھا في معاییر أخرى؛ 31/12/2018

.التي مازالت ساریة)IAS(المحاسبة الدولیةیوضح جمیع معاییر ) 2(والجدول 
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.التي مازالت ساریة)IAS(المحاسبة الدولیة معاییر ):2(الجدول 
الرمز )إنجلیزیة(اسم المعیار  )ترجمة عربیة(اسم المعیار 

IAS 1 Presentation of Financial Statements عرض القوائم المالیة
IAS 2 Inventories المخزونات
IAS 7 Statement of Cash Flows قائمة التدفقات النقدیة

IAS 8
Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors

السیاسات المحاسبیة، التغیرات في 
محاسبیة واألخطاءالتقدیرات ال

IAS 10 Events after the Reporting Period األحداث بعد فترة التقریر
IAS 12 Income Taxes ضرائب الدخل
IAS 16 Property, Plant and Equipment األراضي والمعداتالممتلكات، 
IAS 19 Employee Benefits منافع الموظفین

IAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure
of Government Assistance

المحاسبة عن المنح الحكومیة واإلفصاح 
عن المساعدات الحكومیة

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates آثار تغیرات أسعار صرف العمالت األجنبیة

IAS 23 Borrowing Costs تكالیف االقتراض
IAS 24 Related Party Disclosures اإلفصاحات عن األطراف المرتبطة

IAS 26
Accounting and Reporting by Retirement Benefit
Plans

المحاسبة والتقریر عن خطط منافع التقاعد

IAS 27 Separate Financial Statements القوائم المالیة المنفصلة

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
االستثمارات في المنشآت الزمیلة 

والمشروعات المشتركة

IAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies

التقریر المالي في االقتصادیات ذات 
التضخم الجامح

IAS 32 Financial Instruments: Presentation العرض: األدوات المالیة
IAS 33 Earnings per Share ربح السھم
IAS 34 Interim Financial Reporting التقاریر المالي المرحلیة
IAS 36 Impairment of Assets تدني قیمة األصول

IAS 37
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets

المؤونات، االلتزامات المحتملة واألصول 
المحتملة

IAS 38 Intangible Assets األصول غیر الملموسة
IAS 40 Investment Property العقارات االستثماریة
IAS 41 Agriculture الزراعة
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التقرير املايل الدوليةمعايري .2
)IFRS: International Financial Reporting Standards(

معاییر التقریر المالي الدولیة ھي المعاییر والتعدیالت علیھا، الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 
، )IFRS 17إلى IFRS 1من (معیارا 17ر اصدإمت؛ حیث 2001، منذ نشأتھ عام )IASB(الدولیة 

.الصادرة عن المجلسالمعاییر یوضح جمیع )3(إلى غایة یومنا ھذا؛ والجدول ة مازالت كلھا ساری

.)IFRS(التقریر المالي الدولیة معاییر ):3(الجدول 
الرمز )إنجلیزیة(اسم المعیار  )ترجمة عربیة(اسم المعیار 

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial
Reporting Standards تبني معاییر التقریر المالي الدولیة ألول مرة

IFRS 2 Share-based Payment الدفع على أساس السھم
IFRS 3 Business Combinations اندماج األعمال
IFRS 4 Insurance Contracts عقود التأمین

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations

األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع 
غیر المستمرةوالعملیات

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources استكشاف وتقییم الموارد المعدنیة

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures اإلفصاح: األدوات المالیة
IFRS 8 Operating Segments القطاعات التشغیلیة
IFRS 9 Financial Instruments األدوات المالیة
IFRS 10 Consolidated Financial Statements القوائم المالیة الموحدة
IFRS 11 Joint Arrangements الترتیبات المشتركة
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
IFRS 13 Fair Value Measurement قیاس القیمة العادلة
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts الحسابات المؤجلة ألسباب تنظیمیة
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers اإلیراد من العقود مع الزبائن
IFRS 16 Leases اإلیجارات
IFRS 17 Insurance Contracts عقود التأمین

)Practice Statements(بيانات التطبيق .3
بیانین للتطبیق، كما ھو موضح في ) IASB(اآلن أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إلى حد 

، ویھدف إلى توفیر إطار واسع وغیر ملزم لعرض "تعلیق اإلدارة"؛ كان األول بعنوان )4(الجدول 
إصدار "نوان وفقا لمعاییر التقریر المالي الدولیة؛ وكان الثاني بعدارة حول القوائم المالیة المعدة تعلیق اإل

، ویھدف إلى توفیر دلیل للمنشآت حول كیفیة إصدار األحكام الجوھریة، عند إعداد "التقدیرات المادیة
لذا یتطلب ھذا البیان من لغرض العام، حیث یعتبر إصدار األحكام ضروریا، القوائم المالیة ذات ا

. لقیاس والعرض واإلفصاحالمنشآت إصدار األحكام عند اتخاذ القرارات المتعلقة باالعتراف وا
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.الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیةبیانات التطبیق):4(الجدول 
)إنجلیزیة(البیاناسم  )ترجمة عربیة(البیاناسم  تاریخ اإلصدار

Practice Statement 1: Management Commentary تعلیق اإلدارة: 1بیان التطبیق  2010دیسمبر 
Practice Statement 2: Making Materiality
Judgements

إصدار التقدیرات : 2بیان التطبیق 
)المھمة نسبیا(المادیة  2017سبتمبر 

)SIC(تفسريات معايري احملاسبة الدولية .4
) SIC(لتفسیراتلدائمة للجنة االالصادرة عن ر المحاسبة الدولیة ھي التفسیراتمعاییتفسیرات 

، لكن مازال منھا )SIC-33إلى SIC-1أي من (اتفسیر33تم إصدار ، وقد2001و1973بین عامي 
، حیث تم استبدال التفسیرات األخرى بتفسیرات أو بمعاییر جدیدة، أو إدراجھا في ساریةتفسیرات فقط 5

.التي مازالت ساریةمعاییر المحاسبة الدولیةیوضح تفسیرات )5(؛ والجدول أخرىمعاییر 

.التي مازالت ساریة)SIC(المحاسبة الدولیة معاییر تفسیرات ):5(الجدول 
الرمز )إنجلیزیة(اسم التفسیر  )ترجمة عربیة(اسم التفسیر 

SIC-7 Introduction of the Euro دخول الیورو

SIC-10 Government Assistance—No Specific Relation
to Operating Activities

قة عدم وجود عال—المساعدة الحكومیة
محددة باألنشطة التشغیلیة

SIC-25 Income Taxes—Changes in the Tax Status of
an Entity or its Shareholders

التغیرات في الوضع —ضرائب الدخل
الضریبي للمنشأة أو لحملة أسھمھا

SIC-29 Service Concession Arrangements: Disclosures إفصاحات: ترتیبات امتیاز الخدمة العامة

SIC-32 Intangible Assets—Web Site Costs موقع تكالیف—الملموسةغیراألصول
اإلنترنت

)IFRIC(تفسريات معايري التقرير املايل الدولية .5
تفسیرات معاییر التقریر المالي الدولیة ھي التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات معاییر التقریر 

أي (اتفسیر23فسیرات لجنة التت؛ وقد أصدرإلى یومنا ھذا2001، منذ عام )IFRSIC(المالي الدولیة 
تفسیرات معاییر یوضح )6(؛ والجدول اساریاتفسیر15، مازال منھا )IFRIC 23إلى IFRIC 1من 

.لصادرة والساریةا) IFRIC(التقریر المالي الدولیة 

.)IFRIC(المالي الدولیةالتقریرمعاییرتفسیرات):6(الجدول 
الرمز )إنجلیزیة(اسم التفسیر  )ترجمة عربیة(اسم التفسیر 

IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning,
Restoration and Similar Liabilities

في االلتزامات القائمة إلزالة وإعادة التغیرات
إلى الحالة األصلیة وااللتزامات المماثلة

IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities
and Similar Instruments

أسھم األعضاء في المنشآت التعاونیة واألدوات 
المماثلة

IFRIC 5
Rights to Interests arising from
Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds

اإلزالة الحقوق في حصص ناشئة عن صنادیق
واإلعادة إلى الحالة األصلیة واإلصالح البیئي
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IFRIC 6
Liabilities arising from Participating in a
Specific Market—Waste Electrical and
Electronic Equipment

االلتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق 
بقایا األجھزة الكھربائیة والمعدات —محددة

االلكترونیة

IFRIC 7
Applying the Restatement Approach under
IAS 29 Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies

تطبیق مدخل إعادة العرض بموجب معیار 
29المحاسبة الدولي 

IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment التقاریر المالیة المرحلیة وتدني القیمة
IFRIC 12 Service Concession Arrangements ترتیبات امتیاز الخدمة العامة

IFRIC 14
IAS 19—The Limit on a Defined Benefit
Asset, Minimum Funding Requirements and
their Interaction

على أصل القید—19معیار المحاسبة الدولي 
ددة، ومتطلبات التمویل األدنى محذو منفعة
وتفاعلھا

IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign
Operation صافي االستثمار في عملیة أجنبیةالتحوط عن 

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners مالكتوزیعات األصول غیر النقدیة على ال
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with

Equity Instruments الملكیةحقوقبأدواتالمالیةااللتزاماتإطفاء

IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a
Surface Mine

فيالترابیةأوالصخریةالطبقةإزالةتكالیف
سطحيمنجممناإلنتاجمرحلة

IFRIC 21 Levies الرسوم
IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance

Consideration المعامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل المقدم
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments عدم التأكد حول معالجات ضرائب الدخل

الصغرية واملتوسطةمعيار التقرير املايل الدويل للمنشآت .6
(IFRS for SMEs: International Financial Reporting Standard for Small
and Medium-sized Entities)

، وتم 2009تم إصدار معیار التقریر المالي الدولي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ألول مرة عام 
إمكانیة ، مع 1/1/2017المفعول بدء من ، وقد نص ھذا التعدیل على أن المعیار ساري2015تعدیلھ عام 

الصغیرةالمنشآتقبلمنلالستخدامالمعیارھذاوضعالتطبیق المبكر قبل ذلك التاریخ؛ وقد تم
:التيالمنشآتتلك، وھي الحجمومتوسطة

والعامة، أي أنھا ال تلجأ لالدخار العلني من خالل اإلدراج في السوق المالي؛للمساءلةتخضعال-
؛الخارجیینللمستخدمینعامغرضذاتمالیةقوائمبنشرتقوم-

تداولھایتمدینأدواتأوملكیةحقوقأدواتكان لھا إذاالعامةللمساءلةتخضععلما أن المنشأة
بأصولتحتفظكانت أوعام، سوقفيللتداولاألدواتكانت بصدد إصدار مثل ھذهعام، أوسوقفي

عامالضابط بشكلالرئیسیة، وتستوفي ھذاأنشطتھاكأحدالجمھورمنعریضلقطاعمستأمن بصفتھا
األوراق المالیة،فيالمتعاملین/التأمین، والسماسرةالبنوك، واالتحادات االئتمانیة، وشركاتمعظم

.االستثماربنوكووصنادیق االستثمار،
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.الصغیرة والمتوسطةمحتوى معیار التقریر المالي الدولي للمنشآت ):7(الجدول 
مالقس)إنجلیزیة(اسم القسم )ترجمة عربیة(اسم القسم 

Small and Medium-sized Entities1المنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم
Concepts and Persuasive Principles2المفاھیم والمبادئ السائدة

Financial Statement Presentation3المالیةالقوائمعرض
Statement of Financial Position4قائمة المركز المالي

Statement of Comprehensive Income andقائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل
Income Statement5

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة الدخل 
واألرباح المحتجزة

Statement of Changes in Equity and Statement
of Income and Retained Earnings6

Statement of Cash Flows7قائمة التدفقات النقدیة
Notes to the Financial Statements8اإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة
Consolidated and Separate Financial Statements9القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة

Accounting Policies, Estimates and Errors10المحاسبیة، والتقدیرات واألخطاءالسیاسات 
Basic Financial Instruments11األدوات المالیة األساسیة

Other Financial Instruments Issues12موضوعات أخرى لألدوات المالیة
Inventories13المخزون

Investment in Associates14االستثمارات في المنشآت الزمیلة
Investment in Joint Ventures15االستثمارات  المشروعات المشتركة

Investment Property16العقارات االستثماریة
Property, Plant and Equipment17الممتلكات، المباني والمعدات

Intangibles Assetsاألصول غیر الملموسة بخالف الشھرة other than Goodwill18
Business Combinations19اندماج األعمال

Leases20اإلیجارات
Provisions and Contingencies21المخصصات والبنود المحتملة

Liabilities and Equity22االلتزامات وحقوق الملكیة
Revenue23اإلیراد

Government Grants24المنح الحكومیة
Borrowing Costs25تكالیف االقتراض

Share-based Payment26الدفع على أساس السھم
Impairment of Assets27تدني قیم األصول

Employee Benefits28منافع الموظف
Income Tax29ضریبة الدخل

Foreign Currency Translation30ترجمة العملة األجنبیة
Hyperinflation31التضخم الجامح

Events after the end of the Reporting Period32األحداث بعد نھایة فترة التقریر
Related partyاإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة disclosures33

Specialised Activities34المتخصصةاألنشطة
التحول إلى معیار التقریر المالي الدولي للمنشآت 

Transition to the IFRS for SMEs35الصغیرة ومتوسطة الحجم
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I .اإلطار املفاهيمي للتقرير املايلعرض
من مفاھیم التقریر المالي، التي تستند إلیھا ھو مجموعة شاملة " اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي"

.السیاسات والطرق المحاسبیة لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة

املفاهيمي للتقرير املايلاإلطاروضع وهدف.1
تاریخ المشروع. 1.1

معاییرلجنةطرفمن"إطار إعداد وعرض القوائم المالیة"على المصادقةتم1989أفریلفي
بدأ 2004في . الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسطرفمنتبنیھ تم2001أفریل، وفي الدولیةالمحاسبة

من أجل مراجعة اإلطار ) األمریكي(المالیةالمحاسبةالمجلس مشروعا مشتركا مع مجلس معاییر 
" المفاھیمي للتقریر المالياإلطار"المرحلة األولى من المشروع بعنوان إنھاءتم. المفاھیمي لكل منھما

لصوالف،"العامةلألغراضالماليالتقریرھدف"1الفصلفصلین،والتي تضمنت ،2010سبتمبرفي
في . 1989عامإطارعناصربباقيالعملواستمر،"المفیدةالمالیةللمعلوماتالنوعیةالخصائص"3

في، و)األمریكي(المالیة المحاسبةتم استئناف العمل على المشروع، دون اشتراك مجلس معاییر 2012
خمسالمفاھیمي للتقریر المالي المعدل، الذي تضمن اإلطارتم االنتھاء منھ وإصدار 2018مارس 

.، إضافة إلى الوضع والھدف2010یدة إلى جانب الفصلین السابقین الصادرین في فصول جد
الھدف. 2.1

:یھدف اإلطار المفاھیمي إلى
باالعتماد على مفاھیم متسقة؛رییمعاتطویر الالمجلس في مساعدة-
محدد على اریمعقطبینتطویر سیاسات محاسبیة متسقة عندما العلىةیمساعدة معدي القوائم المال-

ر ما اختیار السیاسة المحاسبیة؛أو عندما یتیح معیابذاتھا أو حدث آخر، معاملة
.على فھم وتفسیر المعاییرجمیع األطرافمساعدة -

وضعال. 3.1
المجلس قد مع متطلبات أي معیار، غیر أن تعارضیال یمكن أن و،اریمعلیساإلطار المفاھیمي 

تحقیق ل، من أجإذا لزم األمرفي بعض الحاالت، اإلطار المفاھیميجوانب بعض عن للخروجیحتاج 
تغیر البیئة التفكیر المفاھیمي أو نتیجة تغیر نشأ ھذه الحاجة وقد ت،المالي لألغراض العامةالتقریرھدف 

.یراتالمراجعة لمراعاة تلك التغالمعاییر الجدیدة أو مما قد یترتب علیھ حاجة ، االقتصادیة
2018ل لإلطار المفاھیمي التحو. 4.1

2018ي استخدام اإلطار المفاھیمي معاییر التقریر المالي الدولیة فاتیبدأ المجلس ولجنة تفسیر
، وإذا ما واجھت لجنة التفسیرات عدم توافق بین معیار ما وعناصر اإلطار المفاھیمي بمجرد صدوره

المفاھیمي ال تتطلب تغییرات آلیة في المعاییر وفي الحقیقة فإن التغییرات في اإلطار . تبلغ المجلس بذلك
الموجودة، وال ینتج عنھا تأثیرات فوریة في القوائم المالیة، إال في حالة تطویر سیاسة محاسبیة جدیدة، 

.2020جانفي 1وفي ھذه الحالة األخیرة، یبدأ معدو القوائم المالیة في تطبیق اإلطار المفاھیمي بتاریخ 
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العامةلألغراضاملايلريالتقرهدف: 1الفصل .2
القوائم المالیة باعتبارھا جزء ولیس فقط ،إعداد التقاریر المالیةالھدف من طار المفاھیمي اإلیحدد 

الراھنخلص المجلس إلى أن التقریر المالي لألغراض العامة في الوقت ؛ وقد ا من التقاریر المالیةأساسی
.مجموعة متنوعة من المستخدمینلتلبیة احتیاجات وفاعلیةال یزال الطریقة األكثر فعالیة

المستخدمون الرئیسیون. 1.2
انطالقا من ھدف التقریر المالي فإن المستخدمین الرئیسیین ھم المستثمرون الحالیون والمحتملون، 

المنشآت ال یستطیعون مطالبة اللذین )مجموعة المستخدمین الرئیسیین(المقرضون والدائنون اآلخرون 
بشكل مباشر؛ وذلك دون اإلشارة إلى ترتیبھم حسب األھمیة، فالتقاریر المالیة معلومات لھمتقدیم 

لألغراض العامة تتجھ نحو توفیر معلومات مشتركة للمستخدمین، من أجل تلبیة احتیاجات أكبر عدد 
:الموارد على اعتبار أنقرارات المتعلقة بتوفیر الممكن منھم؛ وقد انصب االھتمام على متخذي

ن الحالیین والمحتملین، المقرضین والدائنین اآلخرین في حاجة آنیة وملحة للمعلومات المستثمری-
المالیة، والعدید منھم لیس بإمكانھم طلبھا مباشرة من المنشأة؛

مرین مسؤولیات المجلس تتطلب االھتمام باحتیاجات المتدخلین في األسواق المالیة، لیس فقط المستث-
الحالیین والمحتملین والدائنین اآلخرین؛الحالیین، بل أیضا المستثمرین المحتملین، والمقرضین

كل أو بعض تلبيالمعلومات التي تلبي احتیاجات المجموعة الرئیسیة من المستخدمین سوف -
الولوج إلى إلدارة فلدیھا القدرة علىاأما ،)بما فیھم الھیئات المنظمة(المستخدمینباقي احتیاجات 

.بشكل صریحلھا معلومات مالیة إضافیة، وبالتالي فإن التقریر المالي لألغراض العامة لیس موجھا 
المنفعة التخاذ القرارات. 2.2

وفاء اإلدارة بمسؤولیتھا اإلشرافیةمدىتقییم المعلومات الضروریة لحسب اإلطار المفاھیمي فإن 
قد تكون منفصلة جزئیا عن المعلومات الضروریة لمساعدة المستخدمین على تقییم صافي التدفقات النقدیة 

المعلومات لتحقیق الھدف العام للتقاریر المالیة، كال النوعین من ھناك حاجة لالمستقبلیة الداخلة للمنشأة، و
).تخصیص الموارد(وارد للمنشأة مفیدة التخاذ القرارات المتعلقة بتوفیر الموھو توفیر معلومات 

توفیر المعلومات المساعدة في تقییم األداء اإلشرافي لإلدارة كجزء من ھدف رفض المجلس إدراج 
التقریر المالي أو كھدف إضافي بارز بنفس القدر، ألن تقییم األداء اإلشرافي لإلدارة لیس غایة في حد 

للتقریر إدخال ھدف إضافي، كما أن ص المواردذاتھ، فھو مدخالت ضروریة في اتخاذ قرارات تخصی
:على أن قرارات تخصیص الموارد تتضمن قراراتالمفاھیمي طار وینص اإل.المالي قد یكون مربكا

؛ع أو حیازة أدوات حقوق الملكیة أو أدوات الدینشراء أو بی-
؛ أوالقروض وغیرھا من أشكال االئتمانتقدیم أو تسویة -
) إعادة تعیین أو استبدال اإلدارة، إستراتیجیة العمل(ممارسة حقوق التصویت على إجراءات اإلدارة -

.بطریقة أخرىفیھا، أو التأثیر للمنشأةاستخدام الموارد االقتصادیة فيالتي تؤثر 
صافي تأكدعدم ووتوقیت مقدارإلى تقییم نمستخدموالیحتاج القرارات السابقةاتخاذ لمن أج

ھدف و. للمنشأةلموارد االقتصادیة على ااألداء اإلشرافي لإلدارة وتقییم ،تدفقات النقدیة المستقبلیةال
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، قد تؤدي قیود التكلفة المنشآت، ومع ذلكالتقاریر المالیة لألغراض العامة ھو نفسھ بالنسبة لجمیع 
.اختالفات في إعداد التقاریروجود األحیان، إلى في بعض المنشآت،واالختالفات في األنشطة بین 

فیھماوالتغیراتعلیھاوالمطالباتمعدة التقریر،للمنشأةاالقتصادیةالمواردحولالمعلومات. 3.2
تخاذ القرارات، یجب أن توفر التقاریر المالیة معلومات حول الموارد االقتصادیة الكي تكون مفیدة 

ریر تقدیم معلومات ؛ وال یمكن للمنشأة معدة التقفترةالخاللفیھما للمنشأة والمطالبات علیھا، والتغیر 
؛ لذا من غیر المناسب والمطالباتمواردالتلككاملة بشكل معقول حول أدائھا المالي دون تحدید وقیاس

.د نوع معین من المعلومات كمحور رئیسي للتقاریر المالیةیتحد

دةاملفيةاملاليللمعلوماتةالنوعياخلصائص: 2الفصل .3
المفیدةالمالیةللمعلوماتالنوعیةالھدف من التقریر المالي والخصائص. 1.3

من خاللألحكام الالزمة لتحقیق ھدف التقریر المالي،الخطوة األولى في إصدار ا2یصف الفصل 
.عائق واسع النطاق على التقاریر المالیةید ووصف الخصائص النوعیة، كما یناقش التكلفة وھيتحد

األساسیة والمعززةالنوعیةالخصائص. 2.3
تعتبر غیر )الءمة والتمثیل الصادقالم(المعلومات المالیة التي ال تتوفر على خاصیتن أساسیتین 

وذلك من خالل كونھا مفیدة، وال یمكن أن تكون مفیدة إذا توفرت على الخصائص النوعیة المعززة فقط، 
بصدق ات المالیة المالئمة والتي تمثل فالمعلوم؛وقتھا أو قابلة للفھمقابلة للمقارنة أو قابلة للتحقق أو في 

.ما أعدت لتمثیلھ تبقى مفیدة حتى لو لم تتوفر على أي من الخصائص النوعیة المعززة
األساسیةالنوعیةالخصائص. 1.2.3

تخذھایالمالئمة ھي التي تكون قادرة على إحداث فرق في القرارات التي ةیالمعلومات المال:المالءمة-
أي أنھا تسمح بمساعدة ، تأكیدیةمةیقأو ةیتنبئمةیقوذلك إذا كانت تنطوي على ، المستخدمون

حتى وإن اختار المستخدمین في عمل تنبؤات جدیدة أو تأكید أو تصحیح التوقعات السابقة أو كلیھما، 
كما تتطلب . ن عدم االستفادة منھا أو كانوا على علم مسبق بھا من مصادر أخرىیبعض المستخدم

أو سوء إذا كان حذفھا ایالمعلومات مھمة نسب، حیث تكون ةیألھمیة النسباالمالءمة توفر خاصیة 
.ھمایأو كلھالبند أو حجمعةیعلى طبةین، وتعتمد األھمیة النسبیفي قرارات المستخدمؤثرعرضھا ی

وذلك إذا ، المستھدفةالظواھر عن بصدق تعبرأن جبیدةیتكون المعلومات مفحتى:الصادقالتمثیل -
.، تغلیب الجوھر على الشكل، والحذرالخلو من الخطأ، ادیالح، االكتمال: كانت تتوفر على

الظاھرة من أجل فھمللمستخدم الضروریةالمعلومات عیالوصف الكامل جمشملی:االكتمال
.الالزمةحاتاضیواإلالبیاناتعی، بما في ذلك جمةفوصالمو

وتطبیق السیاسات المحاسبیة،اریفي اختزیمن التحخلویھو الذي دیاحمالوصف ال:ادیالح
متالعب غیرومؤكدة أو غیر مؤكدة، فالمعلومات تكون محایدة إذا كانت ال تنطوي على محاباة، أو 

.نیالمستخدمطرفمن بشكل مرغوب أو غیر مرغوب فیھ ھا احتمال تلقیادةیأخرى لزقةیبطرھافی
اتإجراءقیوتطباریعدم وجود أخطاء أو إغفال في وصف الظاھرة، واختأي:الخلو من الخطأ

.بالجوانعیالخلو من الخطأ الدقة الكاملة في جمعنيیدون أخطاء، وال ةیإنتاج المعلومات المال
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ھر یتطلب التمثیل الصادق أن تعبر المعلومات المالیة عن جوھر الظوا:تغلیب الجوھر على الشكل
.شكلھا القانونياالقتصادیة بالدرجة األولى ثم 

ممارسة التحفظ عند إصدار األحكام في ظل حاالت عدم التأكد، من خالل تبني افتراضات :الحذر
.ي تطبیق السیاسات المحاسبیةبلوغ الحیاد ففيیساعد بشكل مفرط، ممامتشائمةغیر متفائلة وغیر 

المعززةالنوعیةالخصائص. 2.2.3
لوصف الظاھرة، إذا نیقتیطرنیللمفاضلة باریكمعالخصائص النوعیة المعززةم استخدامكنی

.على نحو متكافئوتمثالن بصدق الظاھرةنیھما مالئمتكالكانت
منشآت لإذا أمكن مقارنتھا مع معلومات مشابھة ةیالمعلومات المالتزید منفعة:لمقارنةلقابلیةال-

، والثباتاالتساق من خاللالمقارنةةیقابلقیتحقویمكنفترة أخرى؛ في نفس المنشأة لأخرى، أو 
.عنھااآلثار المترتبة وتمسھاراتیالمستخدمة وأي تغةیالمحاسباساتیالساإلفصاح عن إضافة إلى 

یمكن استخدام المعلومات القابلة للتحقق بثقة، غیر أن عدم قابلیة التحقق ال تجعل :القابلیة للتحقق-
الممكن التحقق من المعلومات وإذا كان من غیر،مفیدة، لكن یجب استخدامھا بحذرالمعلومات غیر

.التي تدعم ذلكةیمن الضروري اإلفصاح عن االفتراضات األساسة،یحتى فترة مستقبل
في الوقت المناسب حتى تؤثر في قراراتھم، نیالمعلومات للمستخدمریتوفيأ:بالتوقیت المناس-

، إال أن بعض المعلومات قد تبقى متوفرة في الوقت المناسب منفعتھاقلتمةیوكلما كانت المعلومة قد
.االتجاھاتمییوتقدیتحدنیبعض المستخدمفقد یحتاج ،التقریرفترة نھایة من لةیبعد فترة طو

معرفة معقولة باألعمال واألنشطةھمیلدنیذللانیللمستخدمةیإعداد القوائم المالیجب:القابلیة للفھم-
لأجمن المستخدمون لمساعدة مستشار حتاجیوقد ة،یبجدلدیھم رغبة في دراستھا نیذلوالة،یاالقتصاد

.المعقدةةیفھم المعلومات حول الظواھر االقتصاد
المفیدالمالیالتقریرعلىالتكلفةقید. 3.3

في القوائم المالیة أخذهومستخدمي ومعدي تمثل التكلفة عائقا واسعا یجب على واضعي المعاییر
خاصیة نوعیة التكلفة لیست و،االعتبار عند النظر في فوائد متطلبات التقاریر المالیة الجدیدة المحتملة

.لتوفیر المعلوماتالعملیة المستخدمة للمعلومات، وإنما خاصیة من خصائص

رية ومنشأة التقريالقوائم املال: 3الفصل .4
التركیز على القوائم المالیة. 1.4

ى المعلومات المقدمة في القوائم المالیة وال تتناول أشكاال أخرى من عل8إلى 3تركز الفصول من 
.)والمواد التكمیلیة المقدمة للتحلیلالبیانات الصحفیة تعلیق اإلدارة، التقاریر المؤقتة، (التقاریر المالیة 

ھدف ونطاق القوائم المالیة. 2.4
الناشئة عن العناصر نص اإلطار المفاھیمي على أن القوائم المالیة توفر معلومات حول المخاطر

حتمل أن تكون ھذه إذ یصر القوائم المالیة، اوغیر المعترف بھا، التي تلبي تعریف أحد عنالمعترف بھا
على األداء اإلشرافي لإلدارة تقییم ، والمعلومات مفیدة في تقییم قدرة المنشأة على تولید التدفقات النقدیة

.المالیةالقوائمتساھم في تحقیق ھدف للمنشأة، وبالتالي الموارد االقتصادیة 
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النظر المتبناة في القوائم المالیةوجھة. 3.4
، ولیس المنشأة معدة التقریر) Perspective(نظر تعكس وجھةالمالیة معلومات القوائمتوفر 

أو الدائنین أي مجموعة من المستثمرین أو المقرضین الحالیین أو المحتملین ) منظور(نظر وجھات
.منفصلة عن المستثمرین والمقرضین والدائنین اآلخریناآلخرین، ألن وجھة نظر المنشأة 

فرض االستمراریة. 4.4
تستمر في أنشطتھا في وف المنشأة مستمرة في أعمالھا، وسبافتراض أن ةید القوائم المالتع

كونی، العكسوفي حالة ،وقف التداولأنشطتھا أوةیبحاجة لتصفستیال تنوى ولوالمستقبل المنظور، 
.طبقا ألساس مختلف، مع ضرورة اإلفصاح عن األساس المستخدمةیمن الضروري إعداد القوائم المال

معدة التقریرالمنشأة . 5.4
،ینصب التركیز على احتیاجات المستخدمین من المعلوماتة التقریرحدود المنشأة معدوضععند 

حدود المنشأة معدة التقریر بطریقة تتضمن وضععند، فمثال "التمثیل الصادق"وھنا تبرز أھمیة 
مجموعة تحكیمیة أو غیر كاملة من األنشطة االقتصادیة، فإن القوائم المالیة ستكون غیر كاملة وقد تفتقر 

ھذه القوائم المالیة، یجب أن تصف ھ تضمنتومن أجل مساعدة المستخدمین على فھم ما إلى الحیاد؛ 
وال تشمل ا،قانونیاكیانھا، والتي ال تعتبر معدة التقریر وما ھي مكوناتحدود المنشأة وضعكیفیة األخیرة 

.تابعة/تي ترتبط جمیعھا بعالقة أمال،الكیانات القانونیة فقط
في بعض نمستخدمیلمعلومات مفیدة ل)Combined(القوائم المالیة المجمعةیمكن أن توفر 

القوائم في التابعة مالیة للمنشأة األم مع منشآتھابعناصر القوائم الالمعلومات المتعلقة الظروف، أما
المعلومات في المنشأة األم، وتعتبر أیضا نمستخدمیللمفیدةفتعتبر )Consolidated(المالیة الموحدة

نوع آخر من وحدھا للمنشأة األم) Unconsolidated(ةالموحدغیر القوائم المالیةبعناصر المتعلقة 
:األملمنشأة من اطلب لذا یتلمنشأة األم،للمستخدمین الرئیسیین في اتكون مفیدةالمعلومات التي قد 

إعداد القوائم المالیة غیر الموحدة باإلضافة إلى القوائم المالیة الموحدة التي تعدھا؛ أو-
.القوائم المالیة الموحدةعناصر القوائم المالیة للمنشأة األم وحدھا في إیضاحاتحولتقدیم معلومات -

عناصر القوائم املالية: 4الفصل .5
والخصوماألصولمشاكل تشترك فیھا –تعریفات. 1.5

.علیھ المنشأة نتیجة ألحداث ماضیةھو مورد اقتصادي حالي تسیطر :األصل-
.ألحداث ماضیةھو التزام حالي على المنشأة لتحویل مورد اقتصادي نتیجة :الخصم-
.على تحقیق منافع اقتصادیةالقدرة ھو حق لدیھ :المورد االقتصادي-

األصلتعریف. 2.5
یشیر تعریف األصل إلى المورد االقتصادي، ولیس إلى المنافع االقتصادیة :المورد االقتصادي. 1.2.5

، فإن ما تتحكم فیھ یةالناتجة، فرغم أن األصل یستمد قیمتھ من قدرتھ على تحقیق منافع اقتصادیة مستقبل
.المنافع االقتصادیة المستقبلیةولیس،الذي یتضمن ھذه اإلمكانیةالمنشأة ھو الحق الحالي 
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، من الممتلكات والمنشآت والمعدات، مثل عنصرالماديللكیانبالنسبة : التركیز على الحقوق. 2.2.5
.العنصرفإن المورد االقتصادي لیس ھو العنصر المادي بل مجموعة من الحقوق على ھذا 

مجلس إلى أن التحدید وقابلیة الفصل یجب أال یشكالن جزء من الخلص :فصلالتحدید وقابلیة ال. 3.2.5
بعض العناصر، مثل المعرفة الفنیة، التي تحصل علیھا المنشأة بطرق ، وبالتالي فإن تعریف األصل

.أخرى غیر العقود والتشریع والوسائل المماثلة یمكن أن تكون أصوال
إذا كانت الحقوق متاحة لجمیع األطراف األخرى :لجمیع األطرافالمنافع االقتصادیة المتاحة . 4.2.5

.للمنشآت التي تمتلكھاإن ھذه الحقوق عادة ال تمثل أصوالدون تكلفة كبیرة، ف
والتي على المورد االقتصادي،" المنشأةبةقار"ي بضرورة طار المفاھیماإلاحتفظ :السیطرة. 5.2.5

".االقتصادیةالمنافعمقداررة فيالتعرض لتغیرات كبی"ترتكز على مفھوم 
الخصمتعریف. 3.5
اواجب أو مسؤولیة، ولیس لدیھاإذا كان لدیھ) التزام(یقع على عاتق المنشاة خصم : الخصم. 1.3.5

القدرة العملیة على تجنبھ، وتعتمد العوامل المستخدمة لتقییم ذلك على طبیعة واجبات أو مسؤولیات 
وحسب المجلس فإن االلتزام على طرف ھا في االعتبار عند وضع المعاییر؛ المنشأة، وسوف یتم أخذ

.لمبدأ العامزامات البیئیة ال تعتبر استثناء من ھذا اااللتىمعین ھو حق لطرف آخر، وحت
یفرض على المنشأة أن االلتزام یجب أن المعیار الثاني للخصم ھو : تحویل مورد اقتصادي. 2.3.5

لى ینطوي عومستقبلي غیر مؤكد یشترط وقوع حدث االلتزام مثل ھذا إذا كان.مورد اقتصاديتحویل 
.ماضیةحالي ناتج عن أحداث إذا كان االلتزام خصم،یمكن أن یؤدي إلى إمكانیة تحویل مورد اقتصادي، 

:یعني أن" ماضیةنتیجة ألحداث "إن مفھوم :التزام حالي كنتیجة ألحداث ماضیة. 3.3.5
على منافع اقتصادیة أو اتخذت إجراء؛المنشأة حصلت -
.نتیجة لذلك، سیكون على المنشأة أو قد یتعین علیھا نقل مورد اقتصادي لم یكن لزاما علیھا نقلھ-

والخصوماألصول. 4.5
تعتبر التوجیھات الداعمة لتعریفات األصول والخصوم مناسبة بنفس :التبادلیةالمعامالت غیر . 1.4.5

بادلیة والمعامالت غیر التبادلیة، لذا ال یتضمن اإلطار المفاھیمي على أي إرشادات القدر للمعامالت الت
.تتناول بشكل خاص المعامالت غیر التبادلیة

أو مجموعة الحقوق وااللتزامات) االلتزامات(أو الحقوق ) االلتزام(الحق ھي:وحدة الحساب. 2.4.5
وحدة الحساب ومتطلبات االعتراف والقیاس في النظریتمالتي تنطبق علیھا مفاھیم االعتراف والقیاس؛ و

بعض األحیان قد یكون من المناسب اختیار وحدة حساب لالعتراف ، وفي بند جمیعھا في نفس الوقتلل
.ار وحدة الحساب عند وضع المعاییراتخاذ القرارات المتعلقة باختی، ویتم ووحدة حساب مختلفة للقیاس

الملكیةوقتعریف حق. 5.5
میز بین الخصوم وحقوق الملكیة، ویحدد حقوق الملكیة باعتبارھا ی2018مازال اإلطار المفاھیمي 

.خصومھاجمیع طرحالفائدة المتبقیة في أحصول المنشأة بعد 
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تعریف الدخل والمصاریف. 6.5
الدخل والمصروفات تسبب أیضا تغیرات في األصول والخصوم، لذا المعامالت التي تؤدي إلى

تحدید األصول والخصوم التي تغیرت، وعلیھ فإنھ والمصروفات یؤدي بالضرورة إلى الدخل فإن تحدید 
صرامة تحدید األصول والخصوم أوال، وتحدید الدخل والمصروفات كتغیرات كثر فعالیة وكفاءة ومن األ

والخصوم ثم وصف األصول حدید الدخل والمصروفات أوال،من محاولة تفي األصول والخصوم، بدال 
.كمنتجات ثانویة لالعتراف باإلیرادات والمصروفات

االعتراف وإلغاء االعتراف: 5الفصل .6
االعتراف. 1.6

القوائم المالیة معلومات إال إذا كان ھذا االعتراف یوفر لمستخدمي خصمال یتم االعتراف بأصل أو 
.لتمثیلھمالئمة وتمثل بصدق ما أعدة : المعلوماتوذلك إذا كانت، مفیدة

وضع ف،مباشرة بالخصائص النوعیة للمعلومات المالیة المفیدةالجدید لالعترافیرتبط النھج
العتراف في ي لن یساعد على تحدید متطلبات اطار المفاھیماإلمعاییر أكثر صرامة لالعتراف في 

.المتوقعة منھاوائدمالیة مفیدة بتكلفة ال تتجاوز العتؤدي إلى معلومات ،المعاییر
وفر اإلرشادات الداعمة لمعاییر االعتراف المنقحة أمثلة للعوامل التي تشیر إلى أن ت:المالءمة. 1.1.6

:تتمیز بـالحاالت التيوذلك في مالئمة،معلومات توفیرقد یفشل في خصماألصل أو البف ارتعاال
.خصمأصل أو وجودمن غیر المؤكد في بعض األحیان یكون :عدم التأكد من الوجود-
2018لم یتضمن اإلطار المفاھیمي :احتمال منخفض لتدفق داخل أو تدفق خارج للمنافع االقتصادیة-

أي عتبة احتمال، وبدال من ذلك، تم مناقشة االحتمال المنخفض للتدفق الداخل أو التدفق الخارج للمنافع 
.مات مالئمةاالقتصادیة كمؤشر، وذلك في بعض الحاالت، التي یوفر فیھا االعتراف معلو

توفیر التمثیل یةإمكانمدىكعامل قد یؤثر فيعدم التأكد من القیاسةناقشتم م:التمثیل الصادق. 2.1.6
.بمعلومات توضیحیةإذا لزم األمر، ، مدعوما، خصممن خالل االعتراف بأصل أو ،الصادق
االعترافإلغاء. 2.6
:إللغاء االعترافبمدخلینادة ما تتناقض المناقشات حول إلغاء االعتراف ع

.العتراف ھو صورة معكوسة لالعترافاوھنا یكون إلغاء :مدخل السیطرة-
تكونإلى المدى الذي خصموھنا تستمر المنشأة في االعتراف بأصل أو :مدخل المخاطر والمنافع-

.الخصمفیھ معرضة لمعظم المخاطر والمنافع الناتجة عن ھذا األصل أو 
:اآلتیین بصدقیجب أن تھدف المتطلبات المحاسبیة إللغاء االعتراف إلى تمثیل كال األمرین 

أي ھابما فی(محتفظ بھا بعد المعاملة أو حدث آخر أدى إلى إلغاء االعتراف الالخصومصول أو األ-
؛ و)كجزء من المعاملة أو حدث آخرتم الحصول علیھ أو تكبده أو إنشاؤه خصمأصل أو 

.في أصول وخصوم المنشأة نتیجة لتلك المعاملة أو حدث آخریرالتغ-
، في حین یرتكز مدخل المخاطر والمنافع على أكثریرتكز مدخل السیطرة على الھدف األول

:ا یتضمننھجمجلس الاعتمد أكثر؛ وقد الھدف الثاني
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.بالمكون المحولاالعترافإلغاء -
.إن وجد، بالمكون المحتفظ بھاالعترافاالستمرار في -
:ذا لزم األمر لتحقیق واحد أو كال الھدفین السابقینإاآلتیةتطبیق واحد أو أكثر من اإلجراءات -
عرض أي عنصر محتفظ بھ بشكل منفصل في قائمة المركز المالي؛
 إلغاء االعتراف بالمكون المحول؛ وجة یتمعترف بھا نمصروفات وأي دخلألعرض منفصل
تقدیم معلومات توضیحیة.

لو وحتى السابقین،لتحقیق الھدفین االعتراف بالمكون المحول غیر كاف، إذا كان إلغاء كملجأ أخیر-
ما إذا كان االستمرار في فیمراعاة یجب، وما بعرض منفصل أو معلومات توضیحیةكان مدع

وسیتعین دعم ھذا االعتراف المستمر بعرض سیحقق تلك األھداف؛االعتراف بالمكون المحول
القوائم المالیة ستتضمن كأصول وخصوم وكدخل ومصروفات أو معلومات توضیحیة ألن منفصل

.المالیةمن القوائمتعریف عنصر ال تلبي عناصرذات صلة، 

القياس: 6الفصل .7
مختلطالقیاس ال. 1.7

مختلفة بتوفیر معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم أسس قیاس في ظل ظروف مختلفة، تسمح
:وإضافة إلى ذلك، في ظروف مختلفة، قد یكون أساس قیاس معینالمالیة؛ 

أسھل في الفھم والتنفیذ من أساس آخر؛-
؛ أوفي القیاسأكثر قابلیة للتحقق، وأقل عرضة للخطأ، أو یخضع لمستوى أقل من عدم التأكد-
.أساس آخرمقارنة بأقل تكلفة للتنفیذ -

یؤدي لذا فإن النظر في الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة المفیدة وقید التكلفة من المرجح أن 
.والمصروفاتوالدخلة لمختلف األصول والخصوم إلى اختیار قواعد قیاس مختلط

أسس القیاس والمعلومات التي توفرھا. 2.7
اختیارھا عند وضع بالمجلسیقومیصف اإلطار المفاھیمي قواعد القیاس التي من المحتمل أن 

.المعنيالمعاییر، وقد تظھر الحاجة إلى وصف كیفیة تنفیذ أساس القیاس المحدد في  المعیار
التكلفة التاریخیة. 1.2.7

شراء أو إنشاء األصل، بما في ذلك لالتكلفة التاریخیة لألصل ھي في البدایة قیمة التكالیف المتكبدة 
عند للخصمفة التاریخیة التكلأما . باإلضافة إلى تكالیف المعاملةاألصلإنشاءالمقابل المدفوع لشراء أو 

.یف المعاملةا منھا تكالتحملھ مطروحأوتكبدهنتیجة ایة قیمة المقابل المستلم ھي في البدتكبده 
معلومات ةمن غیر المرجح أن تقدم التكلفة األولیفثقیال، و الخصم ل ضعیفا أاألصإذا أصبح 

قابل لالسترداد، أي تحدیث القیمة الدفتریة أصبح غیرھاعكس حقیقة أن جزء منتلایتم تحدیثھلذامالئمة،
.تھإلى زیادأدتوتحدیث التكلفة التاریخیة لاللتزام لتعكس التغییرات التي ،القیمةتدنيلألصل لتعكس 

مخصومة ،لمستقبلیةالمالي تقدیرات التدفقات النقدیة االخصملألصل أو التكلفة المطفأةتعكس 
بالنسبة وة؛متغیربفائدةحمل األصل أو االلتزام م تتإال إذا بمعدل ال یتم تحدیثھ بعد االعتراف األولي، 
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المطفأة تقارب عادة المبلغ تھا، فإن تكلفللقروض المقدمة أو المستلمة، إذا كانت الفائدة مستحقة بانتظام
.قیمتھتدنت یتم تخفیض القیمة الدفتریة للقرض المقدم إذا ذلك،جانبإلى؛ والمدفوع أو المستلم أصال

القیمة الجاریة. 2.2.7
توفر مقاییس القیمة الجاریة معلومات نقدیة مالئمة حول األصول والخصوم والدخل والمصروفات 

وتشمل قواعد القیاس الجاریة . ذات الصلة، باستخدام معلومات جدیدة لتعكس الظروف في تاریخ القیاس
.الجاریةوالتكلفة ) للخصوم(وقیمة التنفیذ ) لألصول(قیمة العادلة والقیمة االستعمالیة ال

، ویستمد مفھوم )IFRS 13(یتماشى وصف القیمة العادلة وصفھا في معیار التقریر المالي الدولي 
، )IAS 36(القیمة االستعمالیة وقیمة التنفیذ من تعریف القیمة االستعمالیة في معیار المحاسبة الدولي 

.ویستمد تعریف التكلفة الجاریة من مختلف المصادر األكادیمیة
تعكس القیمة االستعمالیة وقیمة التنفیذ نفس العوامل مثل القیمة العادلة، ولكن باستخدام افتراضات 

.، ولیس االفتراضات الخاصة بالمشاركین في السوقبالمنشأةخاصة 
تكالیف المعامالت. 3.2.7

، أو عندما یتم بیع أصل أو خصمیمكن أن تنشأ تكالیف المعامالت عندما یتم حیازة أصل أو تكبد 
.ي المعاییرفتحدید التكالیف التي ھي تكالیف معامالت ویتم؛ خصمالتخلص منھ أو تسویة أو نقل 

لتي المعاملة اھي سمة من سماتخصمتكالیف المعامالت المتكبدة في الحصول على أصل أو تكبد 
:، وبالتاليالخصمتم فیھا شراء األصل أو تكبد 

تكالیف المعاملة، ألنھ لم یكن خصمیجب أن تعكس التكلفة التاریخیة والتكلفة الجاریة لألصل أو ال-
الخصم دون تكبد تكالیف المعاملة؛بإمكان المنشأة الحصول على األصل أو تكبد 

تكالیف الخصمال یجب أن تعكس القیمة العادلة أو قیمة التنفیذ أو القیمة االستعمالیة لألصل أو -
.الخصمالمعاملة، ألنھا ال تؤثر في القیمة الجاریة لذلك األصل أو 

خصمأصل أو في تسویة أو نقل نتعتبر تكالیف المعامالت التي یتم تكبدھا في بیع أو التخلص م
:بالتاليوة المستقبلیة المحتملة،ات المعاملإحدى سم

تعكس القیمة االستعمالیة وقیمة التنفیذ تكالیف المعامالت إذا كان من المتوقع تكبدھا؛-
المعامالت؛ وتكالیف ال تعكس القیمة العادلة -
قیم دخول تعكس تكالیف تعتبر كلفة الجاریة تكالیف المعامالت، ألنھا تال تعكس التكلفة التاریخیة وال-

.خصمول على األصل أو تحمل الالحص
العوامل التي یجب مراعاتھا عند اختیار أساس القیاس. 3.7

في كثیر من الحاالت، سیكون من المھم مراعاة عدة عوامل عند اختیار أساس القیاس، وتعتمد 
:، وتتمثل العوامل التي یجب مراعاتھا فياألھمیة النسبیة للعوامل على الحقائق والظروف

كل من قائمة المركز المالي وقائمة األداء المالي؛األثر في -
.المالءمة والتمثیل الصادق والخصائص النوعیة المعززة-

استخدام قاعدة) ظروف استثنائیة(المواقف التي یكون فیھا ممكنا 2018ناقش اإلطار المفاھیمي 
، من أجل تزوید المصروفات ذات الصلةوأتختلف عن قاعدة قیاس الدخل الخصملقیاس األصل أو 
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والتغیر اج الفرق بین الدخل أو المصروفات وفي مثل ھذه الحاالت، یتم إدرالمستخدمین بمعلومات مفیدة، 
.في الدخل الشامل اآلخرالخصمفي القیمة الجاریة لألصل أو 

قیاس حقوق الملكیة. 4.7
مناسب قیاس فئات فردیة قد یكون من الوق الملكیة ال یتم قیاسھ مباشرة، الرغم من أن إجمالي حقب

إجمالي القیمة نات األسھم لتوفیر معلومات مفیدة؛ وذلك ال یتعارض مع تعریف ن حقوق الملكیة أو مكوم
.خصومھاجمیع طرحبعد بأنھا قیمة متبقیة ) إجمالي حقوق الملكیة(الدفتریة لحقوق الملكیة 

العرض واإلفصاح: 7الفصل .8
للتعبیر عن " قائمة الدخل الشامل"بدال من " المالياألداءقائمة "أدخل اإلطار المفاھیمي مصطلح 

، وحسبھ فإن قائمة الربح أو الخسارة ھي قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر معا
كجزء من قائمة ، ویمكن عرضھا فترةل الرئیسي للمعلومات حول األداء المالي للمنشأة خالالمصدر ال

واحدة عن األداء المالي، أو ضمن قائمة منفصلة، وفي كال الحالتین تتضمن قائمة األداء المالي مجموع
.لفترةلألداء المالي للمنشأة عن اكملخصفرعي للربح أو الخسارة مجموع أو 

تمیمجلس خاصیة واحدة أو مجموعة من الخصائص المشتركة بین جمیع العناصر التياللم یحدد 
مبدأ إدراج جمیع تبنى طار المفاھیميقائمة الربح أو الخسارة، غیر أن اإلضمینھا بشكل أفضل في ت

قائمة الربح من عنصر ال یمكن استبعاد أي لذا ،الربح أو الخسارةقائمةوالمصروفات في عناصر الدخل
الظروف التي تسمح فیھا وھي امل اآلخر إال في ظروف استثنائیة،في الدخل الشأو الخسارة وإدراجھ 

.للمنشأةاألداء المالي أكثر صدقا في تمثیل ومالءمة معلومات أكثر بتوفیر خسارة قائمة الربح أو ال
، فإن المبالغ ومات حول األداء المالي للمنشأةرئیسي للمعلمصدر إذا كانت قائمة الربح أو الخسارة 

د الدخل والمصروفات اإلمكان، لذا ال یمكن استبعاالتراكمیة فیھا بمرور الوقت یجب أن تكون كاملة قدر 
إعادة تصنیف الدخل والمصروفات ، یتم فقا لذلكوومنھا بشكل دائم، إال إذا كان ھناك سبب مقنع،

فترة التقریر التي توفر فیھا ذلك في و؛الربح أو الخسارةقائمةالمدرجة في الدخل الشامل اآلخر الحقا في 
.المالي للمنشأةمعلومات أكثر مالءمة أو أكثر صدقا في تمثیل األداءقائمة الربح أو الخسارة 

مفاهيم رأس املال واحملافظة على رأس املال: 8الفصل .9
رأس المال مثلیالمفھوموفي ظل ھذا ،لرأس المال من طرف معظم المنشآتالماليالمفھومطبقی

أما في . ةیأو حقوق الملكاألصولالمستثمرة، وھو مرادف لصافي ةیاألموال المستثمرة أو القوة الشرائ
على مثال للمنشأة، والتي تؤسس ةیلیالقدرة التشغمثلیالمال أسالمادي لرأس المال، فإن رالمفھومظل 

.نیالمستخدماجاتیعلى احترأس المالمفھوماریاختیعتمدأن نبغيیو. ةیومیعدد وحدات اإلنتاج ال
المحافظة على رأس المال المالي. 1.9

في األصوللصافي ) ةیأو النقد(ةیالمالمةیاكتساب الربح فقط إذا كانت القتمیالمفھومفي ظل ھذا 
، وذلك بعد استبعاد أي تھایفي بدااألصوللصافي ) ةیأو النقد(ةیالمالمةیالقنعدیالفترة تزنھایة
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فظة على رأس المال المالي إما المحااسیقمكنیخالل الفترة، ونھمللمالك أو مساھمات معاتیتوز
.موحدةةیأو بوحدات نقد ذات قوة شرائةیوحدات نقد اسمب

المحافظة على رأس المال المادي. 2.9
أو (للمنشأة ) ةیلیأو التشغ(ةیاكتساب الربح فقط إذا كانت قدرة اإلنتاج المادتمیالمفھومفي ظل ھذا 

الفترة، وذلك بعد استبعاد ةیالفترة تفوق تلك القدرة في بدانھایةفي ) ھاقیاألموال المطلوبة لتحقالموارد أو 
.أو مساھمات منھم خالل الفترةكللمالعاتیأي توز
بھا المنشأة رأس المال الذي تسعى تعرفالتي ةیفیالمحافظة على رأس المال بالكمفھومھتمی

الربح، فھو األساس المرجعي مفاھیمنیرأس المال وبمفھومنیوصل بھمزةمثلیو،ھیللمحافظة عل
نیمنشأة وبالرأسمال لىالعائد عنیبزییمتطلبا مسبقا لغرض التمعتبریالربح، واسیقتمیبواسطتھالذي 

ھي للمحافظة على رأس الماللزمیما عدیالتي تزلألصولأن التدفقات الداخلة كمااسترجاع رأسمالھا، 
فالربح عبارة عن المبلغ المتبقي بعد ھیاعتبارھا ربحا، وبالتالي كعائد على رأس المال؛ وعلنمكیالتي 

من الدخل، أما إذا زادت ) المحافظة على رأس المال إذا لزم األمرالتیتعدھایبما ف(طرح المصروفات 
.صافي الخسارةمثلیفالمبلغ المتبقي راداتیالمصروفات على اإل

شترطیال نمایبة،یأساس التكلفة الجارقیالمادي للمحافظة على رأس المال تطبالمفھومتطلبی
في ظل ھذا اسیأساس القاریاختعتمدیواس،یالمالي للمحافظة على رأس المال أساسا محددا للقالمفھوم
سيیاالختالف الرئرجعیو. ھیعلظةعلى نوع رأس المال المالي الذي تسعى المنشأة إلى المحافالمفھوم

، وبصفة عامة خصوموالصول األأسعار راتیالمحافظة على رأس المال إلى معالجة آثار تغمفھومينیب
في علیھلما كان ایالفترة مساونھایةرأسمال في ھایللمنشأة المحافظة على رأسمالھا إذا كان لدمكنی

.ربحاعتبریالفترة ةیعلى رأس المال كما كان في بداللمحافظةلزمیوأي مبالغ زائدة عما ،بدایتھا
ةیرأس المال بعدد الوحدات المالفیتعرتمیالمالي للمحافظة على رأس المال المفھومفي ظل 

في رأس المال النقدي االسمي خالل الفترة؛ فاالرتفاع في أسعار ادةیالربح أي زمثلیلذا ة،یاالسم
ةیالنظر الفكرةتعتبر من وجھازة،یعادة بمكاسب الحھایإلشاریوالتي األصول المملوكة خالل الفترة،

أما في ة؛یتبادلةیالتخلص من األصول بموجب عملنیاالعتراف بتلك األرباح لحتمیقد ال ھأرباحا، إال أن
أي مثلیموحدة فإن الربح ةیالمالي للمحافظة على رأس المال، طبقا لوحدات ذات قوة شرائالمفھومظل 

في ادةیعلى ذلك الجزء من الزقتصریلذا فإن الربح ،المستثمرة خالل الفترةةیفي القوة الشرائادةیز
لیكتعدمعالجتھاتمیفادةیعن االرتفاع في المستوى العام لألسعار، أما باقي الزدیزیأسعار األصول الذي 

.ةیتعتبر جزء من حقوق الملكھیللمحافظة على رأس المال، وعل
فيالمؤثرة السعریةنظر إلى جمیع التغیرات ی، المحافظة على رأس المال الماديموجب مفھومب
عالج على أنھا ت، وطاقة اإلنتاجیة المادیة للمنشأةالمنشأة على أنھا تغیرات في قیاس الوخصومأصول 

.اقوق الملكیة ولیست ربحمن ححافظة على رأس المال، وتعتبر جزءتعدیالت للم
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II .اإلطار املفاهيمي للتقرير املايلأسئلة حول

)1(التمرين
المفاھیمي للتقریر المالي الصادر عن مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة المفاھیماإلطاریحدد

.باھتمام العدید من األطرافالمالیة، لذا فھو یحضىالقوائموعرضإلعداداألساسیة
:المطلوب

المفاھیمي للتقریر المالي ؟معھا اإلطارما ھي الجوانب التي یتعامل -
كیف یمكن أن یستفید مستخدمو القوائم المالیة من اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي ؟-
ولماذا ؟المالي،للتقریردولیاالمفاھیمي للتقریر المالي معیاراھل یمكن اعتبار اإلطار-
المالي الدولیة،التقریرمعاییرلمالي والمفاھیمي للتقریر اھل یمكن أن یوجد تعارض بین اإلطار-

؟ھذا التعارضوكیف یتم التعامل في حالة وجود 

)1(التمرين حل 
المفاھیمي للتقریر الماليالجوانب التي یتعامل معھا اإلطار-

:، فیما یخصإعداد وعرض القوائم المالیةجوانب ببعض المفاھیمي للتقریر المالياإلطاریھتم
؛تقریر المالي لألغراض العامةمن الاألھداف المرجوة
؛سمح بتحقیق أھداف التقریر الماليحتى تالمفیدةالمالیةلمعلوماتفي اةالمطلوبالنوعیةالخصائص
وصف المنشأة معدة التقریر وحدودھا؛
 وكیفیة عرضھا واإلفصاح عنھا؛ھاقیاسأسس و،بھاالعترافا، ومعاییرالمالیةلقوائمابنودتعریف

:لمستخدمي القوائم المالیة حیثذو أھمیة كبیرة بالنسبةاإلطار المفاھیمي للتقریر المالي یعتبر -
یساعد مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر المعاییر؛
؛تطویر سیاسات محاسبیة للمعامالت التي ال ینطبق علیھا أي معیارفيالمالیةالقوائممعديیساعد
من مستثمرین ومقرضین ومحللین مالیین وموردین (المالیةالقوائممستخدميمختلف شرائح یساعد

الدولیة؛الماليالتقریرلمعاییرطبقاالمعدةالمالیةالمعلوماتتفسیرفھم وفي) وزبائن ودوائر حكومیة
الدولیة؛للمعاییرالمالیةالقوائماستجابةمدىحولرأيإلىالتوصلفيالحساباتمراجعيیساعد

:الماليللتقریردولیاالمفاھیمي للتقریر المالي معیارایمكن اعتبار اإلطارال-
اإلفصاح، وإنما أوأو العرض لقیاسخاصة ببند ما، سواء لالعتراف أو اقواعدأي یحددالألنھ 

یحدد فقط اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المالیة ذات الغرض العام، أما القواعد الخاصة فتحدد من 
.ةالدولیالتقریر الماليمعاییرطرف 

:مع متطلبات أي معیارالمفاھیمياإلطارتعارضال یمكن أن ی-
عن بعض جوانب اإلطار المفاھیمي في بعض الحاالت، إذا لزم غیر أن المجلس قد یحتاج للخروج

.األمر، من أجل تحقیق ھدف التقریر المالي لألغراض العامة
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)2(التمرين
مالیة في شكل معلومات أھم قنوات االتصال المالي، من خالل توصیل منیعتبر التقریر المالي 

للتقریر المعتمد ریر المالي لألغراض العامة الشكل معین، من أجل تحقیق أھداف محددة؛ ویعتبر التق
.من المعلوماتالمستخدمیناحتیاجات تلبیة والذي یھدف إلى ،المالي وفق معاییر المحاسبة الدولة

:المطلوب
؟العامةلألغراضالماليالتقریرما المقصود ب-
؟من المعلوماتالمستخدمیناحتیاجاتتكلم عن -

)2(التمرينحل 
العامةلألغراضالماليالمقصود بالتقریر-

الخاصةالمنشآتمن طرفالمالیةالقوائمھو إعداد وعرضالعامةلألغراضالماليالتقریر
العامةاالحتیاجاتتلبیةأجلمنالمالیة،المحاسبةتستخدمالتيالعمومیةاالقتصادیةوالمنشآت

الخاصةألغراضمالیةقوائمإعدادفإنلذاالمستخدمین،منواسعةلشریحةالمعلوماتمنوالمشتركة
.للتقریر الماليالمفاھیميلإلطاربالضرورةیخضع

من المعلوماتالمستخدمیناحتیاجات-
المستثمرون على مجموعة من المستخدمین الرئیسیین، وھم یستند التقریر المالي لألغراض العامة 

قرارات الانصب االھتمام على متخذي، حیثوالدائنون اآلخرونالحالیون والمحتملون، المقرضون 
لكن ال یستطیعون طلبھا منفي حاجة آنیة وملحة للمعلومات المالیة،اللذین ھمالمتعلقة بتوفیر الموارد، 

.لقوائم المالیةواسعة من مستخدمي ایلبي احتیاجات شرائحسأن تلبیة احتیاجاتھمكما ، ةالمنشآت مباشر
صافيتأكدومستوىوتوقیتمبلغتقییمفيتساعدھممعلوماتإلىالرئیسیون المستخدمونیحتاج

، المنشأةفياالستثمارمنالمتوقعةالعوائدتقییمأجلمنللمنشأة،الواردةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات
الحالیون المستثمرونیحتاجذلكأجلومن. ومدى قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا بمختلف أشكالھا

علیھاوالمطالباتالمنشأةمواردحولمعلوماتإلىاآلخرونوالدائنونوالمقرضونوالمحتملون
.المنشأةمواردالستخداموفاعلیةبكفاءةمسؤولیاتھاإلدارةمجلسیؤديوكیف،والتغیرات فیھما

)3(التمرين
المعلومات المحاسبیة على مجموعة من الخصائص یتطلب التقریر المالي لألغراض العامة توفر 

.المعززة، من أجل تحقیق األھداف المحددةو)التمثیل الصادقالمالءمة و(النوعیة األساسیة
:المطلوب

المالءمة، وما ھي الخصائص المكونة لھا ؟خاصیة ما المقصود ب-
؟اوما ھي الخصائص المكونة لھ،التمثیل الصادقبخاصیة ما المقصود -
؟المعززةالنوعیة الخصائص تحدث عن-
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)3(التمرينحل 
المالءمة، والخصائص المكونة لھاخاصیة بالمقصود -

یتخذھاالتيالقراراتفيفرقإحداثعلىقادرةإذا كانت مالئمةالمحاسبیةالمعلوماتتكون
، من خالل العنایة التي یولیھا المستخدمون لھا عند اتخاذ القرارات، ، أي بإمكانھا التأثیر فیھاالمستخدمون

.وكانت مھمة نسبیاتأكیدیةقیمةأوتنبئیةقیمةعلىتنطويكانتإذاوذلك 
؛المستقبلیةبالنتائجالتنبؤعملیاتفيالمالیة المعلوماتاستخدامأي إمكانیة: التنبئیةالقیمة
؛تقییماتمنإلیھاالتوصلسبقماتعدیلأوتعزیزبالمالیة المعلوماتأي تسمح :التأكیدیةالقیمة
نالمستخدمیقراراتیؤثر في سوء عرضھاالمالیة أوالمعلوماتحذف أي أن:النسبیةاألھمیة.

االخصائص المكونة لھخاصیة التمثیل الصادق، والمقصود ب-
:وذلك إذا كانتلتمثلھا كما ھي،أعدتالتيالظواھرأن المعلومات المحاسبیة تمثلأي

؛والتوضیحاتالتوصیفاتجمیعذلكفيبما،بشكل كاملالالزمةالمعلوماتجمیعتصف:مكتملة
احتمالیةلزیادةتالعب أومحاباةعلىنطويتوالعرض،الأوختیاراالفيالتحیزمنخالیة:حیادیة

؛القبولعدمأوبالقبولالمستخدمینقبلمنالمالیةالمعلوماتتلقي
وتطبیقواختیارالظاھرة،وصففيجوھري إغفالأوجوھریة أخطاءوجودعدم:الخطأمنالخلو

.في التطبیقأخطاءأيدونالمالیةالمعلوماتإلنتاجالمستخدماإلجراء
الخصائص النوعیة المعززة-

:تتمثل الخصائص النوعیة المعززة في
رنة الزمانیة مع وإمكانیة المقا،المماثلةإمكانیة المقارنة المكانیة مع المؤسسات :قابلیة المقارنة

الفترات السابقة؛
خاص حول صدق وصف ما لظاھرة معینة؛وجود إجماع من طرف العدید من األش:قابلیة التحقق
وكلماقراراتھم،فيتؤثرحتىالمناسب،الوقتفيللمستخدمینالمعلوماتتوفیر:التوقیت المناسب

؛أقلمنفعتھاكانتقدیمة،المعلومةكانت
معرفةلدیھمالذینلمستخدمیناطرفتكون مفھومة من لالمالیةالقوائمإعدادیجب:قابلیة الفھم

.بجدیةالمعلوماتوتحلیلبمراجعةیقومونوالذیناالقتصادیة،واألنشطةباألعمالمعقولة

)4(التمرين
من العدید غراض العامة إعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة، تتضمن ألالمالي لیتطلب التقریر 

.البنود التي تلخص األداء المالي والمركز المالي للمؤسسة والتغیرات فیھما
:المطلوب

؟األصول والخصومتحدث عن -
؟الدخل والمصروفاتتحدث عن -
؟المكاسب والخسائرتحدث عن -
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)4(التمرينحل 
األصول والخصوم-

األصول ھي موارد اقتصادیة حالیة تسیطر علیھ المنشأة نتیجة ألحداث ماضیة، أما الخصوم فھي 
التزامات حالیة على المنشأة لتحویل موارد اقتصادیة نتیجة ألحداث ماضیة، وفي ھذا الصدد فإن الموارد 

صول ھي مصدر للدخل والتدفقات فاأل.االقتصادیة ھي حقوق لدیھا القدرة على تحقیق منافع اقتصادیة
.النقدیة الداخلة، أما الخصوم فھي مصدر للمصاریف والتدفقات النقدیة الخارجة

الدخل والمصروفات-
المنافعفيزیادةلربح أو الخسارة، والدخل ھوصافي امكونات ھي بنود الدخل والمصروفات 

والتي،خصومھافيانخفاضأو،لھاتعزیزأولألصولداخلةتدفقاتشكلفيالفترةخاللاالقتصادیة
الفترة،خاللاالقتصادیةالمنافعفيانخفاضالملكیة، أما المصروفات فھيحقوقفيزیادةعنھایترتب

الملكیة؛ حقوقفيانخفاضإلىتؤديتخصومانشوءأولألصولاستنفاذأوخارجةتدفقاتشكلفي
.علیھمالتوزیعاتفي رأسمالھا والمنشأةأصحابمساھمات ویستثنى من الدخل والمصروفات 

المكاسب والخسائر-
فعادة ما یتطلب تحقیق الدخل تحمل لدخل والمصروفات، لحالة خاصة ھي المكاسب والخسائر 

، لكن قد تنتج إیرادات للتصنیعمصاریف، كاستھالك البضاعة لتحقیق المبیعات، واستھالك المواد األولیة 
وھنا نكون بصدد المكاسب، مثل فوائض تقییم األدوات المالیة بغرض المتاجرة، دون تحمل مصاریف، 

والتعویضات المستحقة على الموردین، وقد تتحمل المنشأة مصاریف دون تحقیق الدخل، وھنا نكون 
.بصدد الخسائر، مثل نواقص تقییم األدوات المالیة بغرض المتاجرة، والتعویضات المستحقة للزبائن

)5(التمرين
،ریف الواردة في اإلطار المفاھیميمن أجل إدراج بند في القوائم المالیة یجب أن یستوفي أحد التعا

.ویكون مالئما ویمثل بصدق ما أعد لمثیلھ، غیر أن ذلك یتطلب أیضا قیاسھ
:المطلوب

اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي ؟فيقیاس عناصر القوائم المالیةتحدث عن أسس -

)5(التمرينحل 
اإلطار المفاھیمي للتقریر الماليفيأسس قیاس عناصر القوائم المالیة -

أساساختیارمما یتطلب المالیة،القوائمعناصربھاتدرجالتيالمالیةالقیمتحدیدعملیةھوالقیاس
:وتشملالمالیة،القوائمفيمتباینةوتداخالتوبدرجاتمختلفةقیاسأسسقیتطبیتم وللقیاس،معین

شراء أو إنشاء األصل، لالتكلفة التاریخیة لألصل ھي في البدایة قیمة التكالیف المتكبدة :التاریخیةالتكلفة
فة التاریخیة التكلأما . باإلضافة إلى تكالیف المعاملةاألصلبما في ذلك المقابل المدفوع لشراء أو إنشاء

.یف المعاملةا منھا تكالتحملھ مطروحأوتكبدهنتیجة ایة قیمة المقابل المستلم ھي في البدعند تكبده للخصم
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توفر مقاییس القیمة الجاریة معلومات نقدیة مالئمة حول األصول والخصوم والدخل : القیمة الجاریة
وتشمل قواعد . والمصروفات ذات الصلة، باستخدام معلومات جدیدة لتعكس الظروف في تاریخ القیاس

.الجاریةوالتكلفة ) للخصوم(وقیمة التنفیذ ) لألصول(القیاس الجاریة القیمة العادلة والقیمة االستعمالیة 
، ویستمد )IFRS 13(وصفھا في معیار التقریر المالي الدولي مع یتماشى وصف القیمة العادلة 

معیار المحاسبة الدولي د في الوارمفھوم القیمة االستعمالیة وقیمة التنفیذ من تعریف القیمة االستعمالیة 
)IAS 36(ویستمد تعریف التكلفة الجاریة من مختلف المصادر األكادیمیة ،.

المالیة،القوائمإعدادبغرضالمنشآتطرف منااستخداماألكثرھوالتاریخیةالتكلفةأساسیعتبر
.األخرىالقیاسأسسمعاألساسھذادمجیتمماوعادة

)6(التمرين
الخصائص النوعیة المحاسبي بعدة جوانب أھمھا القیاسأسسمختلفتتأثر عملیة المفاضلة بین 

، إضافة إلى مفھوم المحافظة على رأس المال الذي تم تبنیھ، ھذا األخیر یشیر إلى للمعلومات المحاسبیة
.المراد تحقیقھ من تحدید الربحالھدف

:المطلوب
؟المحافظة على رأس المالم اھیالعالقة بین الربح ومفما ھي -
؟المحافظة على رأس المالومفاھیم القوائم المالیة بنودالعالقة بین قیاس ما ھي -

)6(التمرينحل 
العالقة بین الربح ومفاھیم المحافظة على رأس المال-

یمثل الربح الزیادة في رأس المال النقدي االسمي، :سمیةاة على رأس المال المالي بوحدات نقدالمحافظ
أسعار األصول تعتبر أرباحا، ویطلق علیھا عرفا بمكاسب الحیازة، وقد یتم تأجیل وعلیھ فإن الزیادة في

.االعتراف بھا حتى یتم التخلص من األصل في عملیة تبادل
لزیادة في األموال المستثمرة بعد ایمثل الربح:المحافظة على رأس المال المالي بوحدات نقد جاریة

اقتطاع المبالغ الضروریة للمحافظة على القدرة الشرائیة لتلك األموال، وعلیھ فإن ما یعتبر ربحا ھو فقط 
الزیادة في أسعار األصول الذي یتجاوز الزیادة في المستوى العام لألسعار، وتعتبر باقي ذلك الجزء من

.على رأس المال، تدرج ضمن حقوق الملكیةتعدیال للحفاظ ) التضخم(الزیادة 
الربح الزیادة في الطاقة التشغیلیة للمؤسسة في نھایة الفترة یمثل :المحافظة على القیمة المادیة لرأس

كتغیرات في قیاس الطاقة األصولمقارنة ببدایتھا، وینظر إلى كافة تغیرات األسعار المؤثرة على
.للحفاظ على رأس المال، وتدرج ضمن حقوق الملكیة ولیس ضمن الربحكتعدیالت ، لذا تعالجاإلنتاجیة

العالقة بین قیاس بنود القوائم المالیة ومفاھیم المحافظة على رأس المال-
یمكن تلخیص العالقة یتطلب كل مفھوم للمحافظة على رأس المال استخدام أساس معین للتقییم، و

:في الجدول اآلتيحافظة على رأس المالقیاس بنود القوائم المالیة ومفاھیم المبین 
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رأس المال الماديرأس المال المالي

جاريال یتطلب استخدام مفھوم محددالقیاسأساس 

یعتمد على رأس المال المراد الحفاظ علیھالقیاسقواعد 
التكلفة الجاریة، القیمة القابلة 

للتحقق، القیمة الحالیة
القیم الجاریة المعدلة

وحدة نقد جاریةوحدة نقد اسمیةوحدة نقد جاریةوحدة نقد اسمیةالقیاسوحدة 

)7(التمرين
، وذلك قبل المكاسب غیر دج830000" موانئ الشرق"بلغت نتیجة الدورة لمؤسسة 2016خالل 

، والخسائر غیر المحققة عن اآلالت والمعدات دج40000التي بلغت والمحققة عن المباني واألراضي 
.دج36000بلغت التيو

:المطلوب
تحدید المعالجة المحاسبیة للمكاسب والخسائر غیر المحققة، وأثرھا في الربح، وأساس القیاس -

المناسبین ؟المحافظة على رأس المالومفھوم 

)7(التمرينحل 
ضمن حقوق الملكیةإدراجھاالدخلضمن إدراجھاعدم االعتراف بھاللفوارقالمعالجة المحاسبیة المناسبة

830000)1(830000834000الربح
الجاریةةلقیماالجاریةةلقیماالتكلفة التاریخیةأساس التقییم المناسب

رأس المال الماديرأس المال الماليرأس المال الماليرأس الماللمفھوم المناسب ال
)1(834000=830000 +40000–36000

)8(التمرين
1000000باقتناء رافعة بتكلفة إجمالیة قدرھا " موانئ الشرق"قامت مؤسسة :01/01/2010بتاریخ 

.سنوات، لتكن لدیك البیانات اآلتیة خالل المدة النفعیة للرافعة5، قررت اھتالكھا على مدار دج
20102011201220132014السنوات

2100000حقوق الملكیة
250000300000260000280000245000)دج(صافي الدخل قبل الضریبة

.دج924000قدرت القیمة العادلة للرافعة :31/12/2010بتاریخ 
:المطلوب

.تحدید صافي الدخل قبل الضریبة وحقوق الملكیة وفق كل مفھوم للمحافظة على رأس المال-
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)8(التمرينحل 
:31/12/2010بتاریخ -

200000= 5\1000000= التاریخیة قسط االھتالك وفقا للتكلفة 
800000= 200000–1000000= القیمة المحاسبیة الصافیة للرافعة 

924000= للرافعة القیمة الجاریة
124000= 800000–924000= مكسب الحیازة للرافعة 

سنوات4= للرافعة المدة النفعیة المتبقیة
231000= 4\924000= قسط االھتالك وفقا للقیمة الجاریة 

4\124000= 31000= 200000–231000= الفرق بین االھتالك على أساس تاریخي وجاري 
المجموع20102011201220132014

رأس المال المالي 
)1()المفھوم األول(

2100000حقوق الملكیة
صافي الدخل 
قبل الضریبة

2500003000002600002800002450001335000

رأس المال المالي 
)2()المفھوم الثاني(

2100000حقوق الملكیة

صافي الدخل 
قبل الضریبة

250000
 +124000

300000
–31000

260000
–31000

280000
–31000

245000
–31000

3740002690002290002490002140001335000

)2(المال الماديرأس 

)3(2224000حقوق الملكیة

صافي الدخل 
قبل الضریبة

250000300000
–31000

260000
–31000

280000
–31000

245000
–31000

2500002690002290002490002140001211000
800000= التكلفة التاریخیة = قیمة الرافعة )1(
924000= القیمة الجاریة = قیمة الرافعة )2(
)3(2224000 =2100000 +124000

124000= 1211000–1335000: نالحظ أن

)9(التمرين
، قررت دج2000000باقتناء آلة بتكلفة إجمالیة قدرھا " سیرتا"قامت مؤسسة :01/01/2010بتاریخ 

.اآلتیة خالل المدة النفعیة لآللةسنوات، لتكن لدیك البیانات 5اھتالكھا على مدار 
20102011201220132014السنوات

42000004500000حقوق الملكیة
500000600000520000560000490000)دج(صافي الدخل قبل الضریبة
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.1,2قررت المؤسسة إعادة تقییم اآللة باستخدام معامل إعادة تقییم قدره :31/12/2011بتاریخ 
:المطلوب

.تحدید صافي الدخل قبل الضریبة وحقوق الملكیة وفق كل مفھوم للمحافظة على رأس المال-

)9(التمرينحل 
31/12/2011بتاریخ -

400000= 5\2000000= قسط االھتالك وفقا للتكلفة التاریخیة 
1200000= 2×400000–2000000= القیمة المحاسبیة الصافیة للرافعة 

1440000= 1,2×1200000= للرافعة الجاریةالقیمة 
240000= 1200000–1440000= مكسب الحیازة للرافعة 

سنوات3= للرافعة المدة النفعیة المتبقیة
480000= 3\1440000= قسط االھتالك وفقا للقیمة الجاریة 

3\240000= 80000= 400000–480000= الفرق بین االھتالك على أساس تاریخي وجاري 
المجموع20102011201220132014

رأس المال المالي 
)1()المفھوم األول(

42000004500000حقوق الملكیة
صافي الدخل 
قبل الضریبة

5000006000005200005600004900002670000

رأس المال المالي 
)2()المفھوم الثاني(

42000004500000حقوق الملكیة

صافي الدخل 
قبل الضریبة

500000600000
+240000

520000
–80000

560000
–80000

490000
–80000

5000008400004400004800004100002670000

)2(رأس المال المادي

)3(42000004740000حقوق الملكیة

صافي الدخل 
قبل الضریبة

500000600000520000
–80000

560000
–80000

490000
–80000

5000006000004400004800004100002430000
1200000= التكلفة التاریخیة = قیمة الرافعة )1(
1440000) = التكلفة التاریخیة المعدلة(القیمة الجاریة = قیمة الرافعة )2(
)3(4740000 =4500000 +240000

240000= 2430000–2670000: نالحظ أن
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I .معيار احملاسبة الدويل عرض)IAS 1( :عرض القوائم املالية

) IAS 1: (دولیةمحاسبیةمعاییرعدةمحللیحل،1997سبتمبرفيمرةألولالمعیارإصدارتم
القوائمفيعنھااإلفصاحالواجبالمعلومات) "IAS 5(و،"المحاسبیةالسیاساتعناإلفصاح"

القوائمعلىالمفعولساريوأصبح؛"المتداولةخصوموالاألصولعرض) "IAS 13(و،"المالیة
وفي2003دیسمبرفيللمراجعةالمعیارخضع. ذلكبعدأو،01/07/1998منتبدأالتيللفتراتالمالیة

أصبحوالذي،2007سبتمبرفيالمعدل) IAS 1(الدوليالمحاسبةمعیارإصداروتم؛2005أوت
والتي،2014دیسمبرفيالمعیارعلىأخرىتعدیالتإدخالتموقد،01/01/2009منبدءساري

.التاریخھذاقبلالمبكرالتطبیقإمكانیةمع،01/01/2016منبدءالمفعولساریةأصبحت

اهلدف.1
إمكانیةضمانأجلمنالعامة،لألغراضالمالیةالقوائمعرضأساسبیانإلىالمعیاریھدف

الفترة،نفسفياألخرىللمنشآتالمالیةوالقوائمالسابقة،الفتراتفيللمنشأةالمالیةالقوائمبمقارنتھا
الخاصةواإلرشاداتالمالیة،القوائملعرضالعامة االعتباراتالمعیارھذایحددالھدفھذاولتحقیق
.المالیةالقوائملمحتوىالمتطلباتمناألدنىوالحدبھیكلھا،

النطاق.2
وفقاالمعدةالعامة،لألغراضالمالیةالقوائموعرضإعدادفيالمعیارھذاتطبیقالمنشأةعلى

باستثناء،)IAS 27(منفصلةأو) IFRS 10(موحدةكانتسواءالدولیة،الماليالتقریرلمعاییر
التقریرمعاییروتحدد،)IAS 34(الدوليالمحاسبةمعیارلمتطلباتوفقاالمعدةالمرحلیةالمالیةالتقاریر

.األخرىواألحداثمعینةلمعامالتواإلفصاحوالقیاساالعترافمتطلباتاألخرى،الدولیةالمالي

فاتيتعر.3
حاجاتسدإلىتھدفالتيتلكھيالمالیة،القوائمباسمتعرفوالتي:العامةلألغراضالمالیةالقوائم

.الخاصةاحتیاجاتھمحسبمصممةتقاریربإعدادالمنشأةلمطالبةالمؤھلینغیرالمستخدمین
الدولیةالماليالتقریرمعاییر،)IAS(الدولیةالمحاسبةمعاییر: تشمل:الدولیةالماليالتقریرمعاییر

)IFRS(،الدولیةالمحاسبةمعاییرتفسیرات)SIC(،الدولیةالماليالتقریرمعاییرتفسیرات)IFRIC.(
حولومعلوماتالمالیة،القوائمفيالمعروضةلبنودوتفاصیل عن اتوضیحیاوصفاتوفر: اإلیضاحات

.المالیةالقوائمفيبھالالعترافالمؤھلةغیرالبنود
المعترفغیر، التصنیفإعادةتعدیالتفیھابماوالمصاریف،الدخلبنودیشمل:اآلخرالشاملالدخل

الموظفین،منافعخططقیاسنتیجةاالكتواریةوالخسائرالمكاسبالتقییم،إعادةفوارق(الدخلفيبھا
فياالستثماراتوخسائرأرباحاألجنبیة،بالعمالتالمالیةالقوائمتحویلنتیجةالصرفوخسائرمكاسب
...).التحوطوخسائرمكاسب،]IFRS 9[الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدوات
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الحالیة،الفترةفيالخسارةأوالربحضمنتصنیفھاإعادةتمالتيالمبالغھي:التصنیفإعادةتعدیالت
.السابقةالفتراتأوالحالیةالفترةفياآلخرالشاملالدخلفيبھاوالمعترف

عدااألخرى،واألحداثالمعامالتنتیجةالفترة،خاللالملكیةحقوقفيالتغیرھو:الشاملالدخل
".اآلخرالشاملالدخل"وعناصر" الخسارةأوالربح"ویشملالمالك،معلمعامالتنتیجةالتغیرات

ةياملالالقوائم.4
المالیةالقوائمھدف. 1.4

النقدیةوالتدفقاتالمالياألداءالمالي،المركزحولمعلوماتتوفیرإلىالمالیةالقوائمتھدف
وتوضحاالقتصادیة؛للقراراتاتخاذھمعندالمستخدمینمنواسعةلشریحةمفیدةتعتبروالتيللمنشأة،

تحتالموضوعةللموارداألمثلاالستغاللفينجاحھاومدىاإلدارة،واجباتنتائجأیضاالمالیةالقوائم
الملكیة،حقوق،خصومالاألصول،: حولمعلوماتالمالیةالقوائمتوفرالھدف،ذلكولتحقیق. تصرفھا

بصفتھمعلیھموالتوزیعاتالمالكینمساھمات،)والخسائرالمكاسبفیھابما(والمصروفاتالدخل
اإلیضاحات،فياألخرىالمعلوماتإلىباإلضافةالمعلومات،ھذهوتساعد. النقدیةوالتدفقاتمالكین،

.منھاالتأكدودرجةتوقیتھاوتحدیداللمنشأةالمستقبلیةالنقدیةبالتدفقاتالتنبؤفيالمالیةالقوائممستخدمي
المالیةالقوائممنكاملةمجموعة. 2.4

:یأتيماالمالیةالقوائممنالكاملةالمجموعةتشمل
الفترة؛نھایةفيالماليالمركزقائمة-
للفترة؛الشاملالدخلقائمة-
للفترة؛الملكیةحقوقفيالتغیراتقائمة-
للفترة؛النقدیةالتدفقاتقائمة-
أخرى؛توضیحیةومعلوماتالمحاسبیةللسیاساتملخصاتشملاإلیضاحات، و-
إعادةأورجعيبأثرمحاسبیةسیاسةتطبیقعنداألولىالمقارنةفترةبدایةمنالماليالمركزقائمة-

.المالیةالقوائمفيالبنودتصنیفإعادةعندأورجعيبأثرالمالیةالقوائمفيالبنودعرض
أوواحدة،قائمةفيالشاملالدخلقائمةمنكجزءالخسارةأوالربحمكوناتعرضللمنشأةیمكن

.اآلخرالشاملالدخلقائمةعنمنفصلةدخلقائمةفي
العامةالعتباراتا. 3.4
صادقاتمثیالالعادلالعرضیقتضي:الدولیةالماليالتقریرلمعاییرواالمتثالالعادلالعرض. 1.3.4
المنصوصبالبنوداالعترافومعاییرلتعریفاتوفقااألخرى،والظروفواألحداثالمعامالتآلثار
اإلیضاحات،جانبإلىالدولیة،الماليالتقریرمعاییرتطبیقعنینتجأنویفترضاإلطار؛فيعلیھا
متحفظوغیرصریحابیاناتقدمأنالمنشأةعلىویجبعادال؛عرضاتحققمالیةقوائماألمر،لزممتى
التقریرلمعاییرتمتثلبأنھاالمالیةالقوائموصفوعدماإلیضاحات،فيالدولیةللمعاییراالمتثالحول

:العادلالعرضویتطلبمالئم؛معیاركللمتطلباتتمتثلكانتإذاإالالدولیة،المالي
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غیابعندخاصة،)IAS 8(الدوليالمحاسبةمعیاربموجبالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقاختیار-
معین؛بندعلىمحددبشكلتنطبقالتيالدولیةالماليالتقریرمعاییر

وقابلةوموثوقةمناسبةمعلوماتتوفربطریقةالمحاسبیةالسیاساتذلكفيبماالمعلوماتتقدیم-
فھمھا؛ویمكنللمقارنة

لتمكینكافیةغیرالدولیةالماليالتقریرمعاییرمتطلباتتكونعندماإضافیةإفصاحاتتقدیم-
.الماليواألداءالماليالمركزعلىمعینةوظروفأحداثأوعملیاتآثارفھممنالمستخدمین

مدىحولتقییمإجراءاإلدارةعلىیجبالمالیة،القوائمإعدادعند: المنشأةاستمراریةفرض. 2.3.4
المنشأةأنأساسعلىالمالیةالقوائمإعداداإلدارةعلىویجبمستمرة؛كوحدةالبقاءعلىالمنشأةقدرة

أنسوىواقعيبدیلأمامھالیسأوالمتاجرة،عنالتوقفأولتصفیتھا،إمانیةھناكتكنلممامستمرة
تلقيقدظروفأوبأحداثتتعلقمادیةتأكدعدمبحاالتعلمعلىاإلدارةتكونوعندماذلك؛تفعل

عدممنالحاالتھذهعناإلفصاحیجبمستمرة،كوحدةالبقاءعلىالمنشأةقدرةحولكبیرةشكوكا
ھذهعناإلفصاحیجبمستمرة،أنھاأساسعلىالمالیةالقوائمبإعدادالمنشأةتقومالوعندماالتأكد،

.مستمرةالمنشأةاعتبارعدموسببالمالیة،القوائمإعدادبموجبھتمالتياألساسوعلىالحقیقة،
المعلوماتعدافیماالمالیةقوائمھاإعدادالمنشأةعلىیجب:المحاسبياالستحقاقأساس. 3.3.4

االعترافیتماألساس،ھذااستخداموعندالمحاسبي،االستحقاقأساسبموجبالنقديبالتدفقالخاصة
.اإلطارفيالعناصرلتلكاالعترافومعاییرالتعریفاتتلبيعندمابالبنود
لھا،المشابھةالبنودعنمنفصلةالمادیةالبنودعرضالمنشأةعلىیجب: والتجمیعالمادیة. 4.3.4

فيلیستوالمنشأةمادي؛غیرھوماباستثناءمنفصلة،وظیفتھاأوطبیعتھافيالمختلفةالبنودوعرض
.مادیةغیرالناتجةالمعلوماتكانتإذاالدولیةالمعاییربموجبالمحددةاإلفصاحاتلتلبیةحاجة

الدخلأو،والخصوماألصولبینمقاصةأيإجراءعدمالمنشأةعلىیجب: المقاصةعدم. 5.3.4
.الدولیةالماليالتقریرمعاییرقبلمنبھمسموحاذلككانإذاإالوالمصاریف،

سنویاالمالیةالقوائممنكاملةمجموعةالمنشأةتعرض:المالیةالقوائموعرضإعدادتكرار. 6.3.4
عنتقلأوتزیدلفترةالمالیةالقوائمعرضوعند،)المقارنةالمعلوماتذلكفيبما(تقدیرأقلعلى

فترةاستخداموراءالسببعنالمالیة،القوائمتغطیھاالتيالفترةإلىباإلضافةتفصح،المنشأةفإنالعام،
.كاملبشكلمقارنةلیستالمالیةالقوائمفيالمعروضةالمبالغأنوحقیقةالعام،عنتقلأوتزید

ذلك،عكسالدولیةالماليالتقریرمعاییرتقتضيأوتجیزعندماباستثناء: المقارنةالمعلومات. 7.3.4
للفترةالمالیةالقوائمفيعرضھاتمالتيالمبالغلكافةالسابقةللفترةمقارنةمعلوماتعنالمنشأةتفصح

.المالیةالقوائملفھممالئمةتكونعندماوالوصفیةالتفصیلیةللمعلوماتمقارنةمعلوماتوتدرجالجاریة،
إلىمعینةلفترةالمالیةالقوائمفيالبنودوتصنیفعرضبكیفیةالمنشأةتحتفظ: العرضاتساق. 8.3.4
التقریرمعاییرأحدكانأومالءمة،أكثرمالیةقوائمإلىیؤديالتغیركانإذاباستثناءتلیھا،التيالفترة
.العرضفيتغییرایقتضيالدولیةالمالي
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واحملتوىاهليكل.5
بالنسبةالحالھوكماالمالیة،للقوائمنمطیشكلأي) IAS 1(الدوليالمحاسبةمعیاریضعلم

المنشآتعلىیجبالتيالمعلوماتمناألدنىالحدإلىأشارلكنالجزائري،الماليالمحاسبللنظام
ومنفصلواضحبشكلتحدیدھایجبالمالیةالقوائمفإنالمعیاروحسبالمالیة؛القوائمضمنعرضھا

وجھعلىتبینأنویجبأخرى،معلوماتمعمامستندفينشرھاحالةفيالمعلومات،باقيعن
المركزقائمةتاریخ) ج(موحدة؛أومنفصلةالمالیةالقوائمطبیعة) ب(المنشأة؛اسم) أ: (الخصوص

.المستخدمالتقریبمستوى) ھـ(العرض؛عملة) د(تغطیھا؛التيالفترةأوالمالي
الماليالمركزئمةقا. 1.5

.السیولةدرجةحسبالبنودعرضأوالمتداولة،غیرالبنودعنمنفصلةالمتداولةالبنودتعرض
كحدالماليالمركزقائمةتشملأنیجب:الماليالمركزقائمةفيعرضھایجبالتيالمعلومات. 1.1.5

المالیة،األصولالملموسة،غیراألصولاالستثماریة،العقاراتوالمعدات،والمصانعالممتلكات: أدنى
المدینةالذممالمخزون،البیولوجیة،األصولالملكیة،حقوقطریقةوفقمحاسبتھایتمالتياالستثمارات

البیع،برسمبھاكمحتفظالمصنفةاألصولإجماليالنقد،ومعادالتالنقداألخرى،المدینةوالذممالتجاریة
الضریبیةااللتزاماتالمالیة،االلتزاماتالمخصصات،األخرى،الدائنةوالذممالتجاریةالدائنةالذمم

كمحتفظفةالمصنالتصرفمجموعاتفيالمشمولةااللتزاماتالمؤجلة،الضریبیةواألصولالمؤجلة
.األمالمنشأةمالكيإلىالمنسوبواالحتیاطيالصادرالمالرأساألقلیة،حصصالبیع،برسمبھا

:التياألصولھيالمتداولةاألصول:المتداولةوغیرالمتداولةاألصولبینالتمییز. 2.1.5
للمنشأة؛العادیةالتشغیلیةالدورةأثناءاالستھالكأوللبیعبھایحتفظأوتتحققأنیتوقع-
المتاجرة؛ألغراضرئیسيبشكلبھایحتفظ-
أوالتقریر؛فترةبعدشھراعشراثنيخاللتتحققأنیتوقع-
فياستخدمھأوتسویتھإعادةعنداستعمالھعلىقیودتوجدوالللنقد،معادالأصالأونقداتكون-

.التقریرفترةبعدشھراعشرالثنيااللتزاماتتسدید
.متداولةغیرأصولأنھاعلىاألخرىاألصولجمیعتصنیفالمنشأةعلىیجب

:التيالخصومھيالمتداولةالخصوم: المتداولةوغیرالمتداولةخصومالبینالتمییز. 3.1.5
للمنشأة؛العادیةالتشغیلیةالدورةأثناءسدادھایتوقع-
المتاجرة؛ألغراضأساسيبشكلبھایحتفظ-
أوالتقریر؛فترةبعدشھراعشراثنيخاللتستحق-
.التقریرفترةبعدشھراعشراثنياألقلعلىتسویتھاتأجیلفيالحقللمنشأةلیس-

.متداولةغیرخصومأنھاعلىاألخرىخصوم الجمیعتصنیفالمنشأةعلىیجب
الشاملالدخلقائمة. 2.5

أوواحدة؛شاملدخلقائمةفي) أ: (للفترةوالمصروفاتالدخلبنودكافةبعرضالمنشأةتقوم
تبدأثانیةوقائمة،)المنفصلالدخلقائمة(الخسارةأوالربحمكوناتتعرضقائمةقائمتین،في) ب(
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تكونوعندما؛)الشاملالدخلقائمة(اآلخرالشاملالدخلقائمةمكوناتوتعرضالخسارة،أوبالربح
.منفصلبشكلوقیمتھاطبیعتھاعنتفصحأنالمنشاةعلىیجبجوھریة،المصروفاتأوالدخلبنود

یعتمدتصنیفباستخدامالخسارةأوالربحفيبھاالمعترفالمصروفاتعرضالمنشأةعلىیجب
.ومالئمةمناسبةمعلوماتیوفرأیھماالمنشأة،ضمنوظیفتھا) ب(أوالمصروفاتطبیعة) أ(علىإما

الملكیةحقوقفيالتغیراتقائمة. 3.5
:القائمةفيیظھربحیثالملكیةحقوقفيالتغیراتقائمةعرضالمنشأةعلىیجب

؛)منفصلبشكلاألقلیةوحصةاألمالمنشأةمالكيإلىالمنسوبةالمبالغ(للفترةالشاملالدخلإجمالي-
رجعي؛بأثرالعرضإعادةأورجعيبأثرالتطبیقآثارالملكیة،حقوقمنمكونلكل-
بشكلاإلفصاحمعالفترة،ونھایةبدایةفيالدفتریةالقیمةبینتسویةالملكیة،حقوقمنمكونلكل-

المالكینمعالمعامالتاآلخر،الشاملالدخلمنبندكلالخسارة،أوالربح(تغییركلعنمنفصل
المنشآتفيالملكیةحصصفيوالتغیراتوالتوزیعاتالمساھماتعنمنفصلبشكلتظھرالتي

).خسارةأوربحعنھاینتجالالتيالتابعة
فيأوالملكیةحقوقفيالتغیراتقائمةفيكمااألسھم،أرباحمبلغعرضالمنشأةعلىیجب
.الفترةخاللالمالكینعلىكتوزیعاتبھا،المتعلقةاإلیضاحات

.(IAS 07)الدوليالمحاسبةمعیارأنظر:النقدیةقائمة التدفقات . 4.5
اإلیضاحات. 5.5
:اإلیضاحاتتتضمنأنیجب. 1.5.5

اختیارھاتمالتيالمحاسبیةالسیاساتحولومعلوماتالمالیة،القوائمإعدادأساسحولمعلومات-
بتبنیھا؛قامتالتياالفتراضاتوكذااإلدارة،أصدرتھاالتيواألحكاموالتقدیراتوتطبیقھا،

المالیة؛القوائممنآخرمكانفيالمعروضةغیرالماليالتقریرمعاییربموجبالمطلوبةالمعلومات-
لفھمھا؛ضروریةولكنھاالمالیةالقوائمفيمامكانفيالمعروضةغیرالمعلومات-
المال؛رأسإلدارةوأسالیبھاالمنشأة،وسیاساتأھدافتقییممنالمستخدمینتمكنالتيالمعلومات-

.المالیةالقوائمفيبندلكلمرجعیةإشاراتوعملمنتظمة،بطریقةاإلیضاحاتتعرضأنیجب
:والمقارنةللفھمالمالیةالقوائمقابلیةلزیادةاآلتي،الترتیبحسبعادةاإلیضاحاتعرضیتم. 2.5.5

الدولیة؛الماليالتقریرلمعاییرباالمتثالبیان-
المطبقة؛المحاسبیةللسیاساتملخص-
المالیة؛القوائمفيالمعروضةللبنودمعززةمعلومات-
.المالیةغیرواإلفصاحاتالمحتملةخصومالتشملأخرىإفصاحات-

:المحاسبیةالسیاساتقسمیبینأنیجب. 3.5.5
المالیة؛القوائمإعدادفيالمستخدمةالقیاس) أسس(أساس-
المالیة؛للقوائمالمناسبللفھمضروریةمعینةمحاسبیةسیاسةكل-
.بالتقدیراتترتبطالتياألحكامتلكعنبعیدااإلدارة،أصدرتھاالتياألحكام-
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II . تطبيقات حول معيار احملاسبة الدويل)IAS 1( :عرض القوائم املالية

)1(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(31/12/2016بتاریخ " ازدھار"لتكن لدیك البیانات اآلتیة حول مؤسسة 

تكلفة
الشراء

تكلفة
التخزین

تكلفة
اإلنتاج

مصاریف 
البیع

مصاریف 
التوزیع

مصاریف 
المجموعإداریةوعامة 

1000025000250000800075009500310000استھالكات
22000012000018000330007000200000خدمات

8400072000108000310004400052000391000أعباء المستخدمین
2600000190002400036000105000ضرائب ورسوم

350002500063000150001700011000166000أعباء تشغیلیة أخرى
000009800098000أعباء مالیة

مخصصات االھتالكات 
5600078000115000420004600085000422000والمؤونات وخسائر القیمة

2330002000006560001330001715002985001692000المجموع

حسب الطبیعة ثم حسب الوظیفة، علما أن إیرادات ) الربح أو الخسارة(عرض قائمة الدخل :المطلوب
.دج1900000المؤسسة كانت عبارة عن مبیعات بقیمة 

)1(حل التمرين 
قائمة الدخل حسب الوظیفةقائمة الدخل حسب الطبیعة

یتم تصنیف بنود الدخل والمصروفات وفقا لطبیعتھا 
.الوظائف داخل المنشأةدون تخصیصھا على 

حسب یتم تصنیف بنود الدخل والمصروفات 
كجزء من تكلفة المبیعات ، داخل المنشأةوظیفتھا

أو جزء من المصاریف العامة واإلداریة 
.والمصاریف األخرى

المبالغالبیان
المبیعات

استھالكات
خارجیةخدمات

1900000
)310000(
)200000(

1390000ھامش الربح اإلجمالي
أعباء المستخدمین

االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة
ضرائب ورسوم

أعباء تشغیلیة أخرى
أعباء مالیة

)391000(
)422000(
)105000(
)166000(
)98000(

208000الربح من عملیات التشغیل

المبلغالبیان
المبیعات

تكلفة المبیعات
1900000

)889000()1(

1011000الربح اإلجمالي
تكلفة التخزین
مصاریف البیع

التوزیعمصاریف 
إداریةومصاریف عامة 

)200000(
)133000(
)171500(
)298500(

208000الربح من عملیات التشغیل
تكلفة اإلنتاج+ تكلفة الشراء = تكلفة المبیعات )1(

 =233000 +656000 =889000
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)2(التمرين 
.)المبالغ بـ دج(31/12/2017بتاریخ " الھضاب"إلیك میزان المراجعة لمؤسسة 

أرصدة دائنةمدینةة أرصددائنةمبالغمدینةمبالغالبنود
500000500000س المالأر1
510000510000احتیاطات2
1500015000برمجیات معلوماتیة3
1000010000رخص وبراءات4
2000020000أراضي5
100000100000مباني6
150000150000تركیبات تقنیة، معدات وأدوات صناعیة7
400000400000معدات نقل8
100000100000أسھم الفروع9

2600026000المتاجرةأسھم بغرض 10
60006000البرمجیات المعلوماتیةاھتالك 11
40004000اھتالك الرخص والبراءات12
6000060000اھتالك المباني13
9000090000اھتالك التركیبات التقنیة، المعدات واألدوات الصناعیة14
320000320000اھتالك معدات النقل15
3000002950005000مخزون بضاعة16
26690025500011900مواد أولیة ولوازم17
750006500010000تموینات أخرى18
800000660000140000منتجاتالمخزون 19
600000600000مشتریات مخزنة20
30003000خسائر القیمة عن مخزون البضاعة21
800000900000100000موردو المخزونات22
62006000200موردو الخدمات23
1150000550000600000زبائن24
500030002000زبائن مشكوك فیھم25
10000117001700الزبائنتسبیقات26
10001000خسائر القیمة عن الزبائن27
20000021900019000ضرائب محصلة على المبیعات28
14400012000024000ضرائب قابلة لالسترجاع على المشتریات29
50000450005000قیم للتحصیل30
60000055000050000حسابات  بنكیة جاریة31
30000026000040000حسابات جاریة بریدیة32
900008000010000الصندوق33
192000192000تكلفة شراء البضاعة المباعة34
2630003000260000مواد أولیة ولوازم مستھلكة35
2000020000تموینات أخرى مستھلكة36
3000030000خدمات خارجیة مستھلكة37
30003000أقساط التأمینات38
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" الھضاب"لمؤسسة ) الربح أو الخسارة(وقائمة الدخل ) المیزانیة(إعداد قائمة المركز المالي :المطلوب
).IAS 1(وفق معیار المحاسبة الدولي 

)2(حل التمرين 
31/12/2017بتاریخ " الھضاب"قائمة المركز المالي لمؤسسة إعداد -

الخصــــــــوماألصــــــــول
األصول غیر المتداولة

أصول غیر ملموسة
برمجیات معلوماتیة

رخص وبراءات 
ممتلكات، مصانع ومعدات

أراضي
مباني

تركیبات تقنیة، معدات وأدوات صناعیة
نقلمعدات

أصول مالیة
أسھم الفروع

مجموع األصول غیر المتداولة
األصول المتداولة

مخزونات
بضاعة

مواد أولیة، لوازم وتموینات أخرى
منتجات

أصول مالیة بغرض المتاجرة
أسھم

الحقوق والحسابات الدائنة
الموردون المدینون

زبائن
ضرائب قابلة لالسترجاع

النقدیة وما یعادلھا
مجموع األصول المتداولة

9000
6000

20000
40000
60000
80000

100000

األموال الخاصة
رأس المال
احتیاطات

نتیجة الدورة
مجموع األموال الخاصة
الخصوم غیر المتداولة

اقتراضات بنكیة
مجموع الخصوم غیر المتداولة

الخصوم المتداولة
تسبیقات الزبائن

موردون
ضرائب مستحقة

مجموع الخصوم المتداولة

500000
510000
74400

1114400

30000
30000

1700
100000
19000 315000

2000
21900

140000

26000

200
601000
24000

105000

120700

920100
1235100المجموع1235100المجموع

1500015000أعباء المستخدمین39
2000020000أعباء الضرائب40
20002000األعباء المالیة41
200000200000مبیعات بضاعة42
319400319400مبیعات منتجات43
5500055000خدمات مقدمة44
30000035000050000تغیر مخزون المنتجات45
2200022000فوائض القیمة نتیجة التنازل عن التثبیتات غیر المالیة46
3000030000أعباء الضریبة على األرباح47
3000030000اقتراضات بنكیة طویلة األجل48
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:مالحظات
 11–3= برمجیات معلوماتیة
 12–4= رخص وبراءات
 13–6= مباني
 14–7= تركیبات تقنیة، معدات وأدوات صناعیة
 15–8= معدات نقل
 9= تثبیتات مالیة
 21–16= بضاعة
 18+ 17= مواد أولیة، لوازم وتموینات أخرى
 10= أدوات مالیة بغرض المتاجرة
 27–25+ 24= زبائن
 33+ 32+ 31+ 30= النقدیة وما یعادلھا
 رأس المال-االحتیاطات -الخصوم الجاریة -الخصوم غیر الجاریة-األصول = نتیجة الدورة

47-41-40-39-38- 37-36-35-34-46+ 45+ 44+ 43+ 42= نتیجة الدورة 

31/12/2017إلى 1/1/2016للفترة من " الھضاب"قائمة الدخل لمؤسسة إعداد -
المبالغالبنود

:مالحظات
 43+ 42= نواتج األنشطة العادیة
 44= نواتج أخرى
 46= استثنائیة نواتج
36+ 35+ 34= مستھلكة مخزونات
40+ 38= أخرى أعباء

نواتج األنشطة العادیة
نواتج أخرى

تغیر مخزونات المنتجات التامة 
الجاریة

مستھلكةمخزونات-
خدمات خارجیة مستھلكة-
أعباء المستخدمین-
أعباء أخرى-
أعباء مالیة-

نواتج استثنائیة

519400
55000
50000

)472000(
)30000(
)15000(
)23000(
)2000(

22000

نتیجة الدورة قبل الضرائب
أعباء الضریبة على األرباح-

104400
)30000(

74400نتیجة الدورة

)3(التمرين 
:)المبالغ بـ دج("النھار"وضعیة األموال الخاصة لمؤسسة إلیك 

31/12/2017األموال الخاصة بتاریخ 31/12/2016األموال الخاصة بتاریخ 
المبالغالبنودالمبالغالبنود

رأس المال
احتیاطات

أرباح غیر موزعة

10000000
1985000
825000

رأس المال
عالوات إصدار

احتیاطات
أرباح غیر موزعة

15000000
400000

1387500
887500

17675000المجموع12810000المجموع

:ببعض العملیات التي أثرت في األموال الخاصة كاآلتي" النھار"مؤسسة قامت :2017خالل 
.من االحتیاطات لرأس المالدج1000000تحویل مبلغ -
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.سھم/دج1100، تم بیع السھم الواحد بسعر سھم/دج1000سھم جدید بقیمة اسمیة 4000إصدار -
.دج150000إدراج فوارق إعادة تقییم موجبة للتثبیتات العینیة بقیمة -
.دج100000إدراج فوارق إعادة تقییم موجبة للتثبیتات المعنویة بقیمة -
.دج50000إدراج فوارق إعادة تقییم سالبة للتثبیتات المعنویة بقیمة -
.دج115000إدراج فوارق إعادة تقییم موجبة لألدوات المالیة المقیمة وفق طریقة المعادلة بقیمة -
.دج750000نتیجة الدورة -
.دج50000احتیاطي قانوني واحتیاطي تعاقدي بقیمة تشكیل -
.على المساھمیندج 600000توزیع مبلغ -

).IAS 1(وفق معیار المحاسبة الدولي إعداد قائمة التغیر في حقوق الملكیة:المطلوب

)3(التمرين حل
31/12/2017إلى 1/1/2016للفترة من " الھضاب"جدول تغیر األموال الخاصة لمؤسسة 

عالواترأس المال
أرباح غیراحتیاطاتإصدار

موزعة
مجموع األموال

الخاصة
31/12/201010000000198500082500011810000المیزانیة في 

أثر التغیرات المحاسبیة
10000000198500082500012810000تعدیل المیزانیة

2011تغیرات األموال الخاصة خالل 
تقییم التثبیتاتأرباح عن إعادة 

خسائر عن إعادة تقییم التثبیتات
أرباح عن تقییم األدوات المالیة

250000
)50000(

115000

250000
)50000(

115000
النتیجة الصافیة المدرجة مباشرة في

315000315000األموال الخاصة

750000750000النتیجة الصافیة للدورة
3150007500001065000خالل الدورةمدرجةأرباح وخسائر 

التوزیعات
زیادة رأس المال

ضم احتیاطات لرأس المال
تشكیل احتیاطیات

4000000
1000000

400000
)1000000(

87500

)600000(

)87500(

)600000(
4400000

0
0

31/12/201115000000400000138750088750017675000المیزانیة في 
:مالحظات

 250000= 100000+ 150000= أرباح عن إعادة تقییم التثبیتات
1000×4000= 4000000: زیادة رأس المال

400000 =4000×)1100 -1000(
 37500= 0,05×750000= االحتیاطي القانوني
 87500= 50000+ 37500= تشكیل االحتیاطات

)4(التمرين 
.)المبالغ بـ دج(31/12/2016بتاریخ ) Alpha(لمؤسسة لیكن لدیك میزان المراجعة 
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رقم
األرصدة الختامیةاألرصدة االفتتاحیةالبنودالحساب

دائنمدیندائنمدین
200000200000س المالأر101
4000055000احتیاطات106
120008000مرحل من جدید110
؟6200نتیجة الدورة120
1720029300الخصوممؤونات 15

3990060200اقتراضات بنكیة164
2100017000برمجیات معلوماتیة204
9000070000مباني213
6500076000معدات215
5000050000تثبیتات عینیة أخرى218
1200019000تثبیتات مالیة26

40008000البرمجیات المعلوماتیةاھتالك 2804
1500025000اھتالك المباني2813
1200020000اھتالك المعدات2815

3180022000مواد أولیة ولوازم31
2300038000منتجاتالمخزون 35

20003000وازماللولیة واألمواد الخسائر القیمة عن 391
50002500منتجاتالمخزون خسائر القیمة عن 395
2650025000الموردون والحسابات الملحقة40

45001500الموردون المدینون409
4150067400الزبائن والحسابات الملحقة41

1380012500قابلة لالسترجاع على المشتریاتTVAالدولة، 4456
2100018700محصلة على المبیعاتTVAالدولة، 4457
70006200زبائنحسابات الخسائر القیمة عن 491
3630050400حسابات جاریة بنكیة512
1890035600الصندوق53

99000مواد أولیة ولوازم مستھلكة601
56000مشتریات الخدمات61
44389أعباء المستخدمین63
6000أعباء الضرائب64
13600األعباء المالیة66
20300غیر عادیةأعباء 67
؟مخصصات المؤونات واالھتالكات وخسائر القیمة68

1511الضریبة على األرباح695
210000مبیعات المنتجات المصنعة701
؟تغیر مخزونات المنتجات المصنعة724
22500نواتج مالیة76
23600نواتج  غیر عادیة77

)Alpha(لمؤسسة ) الربح أو الخسارة(لدخل وقائمة ا) المیزانیة(إعداد قائمة المركز المالي :المطلوب
).IAS 1(وفق معیار المحاسبة الدولي 
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)4(التمرين حل
31/12/2016بتاریخ ) Alpha(قائمة المركز المالي للمؤسسة 

20162015الخصــــــــوم20162015األصــــــــول
الجاریةاألصول غیر 

تثبیتات معنویة
برمجیات معلوماتیة

تثبیتات عینیة
مباني

معدات وأدوات صناعیة
تثبیتات عینیة أخرى

تثبیتات مالیة
األصول الجاریة

مخزونات
مواد أولیة ولوازم

منتجات
الحقوق والحسابات الدائنة

الموردون المدینون
زبائن

TVAقابلة لالسترجاع
النقدیة وما یعادلھا
الحسابات البنكیة

الصندوق

9000

45000
56000
50000
19000

19000
35500

1500
61200
12500

50400
35600

17000

75000
53000
50000
12000

29800
18000

4500
34500
13800

36300
18900

األموال الخاصة
رأس المال
احتیاطات

مرحل من جدید
نتیجة الدورة

الجاریةالخصوم غیر 
مؤونات

اقتراضات بنكیة

الخصوم الجاریة
موردون

TVAمحصلة

200000
55000

8000
(1500)

29300
60200

25000
18700

200000
40000
12000

6200

17200
39900

26500
21000

394700362800المجموع394700362800المجموع

:حول قائمة المركز الماليمالحظات31/12/2016بتاریخ) Alpha(لمؤسسة قائمة الدخل 
المبالغالبنود

 2804/ حـ–204/ حـ= برمجیات معلوماتیة
 2813/ حـ–213/ حـ= مباني
 2815/ حـ–215/ حـ= معدات وأدوات صناعیة
 391/ حـ–31/ حـ= مواد أولیة، لوازم
 395/ حـ–35/ حـ= منتجات
 491/ حـ–41/ حـ= زبائن
35/ حـ∆= تغیر مخزونات المنتجات
مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة

2813/ حـ∆+ 2804/ حـ∆+ 15/ حـ∆= 
395/ حـ∆+ 391/ حـ∆+ 2815/ حـ∆+ 
491/ حـ∆+ 

مبیعات
تغیر مخزونات المنتجات

بضاعة، مواد، لوازم وتموینات مستھلكة
خدمات خارجیة مستھلكة

أعباء المستخدمین 
أعباء الضرائب

مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة

210000
15000

)99000(
)56000(
)44389(
)6000(
)31800(

)12189(نتیجة العملیات العادیة
نواتج مالیة
أعباء مالیة

22500
)13600(

8900نتیجة العملیات المالیة
نواتج استثنائیة

استثنائیةأعباء 
23600

)20300(
3300نتیجة العملیات االستثنائیة

نتیجة الدورة قبل الضرائب
الضریبة على األرباح

11
)1511(

)1500(نتیجة الدورة
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I .معيار احملاسبة الدويل عرض)IAS املخزونات: )2

) IAS 2(قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتبني معیار المحاسبة الدولي 2001في أفریل 
، والذي حل محل 1993، الصادر أصال عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة في دیسمبر "اتالمخزون"

الصادر ،"التاریخیةالتكلفةنظامسیاقفيالمخزونوعرضتقییم") IAS 2(الدوليالمحاسبةمعیار
) IAS 2(معیار المحاسبة الدولي مجلسالأصدر2003دیسمبرفي.1975عن اللجنة في أكتوبر 

مختلف صیغ التكلفة —االتساق) "SIC-1(والذي تضمن التوجیھات الموجودة في التفسیر المعدل،
منتبدأالتيالفتراتتغطيالتيالمالیةالقوائمعلىمطبقاھذا المعیار أصبحو،"للمخزونات

.؛ وقد تم إدخال تعدیالت جزئیة علیھ من خالل عدة معاییر أخرى01/01/2005

اهلدف.1
والمسألةالتاریخیة؛التكلفةنظامتحتللمخزونالمحاسبیةالمعالجةوصفإلىالمعیارھذایھدف

ویدرجكأصل،بھاالعترافیتمأنیجبالذيالتكلفةمبلغھيالمخزونبمحاسبةیتعلقفیماالرئیسیة
المعیارھذاویوفر؛بھالمرتبطةباإلیراداتاالعترافیتمحتىویرحلالمالي،المركزقائمةفي

إلىتخفیضأيذلكفيبماكمصروف،بالمخزونالالحقواالعترافالتكلفةلتحدیدعملیةإرشادات
التكالیفلتحمیلالمستخدمةالتكلفةصیغعنإرشاداتأیضایوفركماللتحقق؛القابلةالقیمةصافي

.المخزونتكلفةتقدیروتقنیاتللمخزون،

النطاق.2
:باستثناءالمخزونعنللمحاسبةالتاریخیةلتكلفةوفق االمعدةالمالیةالقوائمعلىالمعیارینطبق

؛)IAS 11(اإلنشاء عقودعنناتجةالعملیاتال-
؛)IAS 39(و) IAS 32(المالیة األدوات-
).IAS 41(الزراعيبالنشاطالمتعلقةالبیولوجیةاألصول-

:طرفمنبھاالمحتفظالمخزوناتقیاسعندالمعیارھذایطبقال
المعدنیة،والمنتجاتوالمعادنالحصاد،عندالزراعيواإلنتاجوالغابیةالزراعیةالمنتجاتمنتجي -

الصناعات؛تلكلممارساتوفقاللتحققالقابلةالقیمةبصافيالمنتجاتتلكقیاسیتمالذيالحدإلى
حتىالتكالیفمنھامطروحاالعادلةبالقیمةمخزونھمبقیاسیقومونالذینالسلعووسطاءتجار-

االعترافیتمالبیع،حتىالتكالیفمنھامطروحاالعادلةبالقیمةالمخزونھذاقیاسوعندالبیع؛
.والخسارةالربححسابفيالبیعحتىالتكالیفمنھامطروحاالعادلةالقیمةفيبالتغییرات

فاتتعري.3
:التياألصولھو:المخزون



)IAS 2(

81

العادي؛النشاطسیاقفيالبیعلغایاتبھااالحتفاظیتم-
أوالبیع؛لغرضالتصنیعقید-
.الخدماتتقدیمفيأوالسلعإنتاجعملیةفيتستھلكلوازمأوموادشكلفي-

المقدرةالتكالیفطرحبعدالعادي،النشاطسیاقفيالمتوقعلبیعاسعرھي:للتحققالقابلةالقیمةصافي
.البیععملیةإلتمامالمقدرةوالتكالیفالمخزون،تصنیععملیةإلتمام
مطلعةأطرافبینااللتزام،سدادأواألصل،مبادلةیتم بھأنیمكنالذيالمبلغھي:العادلةالقیمة

.بحتتجاريأساسعلىالتعاملفيوراغبة

قياس املخزون.4
.أقلأیھماللتحققالقابلةالقیمةصافيأوبالتكلفةالمخزونیقیم

تكالیف المخزون. 1.4
تمالتياألخرىوالتكالیفالتحویل،تكالیفالشراء،تكالیفمنكلالمخزونتكلفةتشملأنیجب

.الحالیینھ ووضعھ مكانإلىالمخزونجلبسبیلفيتحملھا
الضرائبعداما(األخرىوالضرائبالجمركیةوالرسومالشراء،سعرتشمل:الشراءتكالیف. 1.1.4
عالقةلھاأخرىمصاریفوأيوالمناولة،النقلومصاریف،)الجبائیةالمصالحمنلالستردادالقابلة

.لھاالمشابھةوالبنودالتجاریةالتخفیضاتطرحبعد،والخدماتوالموادالتامالمخزونبحیازةمباشرة
والمواداألجورمثلاإلنتاجبوحداتالمتعلقةالمباشرةالتكالیفجمیعتشمل:التحویلتكالیف. 2.1.4

تحملھایتمالتيوالمتغیرة،الثابتةالصناعیةالمباشرةغیرللتكالیفالمنظمالتحمیلتشملكمااألولیة،
.تامةمنتجاتإلىالموادلتحویل

عنالنظربغضنسبیاثابتةبقیتالتيالتكالیفتلكالثابتةالمباشرةغیرالصناعیةالتكالیفتمثل
التكالیفأما .ھوتشغیلإدارتھوتكالیفھومعداتالمصنعمبانيوصیانةالكتھامثلاإلنتاج،مستوى

حجمتغیرمجرد بمباشرةتتغیرالتياإلنتاجیةالتكالیفتلكتشملفالمتغیرةالمباشرةغیرالصناعیة
.المباشرةغیرواألجورالمباشرةغیرالموادمثلاإلنتاج

الطاقةمستوىأساسعلىالتحویلتكالیفعلىالثابتةالمباشرةغیرالصناعیةالتكالیفتحمیلیتم
النخفاضنتیجةالثابتةالمباشرةغیرالصناعیةالتكالیفمنالوحدةنصیبیرتفعوالالعادیة،اإلنتاجیة

للفترةتحملجاریةمصاریفالمحملةغیرالصناعیةالتكالیفوتعتبرالمصنع،تعطلأواإلنتاجحجم
فیھایكونالتيالفتراتفيالثابتةالصناعیةالتكالیفمنالوحدةنصیبتخفیضویتمفیھا؛حدثتالتي

كلتحمیلویتمالتكلفة؛منأعلىبقیمةالمخزونتقییمیتمالكيعادي،غیربشكلعالاإلنتاجمستوى
.اإلنتاجلوسائلالفعلياالستخدامأساسعلىالمتغیرةالمباشرةغیرالصناعیةبالتكالیفاإلنتاجمنوحدة

منتجات متزامنة أو منتجات (الوقتنقسفيمنتجمنأكثراإلنتاجیةالعملیةعنیتمخضأنیمكن
علىھاعیتوزیتمواضح،بشكلمنتجلكلالتحویلتكالیففصلعلىالقدرةعدمحالةوفي،)مشتقة

.من دورة ألخرىوثابتمعقولأساسعلىالمنتجات
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تكبدهیتمماحدودفيفقطالسلعيالمخزونتكلفةفياألخرىالتكالیفتدخل:األخرىالتكالیف. 3.1.4
المصاریفتضمینالمناسبمنیكونقدالفمثالحالیین،ووضعھمكانھفيالمخزونجعلأجلمنمنھا
.المخزونلتكالیفمحددینلعمالءمنتجاتتصمیمتكالیفأواإلنتاجیةغیرالمباشرةغیر

:فیھاحدثتالتيالفترةفيمصاریفكتدرجوالتيالمخزونتكلفةمنالمستبعدةالتكالیفمن بین
الصناعیة؛والتكالیفواألجورالموادمنللفاقدالعادیةغیرالقیم-
أخرى؛إنتاجیةمرحلةتسبقالتياإلنتاجیةللعملیاتضروریةكانتإذاإالالتخزین،تكالیف-
؛الحالیینووضعھمكانھإلىالمخزونجلبفيتساھمالالتياإلضافیةاإلداریةالتكالیف-
؛البیعتكالیف-
سعربینالفرق(مؤجلةتسویةبنودوفقالمخزونالمنشأةتشتريعندماوذلكالفائدة،كلفةت-

).المدفوعوالمبلغالعادیةاالئتمانلبنودوفقاالشراء
فيةمحددالظروفوھذه المخزون،تكلفةفياالقتراضتكالیفبتضمینیسمحمحددةظروففي
".االقتراضتكالیف")IAS 23(الدوليالمحاسبةمعیارفيبھاالمسموحالبدیلةالمعالجة
الخدمةلمقدمالمخزونتكلفة. 2.4

المخزونتكلفةتتكوناإلنتاج،بتكلفةقیاسھ یتممخزوناالخدماتمزوديلھفییكونالذيالحدإلى
فيبماالخدمة،تقدیمفيبشكل مباشرللعاملیناألخرىوالتكالیفالعمالةمنأساسيبشكلالخدمةلمقدم
العمالةالمخزونتكلفةتتضمنواللذلك،تعزىالتيالمباشرةغیروالمصاریفاإلشرافموظفيذلك

فيكمصروفاتبھااالعترافیتمبلالعامة،واإلدارةالمبیعاتبموظفيالمتعلقةاألخرىوالتكالیف
المصاریفأوالربحھوامشعلىالخدماتلمزودالمخزونتكلفةتشتملوالفیھا،تكبدھایتمالتيالفترة
.الخدماتمزوديقبلمنتحملھایتمأسعارإلىغالباتقسیمھایتمالتيالمنسوبة،غیرالمباشرةغیر

البیولوجیةاألصولمنحصادهتمالذيالزراعيالمنتجتكلفة. 3.4
الزراعیةالمنتجاتیتضمنالذيالمخزونتقییمیتم،)IAS 41(الدوليالمحاسبة معیارفي إطار 

ناقصاالحصاد،عندالعادلةبقیمتھاألولياالعترافعندالبیولوجیة،األصولمنحصادھاتمالتي
.البیعنقطةحتىالمقدرةالتكالیف
التكلفةقیاسطرق. 4.4

إلىوالوصولالمخزونتكلفةلتحدیدالتجزئةطریقةأوالمعیاریةالتكالیفطریقةاستخدامیمكن
والعملاألولیةللموادالعاديالمستوىاالعتبارفيالمعیاریةالتكالیفطریقة وتأخذتقریبیة،قیمة

تعدلاألمراستدعىوإذامنتظمة،بصفةالمستویاتھذهمراجعةویتمالمستخدمة،والطاقةوالكفاءة
الذيالمخزونلقیاسبالتجزئةالبیعقطاعفيعادةتستخدمفالتجزئةطریقةأما . السائدةالظروفحسب

فيوذلكمتقارب،ربحھامشلھاوالتيالتغیر،سریعةمتعددة،أصنافب،كبیرةأعدادعلىیحتوي
ھامشنسبةاستبعادطریقعنالمخزونتكلفةوتتحددأخرى؛طرقتطبیقفیھایصعبالتياألحوال

المقیمةالمخزوناتاالعتباربعینالمستخدمةالنسبةوتأخذللمخزون،البیعیةالقیمةمنالمناسبةالربح
.األصليالبیعسعرمنبأقل
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التكلفةدحتديغصي.5
األنواعمنالمخزوناتتكلفةتحدد،"احدعلىالمخزونمنبندكللوالمعرفةالمحددةالتكلفة"

."العینيالتحدید"لطریقةوفقامعینةلمنشآتصخابشكلالمصنعةوالخدماتالبضائعوالتبادلیة،غیر
التكلفة"طریقةأو"أوالصادرأوالالوارد"طریقةباستخدامالمخزونتكلفةدیتحدیجب
.التبادلیةاألنواعمنالمخزوناتحالةفي،"المرجحةالمتوسطة

للتحققالقابلةمةالقيصايف.6
جزئیاأوكلیامتقادماأصبحأوبتلف،أصیبإذاالمخزونتكلفةاستردادالممكنغیرمنیكونقد

المقدرةالتكلفةزادتإذاالمخزونتكلفةاستردادالممكنمنیكونالقدكما،بیعھأسعارتناقصتأو
من ألقلالمخزونقیمةتخفیضإن. البیعإلتمامتكبدھاسیتمالتيالمقدرةالتكلفةأوالتصنیع،إلتمام
األصلإظھارجوازبعدمالقائلةالنظرووجھةتتفقممارسةتعتبر للتحققالقابلةقیمتھ صافيإلىتكلفتھ

.استخدامھأوبیعھ منتحقیقھ المتوقعلغالمبعنیزیدبما

كمصروفباملخزوناالعتراف.7
یتمالتيالفترةفيكمصروفالمخزونلھذاالمدرجةبالقیمةاالعترافیجبالمخزونیباععندما

وجمیعللتحققالقابلةالقیمةصافيإلىالمخزونتخفیضمبلغأما،بھالمرتبطةباإلیراداتاالعتراف
أماالخسارة؛أوالتخفیض فیھایحدثالتيالفترةفيكمصروفبھااالعتراففیجبالمخزون،خسائر
بھاالعتراففیجبللتحقق،القابلةالقیمةصافيفيزیادةعنینشأوالذي،إللغاء أي تخفیضبالنسبة
.اإللغاءفیھاحصلالتيالفترةفيكمصروفبھ المعترفالمخزونلمبلغكتنزیل

اإلفصاح.8
:يیأتعماالمالیةالقوائمتفصحأنیجب

؛المستخدمةالتكلفةصیغةذلكفيبماالمخزونقیاسفيالمتبعةالمحاسبیةالسیاسات-
؛للمنشأةالمالئمةالتصنیفاتحسبالدفتریة والقیمةللمخزوناإلجمالیةالدفتریة القیمة-
؛البیعتكلفةمنأقلعادلةقیمةتمثلالتيللمخزونالدفتریة القیمة-
؛فترةعن الكمصروفبھالمعترفالمخزونمبلغلسابقةتخفیضاتأيمنمسترجعمبلغأي-
؛كمصروفبھ المعترفالمخزونمبلغفيكتخفیضیعتبرتغیرأوتخفیضأيمبلغ-
؛المخزونقیمة تخفیضإلغاء إلىأدتالتياألحداثأوالظروف-
.لاللتزاماتكضمانالمرھونللمخزونالدفتریة القیمة-
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II . تطبيقات حول معيار احملاسبة الدويل)IAS املخزونات: )2

)1(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(المصاریف اآلتیة" اآلفاق"مؤسسة من أجل اقتناء شحنة من المواد األولیة تحملت 

المبلغالبیان
1520000)فواتیر الموردین(سعر الشراء 

%5تخفیضات تجاریة
)من الصافي التجاري(%30)من الصافي التجاري(رسوم جمركیة 

15000تأمین المشتریات
52000مصاریف المناولة والشحن
%19الرسم على القیمة المضافة

65000أجور موظفي مدیریة المحاسبة
70000أجور موظفي مدیریة المشتریات

40000عموالت لوكالء االستیراد
30000عموالت للوسطاء

26000مصاریف مقابل ضمان ما بعد الشراء

).IAS 2(تحدید تكلفة المواد األولیة وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب

)1(التمرين حل
المبلغالبیان

1520000)فواتیر الموردین(سعر الشراء 
)76000(]0,05×1520000[تخفیضات تجاریة 

433200]0,3×)0,05×1520000–1520000[(رسوم جمركیة 
15000تأمین المشتریات

52000مصاریف المناولة والشحن
40000عموالت لوكالء االستیراد

30000عموالت للوسطاء
2014200المواد األولیةتكلفة 

یعتبر الرسم على القیمة المضافة رسم قابل لالسترجاع، أما أجور موظفي مدیریة المحاسبة :مالحظة
وأجور موظفي مدیریة المشتریات فتعتبر مصاریف عامة وإداریة، وبالتالي ال تدخل ھذه المصاریف 

.والرسوم ضمن تكلفة اقتناء المواد األولیة
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)2(التمرين 
، )P(وحدة من المنتج 10000بتصنیع " اآلفاق"قامت مؤسسة 2015خالل شھر ماي من عام 

عند 2015كانت تكالیف التصنیع لعام . مواد وتموینات أخرىدج 250000ومن أجل ذلك استنفذت 
:وحدة كاآلتي150000مستوى اإلنتاج العادي 

؛دج2000000: أجور مباشرة-
؛دج8000000: غیرةتتكالیف اإلنتاج الم-
.دج1200000: تكالیف اإلنتاج الثابتة-

:في الحالتین) IAS 2(وفق معیار المحاسبة الدولي ) P(تكلفة المنتج تحدید:المطلوب
؛وحدة160000ھو2015اإلنتاج الحقیقي لعام ): 1(الحالة -
.وحدة125000ھو2015اإلنتاج الحقیقي لعام ): 2(الحالة -

)2(التمرين حل
وحدة160000ھو2015اإلنتاج الحقیقي لعام ):1(الحالة -

طریقة حساب المبالغالمبلغالبیان
250000مواد وتموینات أخرى

10000×160000\2000000= 125000أجور مباشرة
10000×160000\8000000= 500000غیرةتتكالیف اإلنتاج الم

10000×160000\1200000= 75000تكالیف اإلنتاج الثابتة
P(950000(تكلفة المنتج 

وحدة125000ھو 2015اإلنتاج الحقیقي لعام :)2(الحالة -
طریقة حساب المبالغالمبلغالبیان

250000مواد وتموینات أخرى
10000×125000\2000000= 160000أجور مباشرة

10000×125000\8000000= 640000غیرةتتكالیف اإلنتاج الم
10000×150000\1200000= 80000تكالیف اإلنتاج الثابتة

P(1130000(تكلفة المنتج 

)3(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(كانت وضعیة المخزونات إلحدى المؤسسات كاآلتي31/12/2013بتاریخ 

صافي القیمة القابلة للتحققالتكلفةالصنف
M1(250000220000(بضاعة 
M2(190000170000(بضاعة 

MP1(210000215000(مواد أولیة 
MP2(305000310000(مواد أولیة 

).IAS 2(مبلغ المخزونات الذي یظھر في قائمة المركز المالي وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب
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)3(التمرين حل
القیمة القابلة للتحققبالتكلفة أو صافي ) IAS 2(وفق معیار المحاسبة الدولي اتیتم تقییم المخزون

.أیھما أقل، وتتم عملیة التقییم لكل صنف على حدا
خسارة القیمةالجدیدةالقیمةصافي القیمة القابلة للتحققالتكلفةالصنف

M1(25000022000022000030000(بضاعة 
M2(19000017000017000020000(بضاعة 

MP1(2100002150002100000(مواد أولیة 
MP2(3050003100003050000(مواد أولیة 

95500091500090500055000المجموع

وخسارة في القیمة 955000تظھر المخزونات في قائمة المركز المالي بقیمة إجمالیة قدرھا 
.905000ومبلغ صافي إجمالي قدره 55000إجمالیة قدرھا 

)4(التمرين 
مخزون منتجات نصف مصنعة تكلفتھ " الھناء"كان بحوزة مؤسسة 31/12/2015بتاریخ 

، وتكلفة البیع المقدرة بعد إتمام دج36000، وقدرت تكلفة إتمام تصنیع تلك المنتجات دج625000
.دج650000، أما سعر البیع المتوقع للمنتجات بعد إنھاء تصنیعھا فبلغ دج6000التصنیع 
).IAS 2(تحدید خسارة القیمة عن المنتجات نصف مصنعة وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب

)4(حل التمرين 
608000= 36000–6000–650000= صافي القیمة القابلة للتحقق 

:وبالتالي)625000(صافي القیمة القابلة للتحقق أقل من التكلفة
17000= 608000–625000= خسارة القیمة عن المنتجات نصف مصنعة 

)5(التمرين 
60وحدة من المنتجات التامة تكلفتھا 850" الھناء"كان بحوزة مؤسسة 31/12/2016بتاریخ 

وحدة، دون تحمل أي /دج58ألحد الزبائن بقیمة وحدة 550عقدا لبیع المؤسسةوحدة، وأبرمت /دج
.وحدة/دج2، ومصاریف البیع المتوقعة وحدة/دج61د بلغ سعر البیع المتوقع مصاریف بیع؛ وق

).IAS 2(تحدید خسارة القیمة عن المنتجات التامة وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب

)5(حل التمرين 
51000= 60×850= تكلفة المنتجات التامة 

49600) = 2–61(×300+ 58×550= صافي القیمة القابلة للتحقق 
:صافي القیمة القابلة للتحقق أقل من التكلفة وبالتالي

1400= 49600–51000= خسارة القیمة عن المنتجات التامة 
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)6(التمرين 
وحدة، وكان سعر بیع المنتج بھذا التاریخ /دجP (200(كانت تكلفة المنتج 31/12/2011بتاریخ 

، وعند إجراء الجرد الفعلي تبین وجود تلف في المنتج بسبب تسرب المیاه، وتتطلب وحدة/دج205ھو 
.لكل وحدةوحدة /دج8عملیة صیانة المنتجات 

).IAS 2(تحدید خسارة القیمة عن المنتجات نصف مصنعة وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب

)6(التمرين حل
لكل وحدةP = (200(تكلفة المنتج 

لكل وحدةP =(205–8 =97(القیمة القابلة للتحقق للمنتج صافي 
:صافي القیمة القابلة للتحقق أقل من التكلفة وبالتالي

لكل وحدة3= 97–200= خسارة القیمة عن المنتجات التامة 

)7(التمرين 
، 31/12/2013تستخدم إحدى المؤسسات طریقة أسعار التجزئة لتقدیر تكلفة المخزون، وبتاریخ 

:)المبالغ بـ دج(كانت لدیك البیانات اآلتیة
سعر التجزئةالتكلفة

400000600000مخزون أول مدة
12000001400000قیمة المشتریات

1700000المبیعات

.تقدیر تكلفة مخزون آخر مدة:المطلوب

)7(التمرين حل
300000= 1700000–1400000+ 600000= قیمة مخزون آخر مدة وفق أسعار التجزئة 

1,25) = 1200000+ 400000(\)1400000+ 600000= (نسبة أسعار التجزئة إلى التكلفة 
240000= 1,25\300000= تكلفة مخزون آخر مدة : إذن

1360000= 240000–1200000+ 400000= تكلفة المبیعات 
1,25= 1360000\1700000: أي

)8(التمرين 
2012في المتوسط، وفي نھایة دورة %25ببیع بضائعھا بھامش ربح " البھجة"تقوم مؤسسة 

، دج800000، علما أن مخزون أول مدة كان دج4000000بلغت مبیعات المؤسسة من البضائع 
.دج3100000وبلغت قیمة المشتریات 

.تحدید تكلفة مخزون آخر مدة وفقا للطریقة المعیاریة:المطلوب
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)8(حل التمرين 
3000000= 0,25×4000000–4000000= تكلفة البضاعة المباعة 
900000= 3000000–800000+ 3100000= تكلفة مخزون آخر مدة 

)9(التمرين 
:2013فیفري من عام لتكن لدیك البیانات اآلتیة حول حركة مخزون البضاعة خالل شھر 

التكلفةعدد الوحداتالبیانالتاریخ
وحدة/دج30085مخزون أول مدة1/2/2013
وحدة/دج32090مشتریات6/2/2013

وحدة/دج26592مشتریات10/2/2013
وحدة/دج21588مشتریات15/2/2013
وحدة/دج15087مشتریات25/2/2013

.وحدة1000تم بیع فريخالل شھر فی
:المطلوب

؛)FIFO(تحدید تكلفة البضاعة المباعة خالل شھر فیفري وفق طریقة -
تحدید تكلفة البضاعة المباعة خالل شھر فیفري وفق طریقة التكلفة المتوسطة المرجحة؛-
ت تحدید تكلفة البضاعة المباعة خالل شھر فیفري وفق طریقة التحدید العیني، إذا علمت أن المبیعا-

من مشتریات 200، 6/2/2013من مشتریات 200من مخزون أول مدة، 300: كانت كاآلتي
.25/2/2013مشتریات 100؛ 15/2/2013مشتریات 200، 10/2/2013

)9(التمرين حل
)FIFO(تحدید تكلفة البضاعة المباعة خالل شھر فیفري وفق طریقة -

المبلغ اإلجماليالتكلفةعدد الوحداتالبیان

المبیعات

3008525500
3209028800
2659224380
1158810120

I(100088800(إجمالي تكلفة المبیعات 

مخزون نھایة المدة
100888800
1508713050

II(25021850(إجمالي مخزون نھایة المدة 
I +II(1250110650(المجموع 
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خالل شھر فیفري وفق طریقة التكلفة المتوسطة المرجحةتحدید تكلفة البضاعة المباعة -
المبلغ اإلجماليالتكلفةعدد الوحداتالبیان

I(3008525500(مخزون أول مدة 

)II(مشتریات 

3209028800
2659224380
2158818920
1508713050

I +II(125088,52110650(المخزون المتاح للبیع 
III(100088,5288520(المبیعات تكلفة 

I +II-III(25088,5222130(مخزون نھایة المدة 

تحدید تكلفة البضاعة المباعة خالل شھر فیفري وفق طریقة التحدید العیني-
المبلغ اإلجماليالتكلفةعدد الوحداتالبیان

المبیعات

3008525500
2009018000
2009218400
2008817600
100878700

I(100088200(إجمالي تكلفة المبیعات 

مخزون نھایة المدة

1209010800
65925980
15881320
50874350

II(25022450(إجمالي مخزون نھایة المدة 
I +II(1250110650(المجموع 

)10(التمرين 
".M1"باالعتماد على المادة األولیة " P1"بتصنیع منتج " Iota"مؤسسة تقوم 

دج، 153000وحدة قیمتھا اإلجمالیة M1"1000"كان مخزون المادة األولیة :01/12/2012بتاریخ 
.دج705800وحدة بقیمة إجمالیة P1 "800"وكان مخزون المنتج 

وحدة 7000تخصفاتورة " Upsilon"من المورد" Iota"استلمت مؤسسة :02/12/2012بتاریخ 
دج، رسوم غیر قابلة 15000وحدة، تضمنت رسوم جمركیة /دج160بسعر " M1"المادة األولیة من 

%.19بمعدل TVAدج، 36000دج، مصاریف النقل والمناولة 12000لالسترجاع 
ة فاتورة إشعار بقیم" Upsilon"من المورد" Iota"استلمت مؤسسة :03/12/2012بتاریخ 

في حالة التسدید % 1,5على المواد، وخصم مالي % 5، تضمنت تخفیض تجاري TTCدج 85632,4
.)02/02/2013فيفقط إذا تم التسدید % 0,75(02/01/2013في
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وحدة من المادة 5800، تم استھالك دیسمبرفي شھر " P1"المنتجوحدة من 1800إنتاج أجلمن 
"M1"دج، مصاریف ثابتة 100000إلنتاج دج، مصاریف عامة متغیرة ل427000مباشرة ، أعباء

بلغ (السنة في " P1"من وحدة 20000دج، علما أن الطاقة اإلنتاجیة العادیة ھي 2000000لإلنتاج 
.)السنةفي " P1"من وحدة 18000مستوى اإلنتاج الفعلي 

، )سعر البیع الصافي(وحدة /دج30وحدة بـ 100بلغتنتج عن عملیة التصنیع فضالت معتبرة 
قدرت مصاریف التخزین . وحدة100فكانت) مبلغ غیر عادي(أما الفضالت غیر القابلة لالسترجاع 

2000تم بیع ؛ وقد دج40000دج، ومصاریف البیع 80000دج، المصاریف العامة اإلداریة 15000
.دیسمبروحدة في شھر 

وحدة، علما أن تقدیرات اإلدارة /دجM1 "162"للمادة األولیة سعر السوقكان:31/12/2012بتاریخ 
920ھو " P1"للمنتج سوقالمن السعر السوقي، وكان سعر % 3,5تمثل البیعتشیر إلى أن مصاریف 

.من سعر البیع% 2,2وحدة، علما أن تقدیرات اإلدارة تشیر إلى أن مصاریف البیع تمثل /دج
:المطلوب

المشتریات وتكلفة االستھالكات خالل شھر دیسمبر، تكلفة تحدید ": M1"لمادة األولیةلبالنسبة-
؛)IAS 2(، وذلك وفق معیار المحاسبة الدولي 31/12/2012ورصید المخزون بتاریخ 

تكلفة الوحدات المباعة خالل شھر دیسمبر، المصنعة وتحدید تكلفة الوحدات ": P1"بالنسبة للمنتج -
؛)IAS 2(، وذلك وفق معیار المحاسبة الدولي 31/12/2012بتاریخ ورصید المخزون 

، وفق معیار المحاسبة 31/12/2012بتاریخ " P1"والمنتج " M1"األولیةلمادةتحدید قیمة كل من ا-
).IAS 2(الدولي 

)10(حل التمرين 
)M1(المادة األولیة المشتریات منتكلفة تحدید .1

1120000= 160×7000سعر الشراء 
15000= الرسوم الجمركیة                 
12000= الرسوم غیر القابلة لالسترجاع 
36000= مصاریف النقل                    
)0,05×112000(56000-= تخفیض تجاري                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1127000= تكلفة الشراء                       
56000= 0,05×1120000= التخفیض التجاري 

15960= 0,015)56000- 112000= (التخفیض المالي 
85632,4=1,17)15960+ 56000= (مبلغ فاتورة اإلشعار 
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)M1(المادة األولیة تحدید تكلفة االستھالكات ورصید المخزون من .2
.وفق طریقة التكلفة المتوسطة المرجحة2012خالل دیسمبر )M1(لمادة األولیة بطاقة المخزون ل

المبلغالتكلفةالكمیةالبیانالتاریخالمبلغالتكلفةالكمیةالبیانالتاریخ
01/12/2012
02/12/2012

1مخ
مشتریات

1000
7000

153
161

153000
1127000

XX/12/2012
31/12/2012

استھالكات
2مخ

5800
2200

160
160

928000
352000

80001601280000المجموع80001601280000المجموع

.928000خالل شھر دیسمبر ھي )M1(المادة األولیة تكلفة االستھالكات من 
وحدة بتكلفة إجمالیة 2200ھو 31/12/2012بتاریخ )M1(المادة األولیة رصید المخزون من 

352000.
)P1(منتج الالمصنعة منتحدید تكلفة الوحدات .3

928000= مواد أولیة                                       
427000= أعباء مباشرة                                   

100000= ة لإلنتاج             مصاریف عامة متغیر
]1800×)20000÷2000000[(180000= لإلنتاج                ثابتةعامةمصاریف

]30×)100+ 100[(6000- = لة لالسترجاع الفضالت القابلة وغیر القاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1629000= ة اإلنتاج                                   تكلف

)P1(منتج المنتحدید تكلفة الوحدات المباعة ورصید المخزون .4
المبلغالتكلفةالكمیةالبیانالتاریخالمبلغالتكلفةالكمیةالبیانالتاریخ

01/12/2012
XX/12/2012

1مخ
إنتاج

800
1800

886
905

705800
1629000

XX/12/2012
31/12/2012

مبیعات
2مخ

2000
600

898
898

1796000
538800

26008982334800المجموع26008982334800المجموع

.1796000خالل شھر دیسمبر ھي ) P1(منتج المنتكلفة الوحدات المباعة 
.538800بتكلفة إجمالیة 600ھو 31/12/2012بتاریخ ) P1(منتج المنرصید المخزون 

31/12/2012بتاریخ " P1"والمنتج " M1"األولیةلمادةتحدید قیمة كل من ا.5
)M1(األولیةالمادة -

160= التكلفة 
156,33) = 0,035×162(–162= صافي سعر البیع 

عن كل وحدةM1 = (160-156,33 =3,67(القیمة عن المادة األولیة خسارة
8074= 2200×3,67= خسارة القیمة اإلجمالیة 
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"P1"لمنتجا-
898= التكلفة 

899,76) = 0,022×920(–920= صافي سعر البیع 
.ألن صافي سعر البیع أكبر من التكلفة"P1"لمنتج اخسارة في القیمة عن ال توجد

المحاسبي لخسارة القیمةالتسجیل-

685
391

ـــــــــــــــــــــــــــــــ//ــــــــــــــــــــــــــــــــ         
مخصصات خسائر القیمة عن األصول الجاریة

خسائر القیمة عن المواد األولیة واللوازم
8074

8074

)11(لتمرين ا
الضروري لتصنیع المنتجات المباعة من طرف "M"كان مخزون المادة األولیة :01/01/2012بتاریخ 

.وحدة/دج137وحدة بـ 1000ھو " Alpha"المؤسسة

:خالل شھر جانفي تم إثبات المشتریات اآلتیة
، مصاریف النقل %10وحدة، تخفیض /دج150وحدة، 1000: 175فاتورة :10/01/2012بتاریخ 
%.TVA19دج، 5000

، مصاریف النقل %12وحدة، تخفیض /دج160وحدة، 1000: 237فاتورة :20/01/2012بتاریخ 
%.TVA19دج، 6200

، مصاریف النقل %10وحدة، تخفیض /دج160وحدة، 1000: 642فاتورة :30/01/2012بتاریخ 
%.TVA19دج، 4000

:خالل نفس الشھر تم إدراج االستھالكات اآلتیة
.وحدة05/01/2012:500بتاریخ 
.وحدة12/01/2012:800بتاریخ 
.وحدة22/01/2012:700بتاریخ 
.وحدة28/01/2012:800بتاریخ 

.)IAS2(تحدید مخزون نھایة المدة وفق الطرق المسموح بھا في معیار المحاسبة الدولي :المطلوب

)11(لتمرين حل ا
طریقة :ھياتالمخزونحركةلمتابعة) IAS2(الطرق المسموح بھا في معیار المحاسبة الدولي 

) FIFO("الوارد أوال صادر أوال"التحدید العیني إذا كان استخدامھا ممكنا، وإال یتم اللجوء إلى طریقة 
).CMP" (التكلفة المتوسطة المرجحة"أو طریقة 
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)FIFO("الوارد أوال صادر أوال"وفق طریقةالمدة تحدید مخزون نھایة.1

الرصیدالمخرجاتالمدخالتالبیانالتاریخ
المبلغالسعرالكمیةالمبلغالسعرالكمیةالمبلغالسعرالكمیة

1000137137000مخزون أول مدة01/01/2012
5001376850050013768500استھالك05/01/2012

1000140140000500شراء10/01/2012
1000

137
140

68500
140000

500استھالك12/01/2012
300

137
140

68500
4200070014098000

1000147147000700شراء20/01/2012
1000

140
147

98000
147000

700140980001000147147000استھالك22/01/2012
80014711760020014729400استھالك28/01/2012
1000148148000شراء30/01/2012

200مخزون آخر مدة31/01/2012
1000

147
148

29400
148000

30004350002800394600المجموع

)بعد كل دخول()CMP(تحدید مخزون نھایة المدة وفق طریقة التكلفة المتوسطة المرجحة.2

الرصیدالمخرجاتالمدخالتالبیانالتاریخ
المبلغالسعرالكمیةالمبلغالسعرالكمیةالمبلغالسعرالكمیة

1000137137000مخزون أول مدة01/01/2012
5001376850050013768500استھالك05/01/2012
10001401400001500139208500شراء10/01/2012
80013911120070013997300استھالك12/01/2012
10001471470001700143,706244300شراء20/01/2012
700143,7061005941000143,706143706استھالك22/01/2012
800143,706114965200143,70628741استھالك28/01/2012
1000148148000شراء30/01/2012
1200147,284176741مخزون آخر مدة31/01/2012

30004350002800395259المجموع

:مالحظات
140000= 5000) + 0,1×150–150(1000= تكلفة المشتریات :10/01/2012بتاریخ 
147000= 6200) + 0,12×160–160(1000= تكلفة المشتریات :20/01/2012بتاریخ 
148000= 4000) + 0,1×160–160(1000= تكلفة المشتریات :30/01/2012بتاریخ 

)12(تمرين ال
):المبالغ بـ دج(كاآلتي "النور"لمؤسسة ) M(األولیة وضعیة المادة كانت:31/12/2017بتاریخ 





94

المبلغ اإلجماليتكلفة كل وحدةعدد الوحداتالبیانالتاریخ
2000200,7401400مخزون أول مدة01/01/2017
3500205717500مشتریات20/03/2017
60002041224000مشتریات30/06/2017
4200201844200مشتریات15/09/2017

).M(وحدة من المادة األولیة 13000استھلكت المؤسسة :2017خالل 
.وحدة/دجM (201(لمادة األولیة لقدرت صافي القیمة القابلة للتحقق :31/12/2017بتاریخ 

:المطلوب
ن نھایة المدة بتاریخ مخزو، و2017خالل ) M(المادة األولیة تقدیر تكلفة االستھالكات من -

؟) CMP(وفق طریقة التكلفة المتوسطة المرجحة ، 31/12/2017
، إن وجدت ؟31/12/2017بتاریخ ) M(تحدید خسارة القیمة عن المادة األولیة -

)12(تمرين حل ال
)CMP(مخزون نھایة المدة وفق طریقة وتقدیر تكلفة االستھالكات-

المبلغ اإلجماليالوحدةالتكلفةالبیانالتاریخ
2000200,7401400مخزون أول مدة01/01/2017
3500205717500مشتریات20/03/2017
60002041224000مشتریات30/06/2017
4200201844200مشتریات15/09/2017

157002033187100المجموع

203= 15700\3187100= للوحدة التكلفة المتوسطة المرجحة 
2639000= 203×13000= 2017خالل ) M(تكلفة االستھالكات من المادة األولیة 

2700= 13000–15700= عدد وحدات مخزون نھایة المدة 
548100= 203,45×2700= مخزون نھایة المدة بالقیمة 

548100= 2639000–3187100= مخزون نھایة المدة بالقیمة : أو
)M(تحدید مدى وجود خسارة في القیمة عن المادة األولیة -

548100= 203×2700= التكلفة 
542700= 201×2700= صافي القیمة القابلة للتحقق 

:وبالتالي، ر من صافي القیمة القابلة للتحققالتكلفة أكب
M = (548100–542700 =5400(خسارة القیمة عن المادة األولیة 
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I .معيار احملاسبة الدويل عرض)IAS قائمة التدفقات النقدية: )7

محللیحل،1992دیسمبرفي" النقديالتدفقبیانات")IAS 7(الدوليالمحاسبةمعیارإصدارتم
،1977أكتوبرفيالصادر،"الماليالمركزفيالتغیراتقائمة")IAS 7(الدوليالمحاسبةمعیار

المعیارعنوانتغییرتم،2007عام)IAS 1(الدوليالمحاسبةمعیارمستالتيللتعدیالتونتیجة
منبدءنافذةأصبحتتعدیالتإصدارتم2016جانفيفيو؛"النقدیةالتدفقاتقائمة"لیصبح

.المبكرالتطبیقإمكانیةمع، 01/01/2017

اهلدف.1
منیعادلھا،وماالنقدیةفيالتاریخیةالتغیراتحولمعلوماتبتوفیراإللزامإلىالمعیارھدفی

.والتمویلیةواالستثماریةالتشغیلیةاألنشطةمنتدفقاتإلىوتصنیفھاالنقدیة،للتدفقاتقائمةإعدادخالل

النطاق.2
قوائمھامن كجزءوتقدیمھاالمعیار،ھذالمتطلباتوفقاالنقدیةالتدفقاتقائمةإعدادالمنشأةعلى

.استخدامھوكیفیةالنقدتولیدعلىالمنشأةقدرةمدىحولللمستخدمینمعلوماتلتوفیر،فترةأليالمالیة

فاتتعري.3
.الطلبتحتوالودائعالجاھزةالنقدیةتشمل:النقدیة

خاللمحددةنقدیةمبالغإلىللتحویلقابلةالسیولة،عالیةاألجلقصیرةستثماراتاھي:النقدیةمعادالت
حقوقفياالستثماراتمنھاوتستبعدالقیمة،لتغیرمھمةمخاطردون،)أشھر3منأقل(قصیرةفترة

فیعتبر الطلب،عندللسدادالقابلالمكشوفعلىالسحبأمامعادلة؛نقدیةجوھرھافيتكنلمماالملكیة
.تمویلیةأنشطةالعمومفيعتبریالبنوكمناالقتراضأنرغمالنقدیة،إدارةمنجزء،الدولبعضفي

النقدیةالتدفقاتمنویستبعدیعادلھا،وماالنقدیةمنوالخارجةالداخلةالتدفقاتھي:النقدیةالتدفقات
ولیستللمنشأةالنقدیةإدارةمنجزءتعتبرالمكوناتھذهألنیعادلھا،وماالنقدیةبنودبینالحركات

.التمویلیةأواالستثماریةوأالتشغیلیةاألنشطةمنجزء

ةالنقديالتدفقاتقائمةعرض.4
لألسلوبوفقاوتمویلیة، استثماریةوتشغیلیةأنشطةإلىمصنفةالنقدیةالتدفقاتقائمةعرضیتم 

.مختلفةبأشكالتصنف نقدیةتدفقاتواحدةعملیةتشملوقدللمنشأة،مالءمةاألكثر
األنشطة التشغیلیة. 1.4

المنشأةعملیاتقدرةمدىعلىأساسیامؤشراالتشغیلیةاألنشطةمنالمتولدةالنقدیةالتدفقاتتعتبر
األسھم،أرباحوتسدیدالتشغیلیة،قدرتھاعلىوالمحافظةالدیون،لسدادكافیةنقدیةتدفقاتتولیدعلى

النقدیةالتدفقاتمكوناتعنفالمعلوماتخارجیة؛تمویللمصادراللجوءدونجدیدةباستثماراتوالقیام
.المستقبلیةالتشغیلیةالنقدیةبالتدفقاتالتنبؤفيأخرىمعلوماتمعباالقترانمفیدةالتاریخیةالتشغیلیة
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المنشأة،فيلإلیرادالمنتجةالرئیسیةالعملیاتمنالتشغیلیةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقاتتنتج
والخسارة،الربحصافيتحدیدفيتدخلالتياألخرىواألحداثالعملیاتعنعامبشكلتنتجفھيوعلیھ
:التشغیلیةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقاتأمثلةومن
اآلخر؛واإلیرادوالعموالتوالرسوماإلتاواتالزبائن ومنالنقدیةالمقبوضات-
والخدمات؛البضائعمقابلللموردینالنقدیةالمدفوعات-
عنھم؛بالنیابةأوللموظفینالنقدیةالمدفوعات-
األخرى؛منافعالووالدفعاتوالمطالباتاألقساطمقابلالتأمینلشركاتوالمقبوضاتالمدفوعات-
مباشرةربطھاممكنایكنلممامنھاالمستردةالمبالغأوالدخللضرائبالنقدیةالمدفوعات-

ووالتمویلیة؛االستثماریةباألنشطة
.المتاجرةأوللتعاملبھامحتفظلعقودالنقدیةوالمدفوعاتالمقبوضات-

فيتدخلخسارةأوربحعنھاینشأقدالجاریةغیراألصولبنودأحدبیعمثلالعملیات،بعض
مننقدیةتدفقاتتعتبرالعملیاتبتلكالمتعلقةالنقدیةالتدفقاتأنإالالخسارة،أوالربحصافيتحدید

المتاجرة،أوالتعاملألغراضوقروضمالیةبأوراقالمنشأةتحتفظ أنیمكنكما. االستثماریةاألنشطة
فإنوعلیھ البیع،إلعادةخصیصاالمشترىالسلعيالمخزونالبنودتشبھ ھذهالحالةھذهمثلوفي

علىتصنفالمتاجرةأوالتعامللغایاتالمقتناةالمالیةاألوراقوبیعشراءعنالناشئةالنقدیةالتدفقات
المالیةالمنشآتتقدمھاالتيوالقروضالنقدیةوالتسبیقاتالمدفوعاتفإنوبالمثلتشغیلیة؛ أنشطةأنھا

.المنشآتتلكفيلإلیرادالمنتجالرئیسيبالنشاطصلة ذاتألنھاتشغیلیة،أنشطةأنھاعلىعادةتصنف
األنشطة االستثماریة. 2.4

:االستثماریةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقاتأمثلةمن
التطویرمصاریففیھابماالجاریة،غیراألصولعلىالحصولبغرضالنقدیةالمدفوعات-

داخلیا؛المطورةاألخرىواألصول
الجاریة؛غیراألصولبیعمنالنقدیةالمقبوضات-
عدا(ھاسدادمنالنقدیةوالمقبوضات،للغیرالمقدمةوالقروضالسلفیاتمنالمدفوعات-

؛)المالیةالمنشآتقبلمنالمقدمةوالقروضالسلفیاتمنوالمقبوضاتالمدفوعات
أخرى،لمنشآتدینأدواتأوملكیةحقوقأدواتبیعأوالمتالكالنقدیةوالمقبوضاتالمدفوعات-

معادلةتعتبرالتيلألدواتوالمقبوضاتالمدفوعاتعدا(المشتركةالمؤسساتفيالحصصأو
؛)المتاجرةأوالتعاملألغراضالمقتناةأوللنقدیة

وعقودالخیارات،وعقوداآلجلة،والعقودالمستقبلیة،للعقودالنقدیةوالمقبوضاتالمدفوعات-
المدفوعاتتصنیفعندأوالمتاجرة،أوالتعامللغایاتالعقودھذهاقتناءعندإال،التبادل

.التمویلیةاألنشطةضمنوالمقبوضات
العقدلھذاالنقدیةالتدفقاتفإنمحدد،لوضعتحوطعقدأنھأساسعلىالعقدعنالمحاسبةعند 

.منھالتحوطتمالذيللوضعالنقدیةالتدفقاتبھاتصنفالتيالطریقةبنفستصنف
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األنشطة التمویلیة. 3.4
:التمویلیةاألنشطةنمالناشئةالنقدیةالتدفقاتأمثلةمن

األخرى؛الملكیةحقوقأدواتأواألسھمإصدارمنالنقدیةالمقبوضات-
المنشأة؛أسھمردأولشراءللمساھمین أو المالكینالنقدیةالمدفوعات-
وغیرھاالعقاریة،والرھوناتالدفع،وأوراقوالقروض،السندات،إصدارمنالنقدیةالمقبوضات-

والمقترضة؛المبالغلسدادالنقدیةالمدفوعاتواألجل؛طویلةأوقصیرةاالقتراضاتمن
.التمویلياإلیجاربعقدالمتعلقالقائمااللتزاملتخفیضالمستأجرقبلمنالنقدیةالمدفوعات-

ةالتشغيلياألنشطةمنةالنقديالتدفقاتعنرالتقري.5
:إماباستخدامالتشغیلیةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقاتعرضالمنشأةعلىیجب

؛ أوالنقدیةالمدفوعاتولمقبوضاتلالرئیسیةالفئاتعنبموجبھا اإلفصاحیتمو:المباشرةالطریقة-
غیرالعملیاتبآثارالخسارةأوالربحصافيتعدیلھا بموجبیتم التي:المباشرةغیرالطریقة-

الماضيفيتشغیلیةنقدیةمدفوعاتأومقبوضاتعنمستحقةأومؤجلةمبالغوأيالنقدیة،
.التمویلیةأواالستثماریةالنقدیةبالتدفقاتالمتعلقةالمصروفاتأوالدخلبنودوكذلكوالمستقبل،

أنیمكنمعلوماتتوفرألنھاالمباشرة،الطریقةباستخدامالنقدیةالتدفقاتعنقائمةعرض یفضل
.المباشرةغیرالطریقةبمقتضىتتوفرالو،المستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیرفيأكثر منفعة تكون

ةوالتمويليةاالستثمارياألنشطةمنةالنقديالتدفقاتعنرالتقري.6
وإجماليالنقدیةالمقبوضاتإلجماليالرئیسیةالفئاتتعرضأنعام،وبشكلالمنشأة،علىیجب
أساسعلىتعرضھاوالمنفصل،بشكلوالتمویلیةاالستثماریةاألنشطةعنتنشأالتيالنقدیةالمدفوعات

.الموالیةالفقرةفيالمحددةوالمدفوعاتالمقبوضاتباستثناءصافي،

صافأساسعلىةالنقديالتدفقاتعنرالتقري.7
:صافأساسعلىاآلتیةوالتمویلیةواالستثماریةالتشغیلیةالنقدیةالتدفقاتعرضیمكن

المنشأة؛ولیسالزبونأنشطةتمثلعندماالزبائن،عننیابةالنقدیةوالمدفوعاتالمقبوضات-
قصیرة؛استحقاقتواریخوكبیرةمبالغبدورانالسریعةالبنودعنالنقدیةوالمدفوعاتالمقبوضات-
محدد؛استحقاقتاریخلھاالتيالودائع،دفعوإعادةلقبولبالنسبةالنقدیةوالمدفوعاتالمقبوضات-
؛ والمالیةالمنشآتمنوسحبھاالودائعإیداع-
.تسدیدھاوإعادةللزبائنالمقدمةوالقروضالنقدیةالسلف-

ةاألجنبيبالعملةةالنقديالتدفقات.8
التيالعرضعملةباستخداماألجنبیةبالعملةالعملیاتعنتنشأالتيالنقدیةالتدفقاتإدراجیجب

سعرباستخدامالعرضعملةإلىاألجنبیةالعملةمبلغبتحویلوذلكالمالیة،القوائمنشربموجبھایتم
التابعةالمنشآتمنالنقدیةللتدفقاتبالنسبةنفسھ والشيءالنقدي،التدفقتاریخفيالسائدالصرف
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تدفقاتتعتبرفالالصرفأسعارفيالتغیراتعنتنشأالتيالمحققةغیروالخسائراألرباحأما. األجنبیة
فيأجنبیةبعملةتستحقالتيأوبھاالمحتفظیعادلھاوماالنقدیةفيآثارھاعنالتقریریجريولكننقدیة،
ھذاویعرض،ونھایتھاالفترةأولبینیعادلھاوماالنقدیةأرصدةمطابقةبھدفالنقدیة،التدفقاتقائمة
.والتمویلیةواالستثماریةالتشغیلیةاألنشطةمنالنقدیةالتدفقاتعنمنفصلبشكلالمبلغ

األرباحعاتوتوزيالفوائد.9
وتوزیعاتالفوائدمنوالمدفوعةالمقبوضةالنقدیةالتدفقاتكلعنمنفصلبشكلاإلفصاحیجب

أوتشغیلیةأنشطةأنھاعلىألخرى،فترةمنثابتبأسلوبمنھاكلیصنفأنویجباألرباح،
علىعادةالمقبوضةاألرباحوتوزیعاتوالفوائدالمدفوعةالفوائدتصنیفیتمحیثتمویلیة،أواستثماریة

تصنیفیمكنلذلك،وكبدیلالخسارة،أوالربحصافيتحدیدفيتدخلألنھاتشغیلیةنقدیةتدفقاتأنھا
نقدیةوتدفقاتتمویلیة،نقدیةتدفقاتأنھاعلىالمقبوضةاألرباحوتوزیعاتوالفوائدالمدفوعةالفوائد

.االستثماراتمنوعوائدالمالیةالمواردعلىالحصولتكالیفتمثلألنھاالتوالي،علىاستثماریة

ضرائب الدخل.10
كتدفقاتتصنیفھاویجبالدخل،ضرائبنمالنقدیةالتدفقاتعنمنفصلبشكلاإلفصاحیجب

.تمویلیةأواستثماریةأنشطةأنھاعلىمحددبشكلتعریفھایتملمماالتشغیلیة،األنشطةمننقدیة

املشتركةواملؤسساتلةالزميواملنشآتالفروعيفاالستثمارات.11
أو المشاریع المشتركة الزمیلةأوالتابعةالمنشآتفياالستثماراتعنالمحاسبةتتمعندما-

ھا بینالنقدیةالتدفقاتبإدراجة المستثمرالمنشأة تكتفيالملكیة،حقوقأوالتكلفةطریقةباستخدام
.)والسلفیاتاألرباحتوزیعات: مثال(النقدیةالتدفقاتقائمةعرضعندفیھاالمستثمرالمنشأةوبین

طریقةمشروع مشترك باستخدام زمیلة أومنشأةفيالتي تقوم بالتقریر عن حصتھاالمنشأة-
الزمیلة في المنشأةباستثماراتھاالمتعلقةالنقدیةالتدفقاتالنقدیة،ھاتدفقاتقائمةضمنتدرج،الملكیة

.ھامعاألخرىالمقبوضاتأووالمدفوعاتأو المشروع المشترك، والتوزیعات، 
المنشآتعلىالسیطرةفقدانأوالسیطرةنتیجةالنقدیةللتدفقاتاإلجماليالمجموععرضیجب-

.استثماریةأنشطةأنھاعلىوتصنیفھا،منفصلبشكلاألخرى األعمالمنشآتمنوغیرھاالتابعة

النقدومعادالتالنقدمكونات.12
المبالغبینتسویةتعرضأنویجبیعادلھا،وماالنقدیةمكوناتعناإلفصاحالمنشأةعلىیجب

.الماليالمركزقائمةفيلھاالمقابلةالبنودمعالنقدیةالتدفقاتقائمةفي

إفصاحات أخرى.13
،یعادلھاوماالھامةالنقدیةاألرصدةمبلغعناإلدارة،منتعلیقمعاإلفصاح،المنشأةعلىیجب

.المجموعةقبلمنلالستعمالوالتي تكون متاحة المنشأةبھاتحتفظالتي
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II . تطبيقات حول معيار احملاسبة الدويل)IAS 7( : قائمة التدفقات
النقدية

)1(التمرين 
:)المبالغ بـ دج("اآلفاق"لتكن لدیك المعلومات اآلتیة حول مؤسسة 

؛33000الزبائن ورصید، 61000الموردین رصید، 18000البضاعة رصید:01/01/2017بتاریخ 
؛68000الزبائن ورصید، 22000الموردین رصید، 35000البضاعة رصید:31/12/2017بتاریخ 
، أما من قیمة المبیعات% 20، وقدر ھامش الربح 198000بلغت تكلفة البضاعة المباعة :2017خالل 

.%19معدل الرسم على القیمة المضافة فكان 
:المطلوب

؛2017تحدید قیمة المقبوضات النقدیة من الزبائن خالل -
.2017تحدید قیمة المدفوعات النقدیة للموردین خالل -

)1(التمرين حل
2017المقبوضات النقدیة من الزبائن خالل تحدید قیمة -

تكلفة المبیعات–المبیعات = ھامش الربح
:أي

تكلفة المبیعات–المبیعات = المبیعات ×0,2
المبیعات×0,2–المبیعات= تكلفة المبیعات
المبیعات×0,8= تكلفة المبیعات

:بالتالي
247500= 0,8\198000= 0,8\تكلفة المبیعات= المبیعات

31/12الزبائن بتاریخ –TTCالمبیعات+ 01/01الزبائن بتاریخ = المقبوضات النقدیة
 =33000 +247500×1,19–68000 =259525

2017تحدید قیمة المدفوعات النقدیة للموردین خالل -
01/01المخزون بتاریخ –31/12المخزون بتاریخ + تكلفة المبیعات = المشتریات

 =198000 +35000–18000 =215000
31/12الموردون بتاریخ –TTCالمشتریات+ 01/01الموردون بتاریخ = المدفوعات النقدیة

 =61000 +215000×1,19–22000 =294850

)2(رين مالت
:)المبالغ بـ دج(31/12/2016بتاریخ " اآلفاق"لتكن لدیك البیانات اآلتیة حول مؤسسة 
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20162015البیان
150000135000البضاعة خارج الرسممبیعات 

9800093400تكلفة مبیعات البضاعة
3500023000رصید حساب البضاعة
4500056000رصید حساب الزبائن

3600048000رصید حساب الموردین
%19%19معدل الرسم على القیمة المضافة

:المطلوب
؛2016تحدید قیمة المشتریات خالل -
؛2016المقبوضات النقدیة من الزبائن خالل تحدید قیمة -
2016تحدید قیمة المدفوعات النقدیة للموردین خالل -

)2(التمرين حل 
2015رصید البضاعة –2016رصید البضاعة + تكلفة المبیعات ) = خارج الرسم(المشتریات-

 =98000 +35000–23000 =110000
130900= 1,19×110000= 1,19×)خارج الرسم(المشتریات = مشتریات الدورة من البضاعة 

2016رصید الزبائن –TTCمبیعات البضاعة+ 2015رصید الزبائن = المقبوضات من الزبائن-
 =56000 +150000×1,19–45000 =189500

2016رصید الموردین –مشتریات الدورة + 2015رصید الموردین = المدفوعات للموردین-
 =48000 +130900–36000 =142900

)3(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(2015عن دورة " اإلتحاد"لتكن لدیك المعلومات اآلتیة حول لمؤسسة 
المبلغالبیان
60000صافي الدخل قبل الضریبة

11400ضریبة الدخل
48600صافي الدخل بعد الضریبة

42000تغیر حسابات المدینین
)17000(تغیر حسابات الدائنین

38000تسبیقات مدفوعة خالل الدورة
27000مصاریف مستحقة الدفع عن الدورة

89000مخصصات االھتالكات والمؤونات عن الدورة

.عرض التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:المطلوب
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)3(التمرين حل 
)الطریقة غیر المباشرة(من األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة 

60000
89000

)42000(
)17000(
)38000(

27000

قبل الضریبةصافي الدخل 
مخصصات االھتالكات والمؤونات عن الدورة

)70000(تغیر احتیاجات رأس المال العامل 
تغیر حسابات المدینین
تغیر حسابات الدائنین

تسبیقات مدفوعة خالل الدورة
مصاریف مستحقة الدفع عن الدورة

79000 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةصافي 

)4(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(2014عن دورة " البیبان"لتكن لدیك قائمة الدخل لمؤسسة 

المبلغالبیان
المبیعات

تكلفة المبیعات-
1200000

)766000(
صافي الدخل اإلجمالي

المصاریف التشغیلیة-
االھتالكات والمؤونات-
التنازل عن األصول غیر الجاریةخسائر -
المصاریف األخرى-
مصروف الفائدة-

434000
)114000(
)206000(
)15000(
)20000(
)6000(

صافي الدخل قبل الضریبة
ضریبة الدخل-

73000
)13870(

59130صافي الدخل بعد الضریبة

:)المبالغ بـ دج(األرصدة اآلتیة31/12/2014تضمنت قائمة المركز المالي بتاریخ 
20142013البیان

223000120000الزبائن والحسابات المماثلة
18600075000الموردون والحسابات المماثلة

3700052000ضرائب ورسوم مستحقة على رقم األعمال
3100048000ضرائب قابلة لالسترجاع على رقم األعمال

5300057000مبالغ مستحقة للھیئات االجتماعیة
2500019000فوائد مستحقة

1250017500ضرائب مستحقة على األرباح

.عرض التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:المطلوب
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)4(التمرين حل
)الطریقة غیر المباشرة(من األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة

59130
206000
15000

)103000(
111000
17000

)15000(
)4000(

6000
)5000(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
بعد الضریبةصافي الدخل 

االھتالكات والمؤونات
خسائر التنازل عن األصول غیر الجاریة

7000تغیر احتیاجات رأس المال العامل                                        
]120000–223000[تغیر الزبائن والحسابات المماثلة 

]75000–186000[تغیر الموردین والحسابات المماثلة 
]48000–31000[تغیر الضرائب القابلة لالسترجاع على رقم األعمال 

]52000–37000[تغیر الضرائب والرسوم المستحقة على رقم األعمال 
]57000–53000[تغیر المبالغ المستحقة للھیئات االجتماعیة 

]19000–25000[الفوائد المستحقة تغیر 
]17500–12500[تغیر الضرائب المستحقة على األرباح 

287130 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

)5(التمرين 
.)المبالغ بـ دج(، ومعلومات أخرى مرفقة31/12/2015بتاریخ ) Alpha(میزانیة المؤسسة لتكن 

20152014الخصــــــــوم20152014األصــــــــول
األصول غیر الجاریة

تثبیتات معنویة
برمجیات معلوماتیة

تثبیتات عینیة
مباني

معدات وأدوات صناعیة
تثبیتات عینیة أخرى

تثبیتات مالیة
األصول الجاریة

مخزونات
مواد أولیة، لوازم

منتجات
أدوات مالیة بغرض المتاجرة

الحقوق والحسابات الدائنة
الموردون المدینون

زبائن
TVAقابلة لالسترجاع على

النقدیة وما یعادلھا
الحسابات البنكیة

الصندوق

11000

43000
60000
46000
30000

16000
33500

2000
60000
15500

48400
34600

18000

73000
57000
46000
17000

26800
16000

5500
32600
16000

33300
18800

األموال الخاصة
رأسمال الصادر

احتیاطات
مرحل من جدید

نتیجة الدورة

الخصوم غیر الجاریة
مؤونات

اقتراضات بنكیة

الخصوم الجاریة
موردون

TVAمحصلة

200000
50000
13000
17800

16000
65200

20000
18000

200000
35000
17000
16200

7200
44900

21500
18200

400000360000المجموع400000360000المجموع
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:معلومات أخرى
.دج30000بلغت مخصصات الدورة من االھتالكات -
.6500بلغت مخصصات الدورة الصافیة بعد طرح االسترجاعات من خسائر القیمة -
.5800بلغت مخصصات الدورة الصافیة بعد طرح االسترجاعات من المؤونات -
.15000اإلنتاج المثبت لألصول غیر الجاریة خالل الدورة بلغت قیمة -
.بإطفاء إعانة االستثماراألمرمن الخصوم غیر الجاریة للنتیجة، ویتعلق 4000خالل الدورة تحویل -

:المطلوب
.إعداد قائمة توضح فیھا التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفق الطریقة التي تراھا مناسبة-

)5(التمرينحل
من األنشطة التشغیلیةالمتأتیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة -

)طریقة غیر مباشرة(قائمة التدفقات النقدیة 

17800
42300

)15000(
)4000(
)31800(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
نتیجة الدورة+ 
مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة+ 
اإلنتاج المثبت لألصول غیر الجاریة-
الجزء المحول من إعانة االستثمار للنتیجة-
تغیر احتیاجات رأس المال العامل-

9300 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة

:مالحظات
 42300= 5800+ 6500+ 30000= مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة
5500-2000) + (16000-33500) + (26800-16000= (المال العامل تغیر احتیاجات رأس + (

)60000-32600) + (15500 -16000 (-)20000-21500 ( -)18000-18200 = (31800

)6(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(2016خالل دورة " النھار"إلیك العملیات اآلتیة التي قامت بھا مؤسسة 
المبلغالبیان
833000مقبوضات من بیع األراضي

266000مقبوضات من قرض قصیر األجل
300000شراء بضاعة

285000شراء أثاث
620000مقبوضات من إصدار أسھم

485000شراء أسھم تنوي المؤسسة االحتفاظ بھا لفترة طویلة
67000بیع قیم منقولة للتوظیف

.تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:المطلوب



)IAS 7(

105

)6(حل التمرين 
المبلغالبیان

833000مقبوضات من بیع األراضي
)285000(مدفوعات لشراء أثاث

)485000(مدفوعات لشراء أسھم تنوي المؤسسة االحتفاظ بھا لفترة طویلة
63000صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)7(التمرين 
:)المبالغ بـ دج("األھرام"لتكن لدیك المعلومات اآلتیة حول مؤسسة 

، 200000: مقبوضات من الزبائن، 60000: شراء أسھم خاصة، 180000: مدفوعات للموردین
، 90000: تسدید قرض للبنك، 50000: تحصیل أوراق قبض، 150000: إصدار أسھم عادیة نقدا

.75000: توزیعات نقدیة للمساھمین، 120000: إصدار سندات

.تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:المطلوب

)7(التمرين حل 
المبلغالبیان

مقبوضات من إصدار أسھم عادیة نقدا
مقبوضات من إصدار سندات
مدفوعات لشراء أسھم خاصة
مدفوعات لتسدید قرض للبنك

150000
120000

)60000(
)90000(

120000صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

)8(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(31/12/2017بتاریخ " النھار"لتكن لدیك المعلومات اآلتیة حول مؤسسة 

المبلغالبیان
420000مقبوضات من بیع تجھیزات اإلنتاج

630000مقبوضات من إصدار سندات
600000)المصدرة(االسمیة للسندات القیمة 

5000)المصدرة(إطفاء عالوة إصدار السندات 
8000خسائر نتیجة بیع تجھیزات اإلنتاج

53000تسدید قسط القرض للبنك
150000شراء سندات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

130000)المشتراة(القیمة االسمیة للسندات 
4000)المشتراة(إطفاء خصم السندات 

60000تخفیض نقدي في رأس المال
78000مقبوضات من بیع األسھم الخاصة
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:المطلوب
تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة؛-
.تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة-

)8(التمرين حل 
المبلغالبیان

مقبوضات من بیع تجھیزات اإلنتاج
شراء سندات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

420000
)150000(

270000صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
مقبوضات من إصدار سندات

مقبوضات من بیع األسھم الخاصة
تخفیض نقدي في رأس المال

تسدید قسط القرض للبنك

630000
78000

)60000(
)53000(

595000النقدیة من األنشطة التمویلیةصافي التدفقات 

)9(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(كاآلتي) WALL BAN(كانت میزانیة مؤسسة 31/12/2013بتاریخ 

20132012الخصومح.ر20132012األصولح.ر
213
215
218

31
355
411

4456
413
512
53

مباني
معدات وأدوات

تثبیتات عینیة أخرى
)I(مجموع 

مواد أولیة
منتجات مصنعة

زبائن
لالسترجاعTVAالدولة، 
أوراق قبض-زبائن

بنك
صندوق
)II(مجموع 

92000
98000
50000

000240
5600

31400
43500

15281,13
-

18191,87
5500
473911

100000
80000
60000

000240
15600
16400
19500

-
8500

49000
18000

002751

101
106
12

164

401
4457
431
519

رأس المال
احتیاطات

نتیجة الدورة
)III(مجموع 

قروض مصرفیة
)VI(مجموع 
موردون

للدفعTVA-الدولة 
الضمان االجتماعي

جاریةمساھمات بنكیة 
)V(مجموع 

200000
15000
18473

732334
70000

00070
21000
19000

-
16000

00065

200000
15000

-
000215

92000
00092

31500
8500
4000

16000
60000

359473367000مجموع الخصوم359473367000مجموع األصول

:بالعملیات اآلتیة) WALL BAN(قامت مؤسسة 2013خالل 
.TVA19%مواد ، دج 50000فاتورة من المورد تضمنت .1
.لمصلحة الضرائب نقداTVAتسدید مستحقات .2
.مواد أولیةدج 60000استھالك .3
.تسدید مستحقات الضمان االجتماعي للھیئات االجتماعیة نقدا.4
.)TTC ،TVA19%دج508,13مصاریف التحصیل (تحصیل أوراق القبض .5
.دج90000تصنیع منتجات تكلفتھا .6
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.TVA19%، دج75000، تكلفتھا دج100000فاتورة للزبون تضمنت منتجات مصنعة بقیمة .7
.بشیكمن الزبائن دج 95000تحصیل مبلغ .8
.للموردین بشیكدج 70000تسدید مبلغ .9
.دج6100، وفوائد بنكیة بقیمة دج22000تسدید قسط اھتالك القرض البنكي بقیمة .10
.)تم التسدید بشیك(TTCدج35700شراء آلة بقیمة .11
.10000، تثبیتات عینیة أخرى 12000، معدات وأدوات 8000مباني : )دج(أقساط االھتالك.12

.الطریقة غیر المباشرةوات النقدیة وفق الطریقة المباشرة، وقائمة التدفققائمة الدخلإعداد :المطلوب

)9(التمرين حل 
قائمة الدخلإعداد -

قائمة الدخل
دائن مدین البند ح.ر

100000 مبیعات 701
15000 تغیر المخزون 724

60000 استھالكات المواد 601
30000 اھتالكات 685

427 بنكیةخدمات  627
6100 أعباء مالیة 66

18473 نتیجة الدورة 120

ات النقدیة وفق الطریقة المباشرةإعداد قائمة التدفق-
)الطریقة المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة 

95000
)70000(
)18708,13(

6291,87
)6100(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
الزبائنالمقبوضات من 

المدفوعات للموردین -
)1(مدفوعات أخرى-

التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة= 
مدفوعات الفوائد-

191,87 )I(صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة 

)30000(
التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة االستثماریة

اقتناء التثبیتات + 
)30000( )II(التدفق النقدي من األنشطة االستثماریة صافي 

)22000(
التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التمویلیة

تسدیدات الدیون + 
)22000( )III(صافي التدفق النقدي من األنشطة التمویلیة 
)51808,13( )I) + (II) + (III(التغیر الصافي من النقدیة ومعادالت النقدیة 

59500 )2(النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة الدورة

7691,87 )3(النقدیة ومعادالت النقدیة في نھایة الدورة
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عن االستثمارات TVA+ مدفوعات الضرائب + المدفوعات للھیئات االجتماعیة = مدفوعات أخرى )1(
18708,13= 508,13+ 1,19×0,19\35700+8500+ 4000= بنكیةالعباء مدفوعات األ+ 

59500= 16000–18000+ 49000+ 8500= النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة الدورة)2(
7691,87= 16000–5500+ 18800= النقدیة ومعادالت النقدیة في نھایة الدورة )3(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة التدفقات النقدیة وفق الطریقة غیر المباشرةإعداد -

)الطریقة غیر المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة 

18473
30000

)48281,13(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
نتیجة األنشطة العادیة قبل الضریبة

االھتالكاتتعدیالت + 
تغیر احتیاجات رأس المال العامل-

191,87 )I(صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة 

)30000(
التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة االستثماریة

اقتناء التثبیتات 
)30000( )II(صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثماریة 

)22000(
المتأتیة من األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة
تسدیدات الدیون 

)22000( )III(صافي التدفق النقدي من األنشطة التمویلیة 
)51808,13( )I) + (II) + (III(التغیر الصافي من النقدیة ومعادالت النقدیة 

59500 )2(النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة الدورة

7691,87 )3(النقدیة في نھایة الدورةالنقدیة ومعادالت 

:مالحظات
 15281,13+ 43500+ 31400+ 5600= احتیاجات رأس المال العامل في نھایة الدورة–

21000–19000 =55781,13
 8500–31500–19500+ 16400+ 15600= احتیاجات رأس المال العامل في بدایة الدورة

–4000 =7500
 48281,13= 7500–55781,13= تغیر احتیاجات رأس المال العامل بین بدایة ونھایة الدورة

)10(التمرين 
قم ،)IAS 1(معیار المحاسبة الدولي بالمتعلق المحور الخامسفي ) 4(التمرین انطالقا من 

.%17ھو TVA، علما أن معدل بإعداد قائمة توضح التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
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)10(التمرين حل 
31/12/2016إلى غایة 01/01/2016للفترة من ) Alpha(قائمة التدفقات النقدیة للمؤسسة -

الطریقة غیر المباشرة

)1500(
31800

)30600(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
نتیجة الدورة+ 
مخصصات االھتالكات+ 
المال العاملتغیر احتیاجات رأس -

)300( صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة

 12500+ 67400+ 1500+ 38000+ 22000= [(تغیر احتیاجات رأس المال العامل–
)25000 +18700[(–)]31800 +23000 +4500 +41500 +13800 (–)26500 +

21000[( =30600
الطریقة المباشرة

219800
49100

)215773(
)41411(
)12016(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
المقبوضات من الزبائن + 
مقبوضات أخرى+ 
المدفوعات للموردین والعمال-
مدفوعات أخرى-
TVAمدفوعات -

)300( صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة

:مالحظات
 2016رصید الزبائن - 2015رصید الزبائن + المبیعات = المقبوضات من الزبائن

 =210000×1,17 +41500–67400
 التغیر في حساب+ ات االستثنائیة المقبوضات من العملی+ المقبوضات المالیة = مقبوضات أخرى

)1500-4500+ (23600+ 22500= الموردین المدینین
 المواد مشتریات= المدفوعات للموردین والعمالTTC + مشتریات الخدماتTTC + رصید

المدفوعات للمستخدمین+ 2016رصید الموردین -2015الموردین 
+ 1,17×المستھلكةالخدمات+ 1,17×)لتغیر في مخزون الموادا+ المواد األولیة المستھلكة = (

المدفوعات للمستخدمین+ 2016رصید الموردین -2015رصید الموردین 
 =)99000 +22000–31800(×1,17 +56000×1,17 +26500–25000 +44389

 مدفوعاتTVA =TVA المجمعة–TVAالقابلة لالسترجاع
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المجمعة TVAرصید –المجمعة عن مبیعات الدورة TVA+ 2015المجمعة TVAرصید = (
القابلة لالسترجاع عن مشتریات TVA+ 2015القابلة لالسترجاع TVAرصید (–) 2016
)2016القابلة لالسترجاع TVAرصید –الدورة 

] =21000 +210000×0,17–18700 [–]13800 +)99000 +22000–
31800(×0,17 +56000×0,17–12500[

 مدفوعات+ المدفوعات االستثنائیة + المدفوعات المالیة + مدفوعات الضرائب = مدفوعات أخرى
الضرائب على األرباح

 =6000 +13600 +20300 +1511

)11(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(31/12/2017بتاریخ " الشروق"لتكن لدیك المعلومات اآلتیة حول مؤسسة 

31/12/2017قائمة المركز المالي بتاریخ 
20172016الخصوم20172016األصول

شھرة
خسائر القیمة عن الشھرة

ملموسةأصول غیر 
اھتالك األصول غیر الملموسة

ممتلكات، مصانع ومعدات
وماھتالك الممتلكات، المصانع

أصول مالیة
مجموع األصول غیر الجاریة

مخزنات
خسائر القیمة عن المخزونات-

زبائن
خسائر القیمة عن الزبائن-

مدینون آخرون
نقدیة

مجموع األصول الجاریة

100000
)22000(

115000
)13200(

750000
)146000(

120000
903800

277000
)24000(

386000
)39000(

168000
71610

839610

100000
)10000(

66000
)8600(

670000
)122000(

120000
815400

198000
)16000(

317000
)33000(

136000
87380

689380

رأس المال
احتیاطات

نتیجة الدورة
مجموعة األموال الخاصة

بنكیةقروض
الجاریةمؤونات الخصوم غ

مجموع الخصوم غیر الجاریة

موردون
دائنون آخرون

فوائد بنكیة مستحقة
ضرائب دخل مستحقة
السحب على المكشوف

مجموع الخصوم الجاریة

850000
82000
25410

957410

280000
56000

336000

268000
124000
15000

5000
38000

450000

800000
56000
34780

890780

240000
48000

288000

188000
97000
12000

8000
21000

326000

17434101504780مجموع الخصوم17434101504780مجموع األصول

31/12/2017إلى 01/01/2017قائمة الدخل للفترة من 
المبلغالبیان

المبیعات
تكلفة المبیعات

678000
)375000(

303000صافي الدخل اإلجمالي
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إیرادات تشغیلیة أخرى
مصاریف تشغیلیة

50000
)278000(

صافي الدخل من العملیات التشغیلیة
صافي مكاسب وخسائر التنازل عن األصول غیر الجاریة

أعباء الفوائد

75000
13000

)55000(
صافي الدخل قبل الضریبة

ضریبة الدخل
33000

)7590(
25410صافي الدخل بعد الضریبة

:معلومات إضافیة
؛%19معدل الرسم على القیمة المضافة -
؛86000: مشتریات األصول غیر الملموسة خالل الدورة-
؛112000: مشتریات الممتلكات، المصانع والمعدات خالل الدورة-
؛80000: القروض البنكیة المحصل علیھا خالل الدورة-
الباقي نتیجة تحویل جزء من االحتیاطات؛، و45000التغیر في رأس المال نتیجة زیادة نقدیة بقیمة -
تقوم المؤسسة بتكوین االحتیاطي القانوني واحتیاطي نظامي من نتیجة الدورة وتوزع الباقي نقدا-

:المطلوب
عرض قائمة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفق الطریقة المباشرة؛-
.الطریقة غیر المباشرةعرض قائمة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفق-

)11(التمرين حل 
عرض قائمة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفق الطریقة المباشرة-

)الطریقة المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة 

737820
18000

)460260(
)230960(
)52000(
)3780(
)10590(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
مقبوضات من الزبائن

مقبوضات أخرى
مدفوعات للموردین 

مدفوعات أخرى
مدفوعات الفوائد

مدفوعات في شكل توزیعات أرباح
الدخلضرائبمدفوعات 

)1770( )I(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

37000
االستثماریةالتدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة

تكلفة المبیعات من األصول غیر الملموسة
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32000
13000

)86000(
)112000(

تكلفة المبیعات من الممتلكات، المصانع والمعدات
صافي مكاسب وخسائر التنازل عن األصول غیر الجاریة

مشتریات األصول غیر الملموسة
مشتریات الممتلكات، المصانع والمعدات

)116000( )II(تثماریة صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االس

45000
80000

)40000(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التمویلیة
مقبوضات من زیادة رأس المال

مقبوضات من االقتراضات البنكیة
تسدیدات القروض البنكیة

85000 )III(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
)32770( )I) + (II) + (III(ومعادالت النقدیة التغیر الصافي من النقدیة 

66380 النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة الدورة
33610 النقدیة ومعادالت النقدیة في نھایة الدورة

عرض قائمة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفق الطریقة غیر المباشرة-
)الطریقة غیر المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة 

25410
62600

)13000(

)79000(
)101000(

107000
3000

)3000(
)3780(

التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة
صافي الدخل بعد الضریبة

وخسائر القیمةاالھتالكات والمؤونات
صافي مكاسب وخسائر التنازل عن األصول غیر الجاریة

)73000(تغیر احتیاجات رأس المال العامل  
تغیر المخزونات

المدینةتغیر الزبائن والحسابات 
الدائنةتغیر الموردین والحسابات 

تغیر الفوائد البنكیة المستحقة
تغیر ضرائب الدخل المستحقة

توزیعات األرباح
)1770( )I(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

37000
32000
13000

)86000(
)112000(

النقدیة المتأتیة من األنشطة االستثماریةالتدفقات 
تكلفة المبیعات من األصول غیر الملموسة

تكلفة المبیعات من الممتلكات، المصانع والمعدات خالل الدورة
صافي مكاسب وخسائر التنازل عن األصول غیر الجاریة

مشتریات األصول غیر الملموسة
ورةمشتریات الممتلكات، المصانع والمعدات خالل الد

)116000( )II(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التمویلیة
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45000
80000

)40000(

مقبوضات من زیادة رأس المال
مقبوضات من االقتراضات البنكیة

تسدیدات القروض البنكیة
85000 )III(التمویلیة صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

)32770( )I) + (II) + (III(التغیر الصافي من النقدیة ومعادالت النقدیة 
66380 النقدیة ومعادالت النقدیة في بدایة الدورة
33610 النقدیة ومعادالت النقدیة في نھایة الدورة

:مالحظات
2017الزبائن –المبیعات + 2016الزبائن = الزبائن منمقبوضات)1

 =317000 +678000×1,19–386000 =737820
2017مدینون آخرون –إیرادات تشغیلیة أخرى + 2016مدینون آخرون = مقبوضات أخرى )2

 =136000 +50000–168000 =18000
2016مخزونات –2017مخزونات + تكلفة المبیعات = المشتریات)3

 =375000+277000–198000 =454000
2017الموردون –المشتریات + 2016الموردون = للموردین مدفوعات

 =188000 +454000×1,19–268000 =460260
)2017المخصصات المتراكمة –2017المخصصات المتراكمة (مجموع = الدورة مخصصات)4

) =22000–10000) + (13200–8600) + (146000–122000) + (24000
–16000) + (39000–33000) + (56000–48000 = (62600

)مخصصات الدورة–مصاریف تشغیلیة + (2016دائنون آخرون = أخرى مدفوعات
)على المشتریاتTVA–على المبیعاتTVA+ (2017دائنون آخرون –

 =97000) +278000–62600 (–124000) +678000×0,19–454000×0,19 (
 =230960

2017فوائد بنكیة مستحقة –أعباء الفوائد + 2016فوائد بنكیة مستحقة = الفوائد مدفوعات)5
 =12000 +55000–15000 =52000

5000) = 45000+ 800000(–850000= المحول من االحتیاطات إلى رأس المال الجزء)6
31000= 56000–5000+ 82000= االحتیاطات المكونة خالل الدورة 

3780= 31000–34780= ات أرباحفي شكل توزیعفوعاتمد
2017ضرائب مستحقة –ضریبة الدخل + 2016ضرائب مستحقة = الضرائبمدفوعات)7

 =8000 +7590–5000 =10590
2017رصید –2016رصید + مشتریات الدورة = الجاریةالمبیعات من األصول غیر تكلفة)8

37000= 115000–66000+ 86000= الملموسة تكلفة المبیعات من األصول غیر 
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32000= 750000–670000+ 112000= فة المبیعات من الممتلكات، المصانع والمعدات لتك
40000= 280000–80000+ 240000= القروض البنكیة تسدیدات)9
79000= 198000–277000= المخزونات تغیر)10
101000=)136000+317000(–)168000+386000(=المدینةتغیر الزبائن والحسابات )11
107000=)97000+188000(–)124000+268000(=الدائنةتغیر الموردین والحسابات )12
3000= 12000–15000= تغیر الفوائد البنكیة المستحقة )13
3000–= 8000–5000= تغیر ضرائب الدخل المستحقة )14
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I .معيار احملاسبة الدويل عرض)IAS املمتلكات، املصانع واملعدات:)16

من" والمعداتالمصانعالممتلكات،) "IAS 16(الدوليالمحاسبةمعیارتبنيتم2001أفریلفي
،1993دیسمبرفيالدولیةالمحاسبةمعاییرلجنةعنأصالالصادرالدولیة،المحاسبةمعاییرمجلسقبل
،"والمعداتالمصانعالممتلكات،عنالمحاسبة) "IAS 16(الدوليالمحاسبةمعیارمحلحلأنبعد

محاسبة) "IAS 4(الدوليالمحاسبةمعیارمنأجزاءمحلحلكما،1982مارسفيالصادر
المجلسأصدر،2003دیسمبروفي؛2000عاممراجعتھتمتكما،1998عامتنقیحھلیتم". االھتالك

؛)SIC 23(وSIC 14)(،)(SIC 6: التفسیراتمحللیحلالمعدل،) IAS 16(الدوليالمحاسبةمعیار
استخداملمنع2014عامتعدیلھتمكماأخرى،وتفسیراتمعاییرخاللمنالمعیارتعدیلتمذلكومنذ

.الزراعيبالنشاطالخاصةالمنشآتلیشملإطارهوتعدیلاإلیرادات،علىالمرتكزةاالھتالكطریقة

اهلدف.1
المستخدمینلتمكینوالمعدات،المصانعللممتلكات،المحاسبیةالمعالجةتحدیدإلىالمعیاریھدف

القضایاوتتمثلفیھا؛راتوالتغیالبنودتلكفيالمنشأةاستثماراتحولالمعلوماتمنالتحققمن
.قیمھافي تدنيالوخسائراھتالكھا،وتكالیفالدفتریة،مبالغھاوتحدیدبھا،االعتراف:فيالرئیسیة

النطاق.2
آخرمعیارسمحأوتطلبإذاإالوالمعدات،المصانعالممتلكات،عنالمحاسبةفيالمعیاریطبق

لتقییمالمعیارھذاوفقالتكلفةنموذجویطبق؛)IAS 41،IFRS 5،IFRS 6(مختلفةمحاسبیةبمعالجة
الدوليالمحاسبةمعیارلمتطلباتوفقابالتكلفةبھاوتحتفظالمنشأة،تمتلكھاالتياالستثماریةالعقارات

)IAS 40" (والمعداتالمصانعالممتلكات،علىالمعیارھذایطبقكما؛"االستثماریةالعقارات
.المعدنیةوالمواردالزراعي،طبالنشالمرتبطةالبیولوجیةاألصولوصیانةلتطویرالمستخدمة

تعريفات.3
.المتراكمةالقیمةوخسائراالھتالكاتخصمبعدالمیزانیةفيالمسجلاألصلمبلغھو:الدفتريالمبلغ
علىالحصولأجلمنالمدفوعللمقابلالعادلةالقیمةأوالمدفوعةیعادلھاماأوالنقدیةھي:التكلفة
.إنشائھأوشرائھوقتفياألصل
.المتبقیةالقیمةناقصالمالیة،القوائمفيمحلھایحلآخرمبلغأيأواألصلتكلفة:لالھتالكالقابلالمبلغ

.النفعیةمدتھعلىلالھتالكالقابلاألصللمبلغالمنتظمالتوزیعھو:االھتالك
المستمراالستخداممنالمتوقعةالنقدیةللتدفقاتالمخصومةالحالیةالقیمةھي:بالمنشأةالخاصةالقیمة

.االلتزامتسویةعندتكبدھایتوقعالتيالنقدیةالتدفقاتأوالنفعیة،مدتھنھایةفيبھالتصرفومنلألصل
بینمنظمةمعاملةفيالتزام،لتحویلدفعھأوأصل،بیععندقبضھیمكنالذيالسعرھي:العادلةالقیمة

.القیاستاریخفيالسوقفيالمشاركین
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.لالستردادالقابلمبلغھعنلألصلدفتريالالمبلغزیادةمقدارھي:القیمةتدنيخسارة
.أعلىأیھمااالستعمالیة،القیمةأوالبیعتكالیفطرحبعدالعادلةالقیمةھو:لالستردادالقابلالمبلغ

البضائعتوریدأوإنتاجفيلالستخدامبھامحتفظ) أ(ملموسةأصولھي:والمعداتالمصانعالممتلكات،
.واحدةفترةمنألكثراستخدامھاالمتوقعمن) ب(وإداریة؛ألغراضأوللغیرالتأجیرأووالخدمات،

بعداألصل،فيالتصرفمنحالیاتحصل علیھأنالمنشأةتتوقعالذيالمبلغھي:لألصلالمتبقیةالقیمة
.النفعیةمدتھنھایةفيالمتوقعینوالوضعالعمرفياألصلكانإذاللتصرف،المقدرةالتكالیفاقتطاع

وحداتعددأوالمنشأة،قبلمنخاللھااألصلاستخدامیتوقعالتيالفترةإماھو:لألصلالمدة النفعیة
.األصلمنعلیھاالحصولالمنشأةتتوقعالتيالمماثلةالوحداتأواإلنتاج

االعتراف.4
من) أ: (كانإذاوفقط،إذاكأصل،والمعداتالمصانعالممتلكات،منبندبتكلفةاالعترافیجب

.بموثوقیةتكلفتھقیاسیمكن) ب(والمنشأة؛إلىبالبندمرتبطةمستقبلیةاقتصادیةمنافعتدفقالمحتمل
:وإدراجھاوالمعداتالمصانعبالممتلكات،االعترافعنداآلتیةالتوصیاتتطبیقیتم

تعریفتلبيكانتإذاالمعیار،ھذالمتطلباتوفقاالتخدیمومعداتالغیاربقطعاالعترافیتم-
.كمحزونتصنیفھایتمالعكسحالةوفيوالمعدات،المصانعالممتلكات،

.إجماليبشكلبھاواالعترافالمھمةغیرالبنودتجمیعیمكن-
بشكلتحملھایتمالتيالتكلفةوتشملتحملھا،بتاریخبالتكلفةوالمعداتالمصانعالممتلكات،تقیم-

تحملھایتمالتيالتكالیفإلىباإلضافة،)اإلنتاجأوالشراءتكلفة(األصلإنتاجأوشراءعندأولي
.لھتحسینأواستبدالأولألصلإضافةتشكلوالتيالحقا

والمعداتالمصانعالممتلكات،لتكلفةوالبیئیةالسالمةألغراضعلیھاالمحصلالبنودتكلفةتضاف-
المرتبطةلألصلالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافععلىالحصولمنالمنشأةتمكنألنھابھا،ترتبطالتي
.لالستردادالقابلمبلغھعناألصللذلكدفتريالالمبلغفیھیزیدالالذيالحدإلىوذلكبھ،

.تكلفتھضمناألصلأداءعلىللمحافظةالضروریةالیومیةالصیانةبمصاریفاالعترافیمكنال-
فتراتخاللدورياستبدالتتطلبالتيوالمعداتالمصانعالممتلكات،بأجزاءاالعترافیتم-

.االعترافمعاییرتلبيكانتإذاتحملھایتمعندمااستبدالھابتكلفةمنفصلةكأصولمنتظمة
إلغاءویتماالعتراف،معاییرتلبيكانتإذاألجزاء،استبدالكعملیةالدوریةالصیانةتكلفةتدرج-

.أجزاءأياستبدالتمإذاعماالنظربغضالسابقة،الصیانةتكلفةمنمتبقيمبلغبأياالعتراف

االعترافعندالقياس.5
والتيبالتكلفة،مبدئیاكأصلبھلالعترافالمؤھلوالمعداتالمصانعالممتلكات،بندقیاسیجب

والضرائبالجمركیةوالرسومالشراءسعرالشراءتكلفةوتشملاإلنتاج؛أوالشراءتكلفة: تتضمن
المتكبدةالمباشرةاألخرىالتكالیفإلىإضافةالتجاریة،التخفیضاتبعدلالستردادالقابلةغیروالرسوم

:غرارعلىاإلدارة،قررتكماالمقصود،لالستخدامجاھزاالتشغیلحالةفياألصللوضع
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؛)IAS 19(المباشرةالموظفینمنافعتكلفة-
الموقع؛إعدادتكلفة-
والتركیب؛النقلوتكالیفاألولیة،والمناولةاالستالمتكالیف-
المرغوبین؛والوضعللمكاناألصلتھیئةعنالناتجةالبنودبیععوائداقتطاعبعدالتجریبتكالیف-
المھنیة؛التكالیف-
المصانعالممتلكات،تكلفةتتضمنأنیجبإذالموقع،واستردادالبندوإزالةتفكیكتكالیف-

ھذهكانتإذافیھ،توجدالذيالموقعواسترجاعوإزالتھاتفكیكھالتكالیفاألوليالتقدیروالمعدات،
.المنشأةبالنسبةإلزاماتشكلالعملیة

وذلكمؤجلة،بدفعةوالمعداتالمصانعالممتلكات،شراءعنالناتجةالمالیةبالفوائداالعترافیتم-
.العادیةاالئتمانشروطیتجاوزبماالدفعتأجیلتمإذا

المصانعالممتلكات،بنودمنبندأليالدفتريالمبلغضمنبالتكالیفاالعترافعنالتوقفیتم
وھناك. اإلدارةتنویھاالتيبالطریقةللعملالالزمینوالوضعالمكانفيالبندیكونعندماوالمعدات

التشغیل خسائرغرارعلىوالمعدات،المصانعالممتلكات،تكلفةضمنتدخلالالتيالعناصربعض
.أو كاملھاالمنشأةمنجزءتنظیمإعادةأوالموقعتجدیدإعادةوتكالیفاألولیة،

بقیمتھعلیھالمحصلاألصلتكلفةقیاسیتمآخر،بأصلالتبادلخاللمنأصلعلىالحصولعند
لجوھرالتبادلعملیةتفتقرلمماوضوحا،أكثرأیھماعنھالمتنازللألصلالعادلةالقیمةأوالعادلة

.عنھالمتنازللألصلدفتريالبالمبلغتكلفتھقیاسیتمممكن،غیرذلككانوإذاتجاري،

االعترافبعدالقياس.6
وتقومبھا،خاصةمحاسبیةكسیاسةالتقییمإعادةنموذجأوالتكلفةنموذجإمااختیارللمنشأةیمكن

.والمعداتالمصانعالممتلكات،منكاملةفئةعلىبتطبیقھا
التكلفةنموذج. 1.6

بالتكلفةبھا،المبدئياالعترافبعدوالمعداتالمصانعالممتلكات،إدراجیتمالتكلفة،لنموذجوفقا
.القیمةلتدنيمتراكمةخسائروأيمتراكمةاھتالكاتأيمنھامطروحا
التقییمإعادةنموذج. 2.6

یمكنعادلةقیمةلھاالتيوالمعدات،المصانعالممتلكات،بنودفإنالتقییم،إعادةلنموذجوفقا
الذيالتقییم،إعادةبمبلغبھاالمبدئياالعتراففترةتليالتيالفتراتفيإدراجھایتمبموثوقیة،قیاسھا
القیمة،لتدنيمتراكمةخسائروأيمتراكم،اھتالكأيناقصاالتقییمإعادةبتاریخالعادلةالقیمةیساوى
مادیةبصورةللبندةدفتریالالقیمةتختلفالبحیثمنتظم،بشكلالتقییمإعادةعملیةتكراریتمأنویجب

بنودأحدتقییمإعادةوعندالتقریر؛فترةنھایةفيالعادلةالقیمةباستخدامتتحددأنیمكنالتيتلكعن
.تقییمھالمعادالبندإلیھینتميالذيالصنفكاملتقییمإعادةیجبوالمعدات،المصانعالممتلكات،
إلىالبندلھذادفتريالالمبلغتعدیلیتموالمعدات،المصانعالممتلكات،منبندتقییمإعادةعند

:بطریقتینالمتراكمةاالھتالكاتمعالجةویمكنالتقییم،إعادةبتاریختقییمھالمعادالمبلغ
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ویتم،)الصافي(دفتريالالمبلغمسالذيوالتعدیلیتوافقبمااإلجماليدفتريالالمبلغتعدیلیتم-
بعد(الصافيدفتريالوالمبلغاإلجماليدفتريالالمبلغبینبالفرقالمتراكماالھتالكتعدیل

وجدت؛إنالقیمةخسائراالعتبارفياألخذمع،)تعدیلھما
.اإلجماليدفتريالالمبلغمقابلالمتراكماالھتالكإلغاءیتم-

أوالملكیة،حقوقفيتراكميوبشكلالشامل،الدخلضمنالتقییمإعادةبفائضاالعترافیتم
أماالبند؛نفسعنكمصروفإدراجھسبقالذيالسالب،التقییمإعادةفارقحدودفيكدخلإدراجھ

كتخفیضالشامل،الدخلضمنإدراجھأوكمصروف،بھاالعتراففیتمالسالب،التقییمإعادةفارق
.البندنفسعنالملكیةحقوقضمنإدراجھسبقالذيالتقییمإعادةفائضحدودفيالملكیة،لحقوق

عندمامباشرةالمحتجزةاألرباحإلىالملكیةحقوقفيالمدرجالتقییمإعادةفائضتحویلیمكن
جزءیتحققأنیمكنولكنبیعھ،أوالخدمةمناألصلإخراجعندكامالالفائضذلكویتحققیتحقق،

أساسعلىاالھتالكبینالفرقھوالمتحققالمبلغیكونالحالةھذهوفياألصل،استخداممعالفائضمن
فائضتحویلیمكنوالاألصلیة،تكلفتھعلىبناءواالھتالكلألصلالتقییمإعادةالدفتري بعد مبلغال

.الدخلقائمةخاللمنالمحتجزةاألرباحإلىالتقییمإعادة
االھتالك. 3.6

مھمةتكلفتھتكونوالمعداتالمصانعالممتلكات،بندمنجزءكلاھتالكمنفصل،وبشكلیتم
الممتلكات،لبندأوليبشكلبھالمعترفالمبلغتخصیصخاللمنللبند،اإلجمالیةبالتكلفةمقارنة

المدةنفسلھاالتياألجزاءأمامنفصل،بشكلجزءكلواھتالكالھامةأجزائھإلىوالمعداتالمصانع
.االھتالكتكلفةتحدیدعندتجمیعھافیمكناالقتصادیة،المنافعاستھالكوتیرةونفسالنفعیة

عندماأيلالستخدام،متاحایكونعندمامنھجزءأووالمعداتالمصانعالممتلكات،بنداھتالكیبدأ
القابلالمبلغتحدیدویتماإلدارة؛تنویھاالتيبالطریقةللعملالالزمینوالمكانالوضعفيیكون

مدتھعلىمنتظمبشكلتخصیصھویتمالدفتري،مبلغھمنالمتبقیةقیمتھطرحخاللمنلالھتالك،
استخدامویمكنللبند،االقتصادیةالمنافعالكاستھنمطتعكسلالھتالك،طریقةإلىاستناداالنفعیة،
بمصروفاالعترافویتماإلنتاج؛وحداتطریقةأوالمتناقصالقسططریقةأوالثابتالقسططریقة

، فمثال یتم تحمیل آخرألصلالدفتريالمبلغفيتضمینھتمإذاإالالخسارة،أوالربححسابفياالھتالك
.المستخدمة في عقد إنشاء لحساب عقود تحت التنفیذ ولیس قائمة الدخلمصروف اھتالك المعدات 

المتوقعالنمطفيھامتغییرحدثوإذافترة،كلنھایةفياألقلعلىاالھتالكطریقةمراجعةیتم
وینبغيالجدید،النمطلتعكساالھتالكطریقةتغییریتملألصل،المستقبلیةاالقتصادیةالمنافعالكتھالس

النفعیةوالمدةالمتبقیةالقیمةمراجعةیتمكماالمحاسبي؛التقدیرفيتغیرأنھعلىالتغیرھذامحاسبة
محاسبةتتمالسابقة،التقدیراتعنتختلفالتوقعاتكانتوإذامالیة،سنةكلنھایةفياألقلعلىلألصل
).IAS 8(الدوليالمحاسبةلمعیاروفقاالمحاسبيالتقدیرفيكتغیروجدإن) التغییرات(التغییر
القیمةتدني. 4.6

المنشأةتطبقوالمعدات،المصانعالممتلكات،بنودمنبندأيقیمةفيتدنيوجودمدىلتحدید
ألصولھا،ةدفتریالالمبالغبمراجعةالمنشأةقیامكیفیةیوضحالذي،)IAS 36(الدوليالمحاسبةمعیار
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بإلغائھا؛تقومأوالقیمةتدنيبخسارةتعترفومتىمنھا،لكللالستردادالقابلالمبلغتحدیدوكیفیة
أوقیمتھاتدنتالتيوالمعداتالمصانعالممتلكات،لبنودالثالثةاألطرافمنالتعویضتضمینوینبغي

.القبضمستحقالتعویضیصبحعندماالخسارةأوالربححسابفيعنھاالتنازلتمأوفقدت

االعترافإلغاء.7
:والمعداتالمصانعالممتلكات،بنودمنبندأليدفتريالبالمبلغاالعترافإلغاءیجب

أوبھ؛التصرفعند-
.بھالتصرفأواستخدامھمنمستقبلیةاقتصادیةمنافعأيتحصیلتوقعیصبح من غیر المعندما-

صافيبینبالفرقوالمعداتالمصانعالممتلكات،منبندخروجمنالخسارةأوالمكسبتحدیدیتم
فيالخسارةأوالمكسببذلكاالعترافویجبللبند،دفتريالوالمبلغوجدت،إنالتصرف،عوائد
الماليالتقریرمعیاراقتضىإذاإالبالبند،االعترافإلغاءیتمعندماوذلكالخسارة،أوالربححساب
.كإیراداتالمكاسبتصنیفیتموالذلك،بخالف) IFRS 16(الدولي

اإلفصاح.8
:عنوالمعداتالمصانعالممتلكات،منصنفلكلالمالیةالقوائمفياإلفصاحیجب

یجبأساس،منأكثریستخدموعندما،دفتريالالمبلغإجماليلتحدیدالمستخدمةالقیاسأسس-
صنف؛لكلاألساسذلكبموجبدفتريالالمبلغإجماليعناإلفصاح

المستخدمة؛االھتالكطرق-
وونھایتھا؛الفترةبدایةفيالمتراكمةالقیمةتدنيوخسائرالمتراكمواالھتالكدفتريالالمبلغإجمالي-
.ونھایتھاالفترةأولفيدفتريالالمبلغبینماالتسویة-

:عنأیضاالمالیةالقوائمتفصحأنیجب
ومبالغھا؛لاللتزاماتكضمانالمقدمةوالمعداتالمصانعالممتلكات،وكذاالملكیةعلىالقیود-
إنشائھ؛عندوالمعداتالمصانعالممتلكات،لبنددفتريالالمبلغفيبھالمعترفالنفقاتمبلغ-
والمعدات؛المصانعالممتلكات،المتالكالتعاقدیةالتعھداتمبلغ-
لبنودثالثةأطرافمنالتعویضمبلغالشامل،الدخلقائمةفيمنفصلبشكلعنھاإلفصاحیتملمإذا-

حسابفيالمشمولعنھا،التنازلتمأوفقدتأوقیمتھاتدنتالتيوالمعداتالمصانعالممتلكات،
.الخسارةأوالربح
:عناإلفصاحیجبتقییمھا،المعادبمبالغھاوالمعداتالمصانعالممتلكات،بنودإدراجعند

مستقل؛مقیمطرفمنالتقییمتمإذاوفیماالتقییم،إعادةتاریخ-
فيإدراجھاسیتمكانالتيوالمعدات،المصانعالممتلكات،أصنافمنصنفلكلدفتريالالمبلغ-

التكلفة؛نموذجبموجبسجلتقداألصولكانتلوفیماالمالیةالقوائم
.المساھمینعلىالرصیدتوزیعاتعلىقیودوأيالفترةحركةمبیناالتقییمإعادةفائض-
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II . معيار احملاسبة الدويل حول تطبيقات)IAS املمتلكات، املصانع :)16
واملعدات

)1(رين التم
:، لتكن لدیك البیانات اآلتیةدج620000أرض بمبلغ "الجنوب"اقتنت مؤسسة :25/01/2016بتاریخ 

؛دج24000رسوم وأتعاب بقیمة -
؛%19الرسم على القیمة المضافة -
؛دج4000رسوم التسجیل غرامات التأخر في تسدید -
؛دج76000تكلفة ھدم مباني قدیمة كانت على األرض -
؛دج30000أجور مصلحة إدارة االستثمارات خالل شھر جانفي -
.دج20000إیرادات من بیع مخلفات ھدم المباني بقیمة -

).IAS 16(تحدید تكلفة المباني وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب

)1(رين التمحل 
.700000) = 20000–76000+ (24000+ 620000= تكلفة المباني 

.ألنھا قابلة لالسترجاع،الرسوم على القیمة المضافة ال تدخل ضمن تكلفة األرض-
.ألنھا غیر ضروریة لعملیة االقتناء،غرامات التأخر في تسدید الرسوم ال تدخل ضمن تكلفة األرض-
.موثوقةلعدم إمكانیة نسبھا لعملیة االقتناء بطریقة ،ال تدخل ضمن تكلفة األرضاألجور -

)2(التمرين 
:)المبالغ بـ دج(تحملت المصاریف اآلتیةوقد، بتركیب آالت" كھرباء الجنوب"سسة قامت مؤ

المبالغالبنود
640000)فواتیر الموردین(سعر شراء اآلالت 

%2تخفیض تجاري
%30)من الصافي التجاري(الرسوم الجمركیة 

50000مصاریف النقل والتسلیم والمناولة
20000أتعاب الوسطاء والوكالء

15000أتعاب االستشارة لشراء اآللة
30000تكلفة إعداد الموقع

24000تكلفة التركیب
32000تكلفة التجریب

15000قیمة المنتجات الناتجة عن التجریب
31000النفعیةتكالیف تفكیك اآللة بعد نھایة مدتھا 

15000فائدة مدفوعة مقابل تأجیل التسدید
28000خسائر التشغیل األولیة
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، علما أن معدل الرسم على القیمة )IAS 16(تحدید تكلفة اآللة وفق معیار المحاسبة الدولي :المطلوب
.%19المضافة بلغ 

)2(رين التمحل 
المبالغالبنود

940000)الموردینفواتیر (سعر شراء اآلالت 
18800-)0,02×940000(تخفیض تجاري 

0,3276360×0,98×940000الرسوم الجمركیة
50000والمناولةوالتسلیممصاریف النقل 

20000أتعاب الوسطاء والوكالء
15000أتعاب االستشارة لشراء اآلالت

30000تكلفة إعداد الموقع
24000تكلفة التركیب

32000التجریبتكلفة 
15000-قیمة المنتجات الناتجة عن التجریب

31000تكالیف تفكیك اآلالت بعد نھایة مدتھا النفعیة
1384560تكلفة اآلالت

.ال تدرج ضمن تكلفة اآلالت ألنھا ال ترتبط بعملیة االقتناء: خسائر التشغیل األولیة-
ضمن تكلفة اآلالت، ألنھا ال ترتبط بأصل تم تشییده ال تدرج : الفائدة المدفوعة مقابل تأجیل التسدید-

.من طرف المؤسسة، وال یتطلب الحصول على األصل فترة طویلة، حیث تم ذلك من خالل االقتناء

)3(التمرين 
، قدرت مدتھا دج280000باقتناء تجھیزات إنتاج بقیمة "السعادة"قامت مؤسسة :5/01/2011بتاریخ 
.، وقد قررت المؤسسة اھتالكھا وفق طریقة القسط الثابتدج70000وقیمتھا المتبقیة سنوات، 7النفعیة 
لتحسین أدائھا، دج 42000تحملت المؤسسة نفقات إضافیة على تجھیزات اإلنتاج بقیمة :2013خالل 

.دج40000، وقیمتھا المتبقیة بـ 2013سنوات بدء من 6مما أدى إلى إعادة تقدیر مدتھا النفعیة بـ 
.تحدید مخطط االھتالك للتجھیزات إلى غایة اھتالكھا كلیا:المطلوب

)3(رين التمحل 
31/12/2011: بتاریخ-

210000= 70000–280000= أساس االھتالك 
7\1= معدل االھتالك 
301000= 7\210000= قسط االھتالك 

31/12/2013: بتاریخ-
:القیمة المتبقیة، لذا یصبحتغیر في التقدیر المحاسبي، من خالل إعادة تقدیر



)IAS 16(

123

222000= 40000–) 2×30000–42000+ 280000(=أساس االھتالك 
6\1= معدل االھتالك 
37000= 6\222000= قسط االھتالك 
تجھیزات اإلنتاجمخطط اھتالك 

الصافیةالقیمة المحاسبیة االھتالك المتراكمقسط االھتالكمعدل االھتالكأساس االھتالكالسنوات
20112100001\73000030000180000
20122100001\73000060000150000

یعالج بأثر مستقبليتغیر في التقدیر المحاسبي
20132220001\63700037000185000
20142220001\63700074000148000
20152220001\637000111000111000
20162220001\63700014800074000
20172220001\63700018500037000
20182220001\6370002220000

)4(التمرين 
بتغییر طریقة اھتالك إحدى اآلالت من طریقة " الشرق"قامت مؤسسة :31/12/2015بتاریخ 

، علما أنھ تم اقتناء اآللة بتاریخ )وفق مجموع أرقام السنوات(القسط الثابت إلى طریقة األقساط المتناقصة 
سنوات، 10، وبھذا التاریخ قدرت مدتھا النفعیة دج800000بتكلفة إجمالیة قدرھا 01/01/2011

.2015سنوات بدء من 5؛ كما قامت بإعادة تقدیر المدة النفعیة لآللة بـ دج50000المتبقیة وقیمتھا 
.إلى غایة اھتالكھا كلیالآللةحدید مخطط االھتالك ت:المطلوب

)4(رين التمحل 
اآللةاھتالك مخطط -

المحاسبیة الصافیةالقیمة االھتالك المتراكمقسط االھتالكمعدل االھتالكأساس االھتالكالسنوات
20117500001\107500075000675000
20127500001\1075000150000600000
20137500001\1075000225000525000
20147500001\1075000300000450000

یعالج بأثر مستقبليتغیر في التقدیر المحاسبي
20154500005\15=1\3150000150000300000
20164500004\15120000270000180000
20174500003\15 =1\59000036000090000
20184500002\156000042000030000
20194500001\15300004500000
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31/12/2011: بتاریخ-
750000= 50000–800000= أساس االھتالك 
10\1= معدل االھتالك 
75000= 10\1×750000= قسط االھتالك 

31/12/2015:بتاریخ-
450000= 4×75000–50000–800000= أساس االھتالك 
)5+ 4+ 3+ 2+ 1(\رقم السنة= معدل االھتالك 

)5(التمرين 
، قدرت قیمتھا العادلة بنفس التاریخ دج136000، واھتالكھا المتراكم دج340000آلة تكلفتھا 

.سنوات6مدتھا النفعیة المتبقیة ، علما أن دج275400
:المطلوب

ة المحاسبیة إلعادة التقییم؛المعالج-
.دج200000معالجة المحاسبیة إلعادة التقییم، بافتراض أن القیمة العادلة لآللة قدرت بـ ال-

)5(رين التمحل 
:الحالة األولى-

275400= القیمة العادلة 
204000= 136000–340000= القیمة المحاسبیة الصافیة 

71400= 204000–275400= فائض إعادة التقییم 
بما أنھ ال توجد فوارق إعادة تقییم سالبة سابقة أو خسائر قیمة سابقة، یتم إدراج فائض إعادة التقییم 

:ضمن حقوق الملكیة وفق إحدى الطریقتین

.من خالل إلغاء االھتالك المتراكم السابق: الطریقة األولى

281501
21501
10501

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/31/12ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اھتالك اآللة

اآللة
فارق إعادة تقییم اآللة

136000
64600
71400

:یصبح
0= )281501/حـ(االھتالك المتراكم

275400= 64600–340000= )21501/حـ(اإلجمالي المبلغ
275400) = 281501/حـ–21501/حـ(القیمة المحاسبیة الصافیة 
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.توزیع فائض إعادة التقییم بشكل تناسبي بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة واالھتالك المتراكم: الطریقة الثانیة

21501
281501
10501

ــــــــــــــــــــــــــــــــــن /31/12ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]204000\71400×340000[اآللة 

]204000\71400×136000[اھتالك اآللة 
فارق إعادة تقییم اآللة

119000
47600
71400

:یصبح
183600=47600+ 136000= ) 281501/حـ(االھتالك المتراكم 

459000= 119000+340000= ) 21501/حـ(اإلجماليالمبلغ
275400) = 281501/حـ–21501/حـ(القیمة المحاسبیة الصافیة 

:الحالة الثانیة-
200000= القیمة العادلة 

204000= 136000–340000= القیمة المحاسبیة الصافیة 
4000= 200000–204000= فارق إعادة التقییم السالب 

:فارق إعادة التقییم السالب ضمن الدخل كاآلتيال توجد فوارق إعادة تقییم موجبة سابقة، لذا یدرج 

68101
281501

ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ/31/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخصصات خسائر القیمة عن األصول غیر الجاریة

خسائر القیمة عن اآللة
4000

4000

)6(التمرين 
، وخسائر القیمة المتراكمة عنھا دج150000واھتالكھا المتراكم ، دج400000آلة تكلفتھا 

.سنوات5، علما أن مدتھا النفعیة المتبقیة دج270000، قدرت قیمتھا العادلة بنفس التاریخ دج20000
.المعالجة المحاسبیة إلعادة التقییم:المطلوب

)6(رين التمحل 
270000= القیمة العادلة 

230000= 20000–150000–400000= القیمة المحاسبیة الصافیة 
40000= 230000–270000= فارق إعادة التقییم الموجب 

ھناك خسارة في القیمة سابقة، لذا یستخدم جزء من فائض إعادة التقییم السترجاع ھذه الخسارة، 
:ویتم االعتراف بالجزء المتبقي منھ ضمن حقوق الملكیة كاآلتي

291501
78101

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/31/12ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خسارة القیمة عن اآللة

استرجاعات خسائر القیمة عن األصول غیر الجاریة
20000

20000
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281501
21501
10501

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ//ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
اھتالك اآللة
اآللة
ق إعادة تقییم اآللةفار

150000
130000
20000

)7(التمرين 
ھا، بلغ فارق إعادة التقییم المتراكم عندج280000، واھتالكھا المتراكم دج640000آلة قیمتھا 

.سنوات6، علما مدتھا النفعیة المتبقیة دج300000، قدرت قیمتھا العادلة بنفس التاریخ دج40000
.المعالجة المحاسبیة إلعادة التقییم:المطلوب

)7(رين التمحل 
300000= القیمة العادلة 

360000= 280000–640000= القیمة المحاسبیة الصافیة 
60000= 300000–360000= فارق إعادة التقییم السالب 

إعادة تقییم معترف بھ سابقا، یتم استخدام فارق إعادة التقییم السالب إللغاء نظرا لوجود فائض 
:فائض إعادة التقییم أوال، واالعتراف بالزیادة ضمن الربح أو الخسارة كاآلتي

10501
21501

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/31/12ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آللةفارق إعادة تقییم ا
اآللة

40000
40000

68101
291501

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ//ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
مخصصات خسائر القیمة عن األصول غیر الجاریة

خسائر القیمة عن اآللة
20000

20000

)8(التمرين 
، قدرت دج850000باقتناء آلة بتكلفة إجمالیة بلغت " المنار"قامت مؤسسة :01/01/2013بتاریخ 

.، وتم اھتالكھا بشكل خطيدج10000سنوات، وقیمتھا المتبقیة بـ 8مدتھا النفعیة بـ 
من عملیة صیانة كاملة للمعدات بھدف تحسین أدائھا، " المنار"انتھت مؤسسة :20/12/2016بتاریخ 

كتكلفة، ومقابل ذلك قامت بمراجعة مخطط االھتالك لآللة، حیث تم تمدید المدة دج65000وتحملت مبلغ 
.دج40000النفعیة لآللة بسنتین إضافیتین، كما تم تقدیر القیمة المتبقیة الجدیدة بـ 

، كما دج430000بتبادل اآللة بآلة أخرى قیمتھا العادلة " المنار"قامت مؤسسة :02/01/2018بتاریخ 
.في إطار عملیة التبادلدج 25000غ نقدي بقیمة استلمت مبل

.القیام بالمعالجات المحاسبیة المالئمة:المطلوب
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)8(رين التمحل 
31/12/2013بتاریخ -

105000= 8\)10000–850000= (قسط اھتالك اآللة 
31/12/2015بتاریخ -

535000) = 3×105000(–850000= القیمة المحاسبیة قبل الصیانة 
31/12/2016بتاریخ -

600000) = 3×105000(–) 65000+ 850000= (القیمة المحاسبیة بعد الصیانة 
سنوات7= 2) + 3–8= (2+ المدة النفعیة المتبقیة = المدة النفعیة الجدیدة 

80000= 7\)40000–6000000= (قسط االھتالك الجدید بعد الصیانة 
02/01/2018بتاریخ -

) 2×80000+ 3×105000(–)65000+ 850000= (المحاسبیة لآللة القیمة 
=915000–475000=440000

15000= 440000–) 25000+ 430000= (مكسب مبادلة اآللة 

21502
512

28101
21501

752

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/31/12ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)المحصل علیھا(اآللة 
البنك

اھتالك اآللة
)المتنازل عنھا(اآللة 

فوائض التنازل عن التثبیتات غیر المالیة

430000
25000

475000
915000
15000
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